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Współpraca Mrągowa z Grünberg 

Gościna mile widziana 
Przyjmij rodzinę z  Grünberg i idź na Piknik Country - zachęcają przed-
stawiciele mrągowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich. W mie-
ście ruszyła organizacja kolejnej wymiany partnerskiej.  Niemieccy go-
ście będą przebywać w Mrągowie w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia. 

J 
uż czternaście lat trwa 
współpraca partnerska Mrą-
gowa z niemieckim miastem  
Grynberg. Co roku do mia-

sta nad Czosem przyjeżdżają nie-
mieccy goście, zapraszani przez 
Stowarzyszenie Miast Partnerskich.  

W lipcu przyjedzie 30 osobowa 
delegacja, a stowarzyszenie liczy 
na gościnność mrągowian. Ci, któ-

rzy przyjmą pod swój dach niemiec-
kich gości, mają darmowy wstęp na 
koncerty Piknik Country, Wezmą 
również udział w licznych wyciecz-
kach i imprezach, zaplanowanych 
przez organizatorów wymiany.  

Największą jednak atrakcją bę-
dzie możliwość wyjazdu do  Gr-
ünberg na październikowe, kilku-
dniowe święto miasta Gallus Markt, 

obchodzone od pół wieku. Więcej 
informacji na temat wymiany partner-
skiej można uzyskać w mrągowskim 
urzędzie lub pod nr telefonu 741 
2461. 

Na tym rynku odbywa się Gallus Markt. Mrągowianie 
mają możliwość uczestniczyć w tej imprezie. 

Ranking budżetów gmin 

Mrągowo coraz wyżej 
W najnowszym rankingu budżetów gmin województwa warmińsko - 
mazurskiego, opublikowanym przez Gazetę Olsztyńską.  Mrągowo pla-
suje się wysoko - na piątym miejscu. Nasze notowania, w porównaniu 
z latami poprzednimi, znacznie wzrosły. 

W rankingu budżetów gmin pod uwagę 
brane były: wysokość wydatków na 
mieszkańca, na inwestycje oraz docho-
dy. Dane zbierane były kolejno od 1999 
do 2005 roku. Każdy samorząd otrzy-
mywał punkty. Na pierwszym miejscu w 
ogólnych notowaniach jest Elbląg z 
ilością 443 punktów. Po Elblągu jest 
Iława - 435 pkt, następnie Mikołajki - 
434 pkt, Olsztyn - 430 pkt, Biskupiec 
Reszelski i Mrągowo po 417 pkt. Jak 
wynika z danych rapor-
tu, notowania Mrągowa 
stopniowo, z roku na 
rok wzrastały, od 27. 
miejsca w 2002 roku do 
17 w ubiegłym roku.  
W kolejnym rankingu, 
tym razem budżetów 
gmin według inwestycji 
Mrągowo znalazło się 
na piątym miejscu, ze 
112 punktami i ponad-
stuprocentowym wzro-
stem wydatków na in-
westycje (w roku 2005 

była to suma 13 038 374 zł, zaś w 2004 
- 6 513 311. W tym rankingu na pierw-
szym miejscu zalazł się również Elbląg, 
po nim Olsztyn, Iława i Biskupiec Re-
szelski. W rankingu według wydatków 
na mieszkańca zajęliśmy miejsce 26 (w 
2004 było to miejsce 63.). Natomiast w 
rankingu budżetów gmin według inwe-
stycji na mieszkańca zajęliśmy 12 pozy-
cję (w2004 roku była to 42 pozycja). 
Ranking obejmuje ogółem 116 gmin. 
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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  

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. Najnow-
szy program to relacja z wyborów Miss 
w ramach Powitania Lata na Mrongovil-
le. 

Wędkarska niedziela 

Złowić puchar 
Na Kanale Mioduńskim, między Mikołajkami a Rynem odbyły się Otwarte 
Zawody o Puchar Burmistrza Mrągowa. Organizatorem było Mrągowskie 
Towarzystwo Wędkarskie.  

D 
wie tury po trzy godziny, a po nich 
uroczyste wręczenie wyróżnień 
oraz nagrody głównej - Pucharu 
Burmistrza Mrągowa - tak w skró-

cie wyglądał program niedzielnych otwartych 
zawodów wędkarskich na Kanale Mioduń-
skim.  

Puchar Burmistrza Mrągowa otrzymał 
Piotr Horbacz, zaś Puchar Centrum Kultury i 
Turystyki - Przemysław Kawałek (junior). 

Zwycięzcy złowili 13 i 10 kg ryb. Organizatorzy 
planują, by podobne zawody odbywały się w 
powiecie jak najczęściej - chcą w ten sposób 
pokazać wędkarzom z całej Polski, że warto 
przyjeżdżać na ryby właśnie na Mazury. Za 
trzy lata to właśnie w Mrągowie odbędzie się 
zjazd federacyjny polskich towarzystw wędkar-
skich - do tego czasu mrągowscy działacze 
chcą wykazać się aktywnością i dobrymi wyni-
kami. 

Nowy szef policji 
Nowym komendantem  mrągowskiej 
policji został Wiesław Kapuściński z 
Olsztyna, który zapowiada, że nie 
zamierza robić w mieście rewolucji. 
Docenia osiągnięcia byłego już mrą-
gowskiego komendanta, Wiesława 
Skudelskiego, który teraz szefuje 
kętrzyńskiej policji. 
- Dobre wyniki tej jednostki świad-
czą, że mamy do czynienia z profe-
sjonalistami - mówi Wiesław Kapu-
ściński. Oprócz kętrzyńskiej i mrą-
gowskiej zmiany zaszły także w pię-
ciu innych komendach na Warmii i 
Mazurach.  
"Przetasowania" komendantów ma-
ją przyczynić się do podwyższenia 
jakości pracy policji. Wiesław Sku-
delski przez siedem kierował mrą-
gowską komendą.  

Mrągowianie powitali lato 

Miss, Doda i muzyka 
W sobotę 10 czerwca mrągowianie oficjalnie powitali lato. Na terenie 
przyszłego miasteczka country Mrongoville odbyła się impreza 
"Powitanie Lata", podczas której wystąpiła Doda z zespołem Virgin i 
Norbi. Podczas imprezy odbyły się również wybory Miss Polonia Warmii 
i Mazur 2006. Koronę otrzymała Marta Zieniewicz z Olsztyna. 

T 
akiego powitania lata w 
Mrągowie jeszcze nie było. 
Najpierw liczne zabawy, 
konkursy, potem koncerty 

znanych gwiazd: Dody i Norbiego, a na 
zakończenie wielki finał wyborów Miss 
Polonia Warmii i Mazur i efektowny 
pokaz sztucznych ogni.  O koronę Naj-
piękniejszej Dziewczyny regionu wal-
czyło 16 kandydatek, wyłonionych w 
eliminacjach miejskich i powiatowych. 
Zaprezentowały się jurorom i publiczno-
ści m.in.: w strojach wieczorowych, 
wizytowych, kąpielowych, sukniach 
koronkowych i pięknych sukniach ślub-
nych. Tytuł otrzymała Marta Zieniewicz, 
19-latka z Olsztyna. To ona będzie re-
prezentowała nasz region w półfinale 

Miss Polonia 2006. Tytuł I wicemiss juro-
rzy przyznali Ewelinie Bielickiej, a II wice-
miss WiM Aleksandrze Wiatrowskiej (obie 
z Olsztyna). One oraz Kamila Gacka z 
Bartoszyc (decyzją jury dostała tzw. dziką 
kartę) będą jeszcze walczyć w ćwierćfi-
nale o awans do grona 40 półfinalistek. Z 
kolei czytelnicy "Gazety Olsztyńskiej" i 
Portalu WM.PL za najpiękniejszą uznali 
Marikę Namiotko z Mrągowa.  

- Cieszę się, że docenili mnie czytelni-
cy i internauci, wszystkim dziękuję - po-
wiedziała Marika po wyborach. 

Tegoroczny finał organizowało Regio-
nalne Biuro Miss Polonia wspólnie z Ho-
telem Mercury Mrongovia, Przedsiębior-
stwem Romanowski i Centrum Kultury i 
Turystyki w Mrągowie. To oni właśnie 

postanowili połączyć świetną 
zabawę ze szczytną ideą i 
pomocą potrzebującym. Pod-
czas wyborów zbierano pie-
niądze na remont Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w 
Mrągowie. Patronat na tego-
roczną galą wyborów spra-
wowała Otolia Siemieniec, 
burmistrz Mrągowa. 

Edyta Danilczuk  
Katarzyna Enerlich 

Pozostałe tytuły Miss Warmii i Ma-
zur 2006 otrzymały: Miss Foto - 
Daria Miszczuk (Szczytno), Miss 
Publiczności - Marika Namiotko 
(Mrągowo), Miss "Gazety Olsztyń-
skiej i Portalu WM.PL - Marika Na-
miotło, Miss Kwiaciarni Róża - Mari-
ka Namiotło, Miss Shirley - Ewelina 
Bielicka (Olsztyn), Miss Hotelu 
Mrongovia - Aleksandra Karwacka 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

SMS na SOS 
Mrągowska Straż Pożarna uruchomiła 
specjalny numer telefonu komórkowe-
go, na który można wysyłać sms-y z 
prośbą o pomoc. 
Pożar, wypadek samochodowy czy 
inna niebezpieczna sytuacja to chwile, 
w których wzywamy służby ratunkowe. 
Jednak dla niepełnosprawnych, na 
przykład niesłyszących, nie jest to ła-
twe zadanie. To dla nich mrągowska 
Straż Pożarna uruchomiła numer spe-
cjalny telefonu komórkowego.  
Teraz wystarczy wysłać sms pod nr: 
601 080 998, by otrzymać pomoc. Za-
stępca komendanta mrągowskiej straży 

pożarnej, Andrzej Prościo ma nadzie-
ję, że dzięki tej akcji mrągowscy 
niepełnosprawni poczują się bez-
pieczniej. 

Otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka 

Nowy Dom, nowe życie 
W Mrągowie otwarto nowy Dom dla dzieci z Domu Dziecka. Pomysło-
dawcą i organizatorem budowy jest Fundacja Dom Rodzinny z Wrocła-
wia.  

N 
ie ma już Domu Dziecka przy 
ulicy Wileńskiej. Teraz jego 
dawni  wychowankowie 
mieszkają w trzech samo-

dzielnych i przytulnych mieszkaniach, 
prowadzonych przez Towarzystwo 
“Nasz dom". Kolejny taki dom, obok 
dwóch już funkcjonujących w Mrągo-
wie, otwarto w sobotę 3 czerwca przy 
ulicy Spacerowej. Dom ma 200 m kw. i 
mieszka w nim 14 dzieci pod opieką 
czterech wychowawców.  

- Prowadzeniem domu zajmie się 
Towarzystwo "Nasz Dom", które ma 
duże doświadczenie w prowadzeniu 
takich placówek - mówi Tomasz Po-
lkowski, przewodniczący Towarzystwa. 

Teren pod budowę bezpłatnie prze-
kazało starostwo powiatowe, a fundu-
sze zdobyło Towarzystwo i mrągowski 
PCPR.  

Obiekt zaprojektowała Pracownia 
Projektowa z Wrocławia. Autorem kon-
cepcji jest architekt Artur Wójciak. W 
przedsięwzięciu pomogli producenci 

budowlani.  
- Udział producentów materiałów 

budowlanych potwierdza otwartość tej 
branży na problemy społeczne - uważa 
Hanna Krzyżosiak, należąca do grona 
pomysłodawców fundacji. Od pierwsze-
go września dzieci z mrągowskiego 
domu dziecka mieszkają także w 
dwóch innych domach na ulicy war-
szawskiej. 

ke, www.portal.mragowo.pl 

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza pu-
bliczny przetarg ustny, nieograniczony 
na dzierżawę stanowisk do prowadzenia  
handlu przy ul. Jaszczurcza Góra, w 
dniach 28 -30 lipca 2006 r. podczas 
trwania  „Pikniku Country 2006”.  
 
Oznaczenie stanowisk handlowych, ich 
położenie i powierzchnia określone jest na 
planie graficznym umieszczonym w UM. 
Kolejność stanowisk handlowych  dla po-
szczególnych przedsiębiorców oraz stawka 
czynszu za te stanowiska, zostanie wyło-
niona w trybie publicznego przetargu ust-
nego nieograniczonego.  
Do wydzierżawienia stanowisk pod ga-
stronomię ustala się do wylicytowania 
łącznie 17 stanowisk. Od numeru 3 do 
23 ustala się  8 stanowisk z gastrono-
mią, od numeru 25 do 66, ustala się 9 
stanowisk  z gastronomią.  Stawka wy-
woławcza za dzierżawione stanowisko 
wynosi 1250 zł w tym VAT 22%, za czas 
od 28 lipca do 30 lipca 2006 r. Jedno po-
stąpienie 50 zł.  Wadium w wysokości 
250 zł należy wpłacić w taki sposób aby  
do dnia 29 czerwca 2006 r. znajdowało 
się na koncie Urzędu Miejskiego. 
Wadium można wpłacić w kasie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie lub na rachunek 

Urzędu Miejskiego, PKO BP S.A. Mrągo-
wo, Nr 39 1020 3639 0000 8202 0005 
0617 (z adnotacją „PIKNIK COUNTRY 
2006’’).  
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
przedłożenie dowodu wpłaty wadium oraz 
zaświadczenia uprawniającego do prowa-
dzenia działalności handlowej lub gastrono-
micznej, POTWIERDZONEGO przez od-
powiedni organ rejestrowy, nie później 
niż 3 miesiące wstecz od dnia przetargu. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 
2006 roku o godzinie 1100 w sali Nr 1 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Króle-
wiecka 60A.   
Wadium wpłacone przez uczestników, któ-
rzy przetarg wygrali zostanie zaliczone na 
poczet należności za stanowiska handlowe. 
Osobom, które nie wylicytowały stoisk do 
handlu, wadium zostanie zwrócone po 
przetargu. Wadium ulegnie przepadkowi na 
rzecz Urzędu Miejskiego w razie uchylania 
się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
podpisania umowy i dokonania wpłaty wyli-
cytowanej kwoty w terminie do dnia 28 lipca 
2006 r.  
Podpisanie umowy na dzierżawę stoisk 
handlowych nastąpi po uprzednim opła-
ceniu czynszu dzierżawnego oraz doko-

naniu opłaty ryczałtowej za energię 
elektryczną i wodę.  W okresie trwania 
imprezy w wydzierżawionych stoiskach 
handlowych zabrania się sprzedaży napo-
jów alkoholowych (w tym piwa).  
Obrót napojami będzie prowadzony z  wy-
łączeniem opakowań szklanych 
(butelek).  Ryczałtowa opłata za pobór 
energii elektrycznej i za korzystanie z wody 
(łącznie za trzy dni) wynosi:  
• od stoiska z artykułami przemysłowymi -  
50 zł za prąd, 15 zł za wodę,  

• od stoiska z gastronomią i artykułami 
spożywczymi -150 zł za prąd, 80 zł za 
wodę.  

Warunki korzystania z energii elektrycznej 
max moc przyłączenia na stanowisku - 2,5 
KW górna granica poboru mocy dla stano-
wisk z art. przemysłowymi, do 250 WAT. 
Skrzynki wyposażone są w gniazda jedno-
fazowe z zabezpieczeniem S 191 B 16A i 
gniazda trójfazowe pięciobolcowe 32A- 
zabezpieczenie S 193B 20A. Ochrona 
przeciwporażeniowa- wyłącznik różnicowo-
prądowy. Osoby zainteresowane korzysta-
niem z gniazd trójfazowych powinny posia-
dać przedłużacze zakończone wtykami 
32A-pięciobolcowa kątowa.   

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  
Inspektor do spraw działalności gospodarczej  

w Urzędzie Miejskim  
w Mrągowie ul. Królewiecka 60A  -  

pokój nr 1, wejście obok Straży Miejskiej,   
tel.741-27-75. 
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SKRÓTEM X Spartakiada dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 

Pragnęli zwyciężać 
W Parku Lotników nad jeziorem Czos odbyła się Jubileuszowa, X Spar-
takiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. Były liczne konkuren-
cje, zabawy, konkursy, występy i inne atrakcje. 

P 
ragnę zwyciężyć. Lecz jeśli 
nie będę mógł zwyciężyć 
niech będę dzielny w swym 
wysiłku - te słowa olimpijskiej 

przysięgi już po raz dziesiąty wypowie-
dzieli uczestnicy mrągowskiej Sparta-
kiady dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych.  
 

Integracja przede wszystkim 
Jej pomysłodawcą jest dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i radny sejmiku samorządowego, 
Julian Osiecki. Impreza od lat integruje i 
zachęca do wspólnej zabawy najmłod-

szych mieszkańców powiatu mrągow-
skiego - tych zdrowych i tych niepełno-
sprawnych. W imprezie udział wzięło 
300 zawodników z terenu województwa 
warmińsko -mazurskiego, 
którzy startowali w czterech 
grupach sprawnościowych 
dostosowanych do możliwości 
fizycznych każdego uczestni-
ka. Nie było przegranych, 
wszyscy którzy brali udział w 
zawodach otrzymali pamiątko-
wy medal, dyplom, czapeczkę 
z logo imprezy,  drobną nagro-
dę na „wędce szczęścia”. 
Oprócz tego przygotowano 
mnóstwo innych atrakcji: m.in. 
przejazd bryczką konną, wy-
stawę zwierząt Fundacji 
„Zwierzęta Eulalii”, pokaz 

sprawności pożarniczej , integracyjny 
plener malarski, warsztaty garncarskie ,  
trójbój rekreacyjny, konkursy sprawno-
ściowe i quiz wiedzy o sporcie poprowa-
dzony przez harcerzy z Komendy Hufca 
ZHP w Mrągowie. Dla wszystkich za-
wodników dzięki środkom PFRON i 
sponsorom przygotowano grochówkę,   
kanapki, surówki, dużo słodyczy, owo-
ców, lodów i soczków .  

 
Artyści Spartakiady 
W trakcie imprezy na scenie wystą-

piło 8 dziecięcych i młodzieżowych ze-
społów artystycznych oraz uczniowie 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Mrą-
gowie. Tradycyjnie Spartakiada miała 
charakter integracyjny; dzieci z rodzi-
cami lub opiekunami mogły wspólnie 
bawić się, a 64 wolontariuszy z mrą-
gowskich szkół służyło pomocą niepeł-
nosprawnym zawodnikom. 

W sumie w X Spartakiadzie wzięło 
udział ponad  800 osób: zawodników i 
członków ich rodzin, opiekunów, gości,  
wolontariuszy, artystów, pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Mrągowie, DPS dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnych,  Zespołu 
Szkół Specjalnych w Mrągowie.  Zado-
wolenie i uśmiech na twarzy zawodni-
ków był dla nas największą radością i 
potwierdzeniem, jak ważną  społecznie 
imprezą jest Spartakiada dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnych. 

Patronat nad imprezą pełnili: Dyrek-
tor Delegatury Warmińskiej Związku 
Kawalerów Maltańskich  ks. Henryk 
Błaszczyk, Jego Ekscelencja ks. Arcy-
biskup Metropolita Warmiński dr Ed-
mund Piszcz, Marszałek Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego  -  Andrzej 
Ryński, Burmistrz Miasta Mrągowa – 
Otolia Siemieniec, Starosta Powiatu 
Mrągowskiego – Andrzej Piwoński  

Odblaskowe dzieci 
 Mrągowska straż pożarna 
zakończyła i podsumowała ogólno-
polski program „Bezpieczne Życie", 
zainicjowany przez Komendę Głów-
ną Państwowej Straży Pożarnej 
przy współpracy Szwedzkiej Ligi 
Obrony Cywilnej. Strażacy zapo-
wiadają już swój udział w kolejnej 
edycji programu. W programie Bez-
pieczne Życie wzięło o udział pra-
wie 300 uczniów ze szkół podsta-
wowych z Baranowa, Mikołajek, 
Olszewa i Woźnic.  

Przez prawie dwa lata uczyły się 
zasad zachowania w sytuacjach 
zagrożenia życia, unikania wypad-
ków, sposobów wzywania pomocy i 
bezpiecznych zabaw. Pomagali im 
w tym rodzice i nauczyciele. Jak 
mówią mrągowscy strażacy, dobrze 
byłoby, gdyby ruszyła Kolejna edy-
cja programu, bo jego efekty są już 
widoczne. Dzieci znają już telefony 
alarmowe, bawią się spokojniej i 
chodzą do szkoły z odblaskowymi 
opaskami. 

Mrągowo przed sezonem 
W Mrągowskim Centrum Informacji 
Turystycznej i Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Ziemia Mrągowska 
trwają przygotowania do sezonu. 
Aktualizowana jest baza adresowa 
(telefony, adresy, noclegi) obiektów 
turystycznych, hoteli, sklepów itp., 
działających na terenie powiatu 
mrągowskiego. Wszyscy, którzy 
chcą jeszcze przed sezonem podać 
swój adres do bazy i na witrynę 
internetową: www.it.mragowo.pl 
proszeni są o kontakt z MCIT pod 
nr telefonu: 089 7418930 lub email: 
info@it.mragowo.pl 
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Feniks z Mrągowa 
Imprezy promocyjne, podnoszenie 

prestiżu lokalnych gmin i współpraca z 
przedsiębiorcami - to główne zadania re-
gionalnego programu Mazurski Feniks - 
jego przedstawiciele zaprosili do współ-
pracy powiat mrągowski. Ich zdaniem, 
region ten ma duży potencjał turystyczny. 
Wielkie Jeziora Mazurskie, szlak kajakowy 
Krutyni, Góra Czterech Wiatrów, ferma 
jeleniowatych w Kosewie, Mazurski Park 
Krajobrazowy oraz zabytki architektury - 
tym przede wszystkim może poszczycić 
się powiat mrągowski. Do szerszego pro-
mowania tych atrakcji zachęca regionalny 
projekt Mazurski Feniks, realizowany w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Feniks chce wesprzeć promocję 
powiatu mrągowskiego, dlatego zaprasza 
do współpracy ludowych artystów, właści-
cieli gospodarstw agroturystycznych oraz 
tych, którzy żyją z turystyki. Więcej infor-
macji na temat uczestnictwa w projekcie 
można otrzymać w referacie rozwoju i 
promocji mrągowskiego urzędu pod nr 
telefonu 089741 2111. 

Szansa dla firm 
INWESTYCJA W KADRY, PLANO-

WANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM 
KAPITAŁU LUDZKIEGO - pod taką nazwą 
odbyło się w Mikołajkach szkolenie przed-
siębiorców dofinansowane przez Europej-
ski Fundusz Społeczny. Jednocześnie 
trwają nabory na kolejne szkolenia. Przed-
siębiorcy  z całego powiatu mają szansę 
na zawodowe szkolenia, na dodatek dofi-
nansowane w 80 procentach ze środków 
unijnych. Zgłoszenia przyjmowane są w 
mrągowskim Punkcie Kontaktowym Re-
gionalnego Systemu Wspierania Innowacji 
pod nr telefonu: 089 743 35 26. 

Bal Gimnazjalistów w ZS nr 4 

Wszystko ma swój czas 
„Poloneza czas zacząć” – takimi słowami dnia 3 czerwca 2006 roku 
rozpoczął się Bal Absolwenta w Zespole Szkół nr 4 w Mrągowie. 

T 
radycyjnie, jak każdego roku, 
przy dźwiękach poloneza 
Wojciecha Kilara z filmu „Pan 
Tadeusz” uczniowie klas  

trzecich gimnazjum zaprezentowali 
narodowy taniec polski. Potem konfe-
ransjerzy z kl. III a rozpoczęli część 
oficjalną, podczas której zabrali głos 
dyrektor Zespołu Szkół nr 4 – M. Dzia-
małek, Burmistrz Miasta Mrągowo – O. 
Siemieniec oraz Przewodniczący Rady 
Rodziców – K. Skwira i przedstawicie-
le absolwentów i Samorządu Uczniow-
skiego. Po wielu miłych, wzruszają-
cych, a zarazem ciepłych słowach 
skierowanych  do absolwentów i ich 
pedagogów, uczniowie kl. kl. III a, III c 
z nauczycielami zaprezentowali „ z 

przymrużeniem oka” program artystycz-
ny  „powróćmy jak za dawnych lat”, 
który był wyrazem wdzięczności za trud 
pedagogiczny oraz wprowadził w dobry 
nastrój zebranych gości, rodziców i 
uczniów. Wehikułem czasu wszyscy 
przenieśli się do restauracji „Ostatni 
Dzwonek”, w którym rozegrały się nie-
powtarzalne sytuacje. Ukazali się bo-
wiem dawni uczniowie naszej szkoły, 
ale o dwadzieścia lat starsi. 

Miło było powspominać stare cza-
sy, potem czekała na obecnych następ-
na niespodzianka. Rodzice i pani dyrek-
tor zaprosili grono pedagogiczne i 
uczniów do wspólnej zabawy. Przy 
dźwiękach muzyki dyskotekowej królo-
wały i brylowały na parkiecie oczywiście 

dziewczęta w pięknych 
kreacjach , którym towa-
rzyszyli chłopcy w ele-
ganckich garniturach. 
Czas płynął nieubłaganie, 
a impreza zbliżała się do 
końca. Jednak uczniowie 
wykorzystali każdy mo-
ment i bawili się do samej 
północy. Wieczór ten z 
pewnością na długo po-
zostanie w pamięci  ab-
solwentów, ich rodziców i 
nauczycieli. 

Dyrektor Zespołu 
Mariola Dziamałek 

 

T 
owarzystwo, jak wynika  z 
jego nazwy, gromadzi ludzi, 
których łączy wspólna praca 
na rzecz regionu mrągowskie-

go.  Są wśród nich: przedsiębiorcy, 
nauczyciele, twórcy z różnych dziedzin 
sztuki, rzemieślnicy... 

Członkiem stowarzyszenia może 
zostać każdy bez względu na wiek, 
płeć, wyznanie, status społeczny czy 
poglądy polityczne. Członkowie towa-
rzystwa od początku jego istnienia (w 
tym roku mijają 33 lata)  zainspirowali i 
zrealizowali wiele cennych i społecznie 
ważnych inicjatyw. Okres mijającej 
kadencji zdominowały obchody 150 
rocznicy śmierci Krzysztofa Celestyna 

Mrongowiusza - patrona Mrągowa i 
Ziemi Mrągowskiej. Uchwałą podjętą na 
walnym zebraniu TMZM uczyniło 2005r. 
rokiem Krzysztofa Celestyna Mrongo-
wiusza. Dzięki temu w placówkach kul-
turalnych i oświatowych  Mrągowa oraz 
Powiatu Mrągowskiego podjęto różne 
działania edukacyjne. Odbywały się 
wystawy, konkursy, spotkania i wykłady 
zapoznające społeczeństwo z postacią 
patrioty, uczonego i obrońcy języka 
polskiego. Jest rzeczą zrozumiałą, że 
TMZM samodzielnie nie sprostałoby tak 
wielkiemu przedsięwzięciu jakim było 
zorganizowanie obchodów Roku  Mron-
gowiusza. W realizacji tego zadania 
uczestniczył Urząd Miasta i Starostwo 

Powiatowe w Mrągowie oraz wiele in-
nych instytucji, organizacji i osób pry-
watnych. Rok temu odbyła się między-
narodowa konferencja naukowa p.n. 
„Pastor Krzysztof Celestyn Mrongo-
wiusz jako europejski budowniczy mo-
stów między narodami”. Impreza prze-
biegała pod patronatem Burmistrza 
Mrągowa, a głównym organizatorem 
konferencji było Polskie Towarzystwo 
Historyczne - Koło w Mrągowie. Mrą-
gowski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego wydał okolicznościo-
we kalendarzyki i koperty oraz przy 
udziale Urzędu Miasta sfinansował wy-
bicie w metalach ( miedź, mosiądz, brąz 
i srebro) okolicznościowych żetonów z 
wizerunkiem Mrongowiusza.   

TMZM zawsze wspierało i wspiera 
wszelkie działania promujące mrągow-
ski region. Każdy komu ziemia mrągow-
ska  jest bliska i kto pragnie jej się przy-
służyć w Towarzystwie Miłośników Zie-
mi Mrągowskiej znajdzie dla siebie miej-
sce.  

Andrzej Badurek 

Wybory w TMZM 

Miłośnicy Mrągowa 
Już wkrótce, 20 czerwca 2006 roku, zakończy swoją dwuletnią kaden-
cję dotychczasowy Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągow-
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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 mam-
mografię i badania cytologiczne. Pro-
gram skierowany jest do kobiet w okre-
ślonej grupie wiekowej, tak zwanej gru-
pie 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 
nowotworowe w Polsce, szczególnie na 
nowotwory 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, 

089 539 83 30 

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

Mrągowskie jeziora 
sprawdzone   

Tylko 12 proc. polskich kąpielisk nad 
jeziorami spełnia wymagania unijnej 
dyrektywy o czystości wód - to najnow-
sze dane z raportu opublikowanego 
przez Komisję Europejską. W woje-
wództwie warmińsko - mazurskim aż w 
pięciu kąpieliskach na Warmii i Mazu-
rach tego lata nie będzie można się 
kąpać ani uprawiać sportów wodnych 
(Suchacz, Tolkmick, Nowa Pasłęka, 
Pierzchały i Szczytno) - tak zdecydowali 
po przebadaniu jakości wody inspekto-
rzy Sanepidu w Olsztynie. W regionie 
jest około 260 kąpielisk, w tym 70 zor-
ganizowanych. Wśród nich czyste są na 
pewno mrągowskie kąpieliska.  

Tegoroczny sezon w Mrągowie za-
powiada się zatem obiecująco. Powiato-
wa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 
przebadała wodę na dwóch miejskich 
kąpieliskach na Jaszczurczej Górze i 
osiedlu Grunwaldzkim. Wyniki są dobre 
i miłośnicy pływania mogą już korzystać 
z obu plaż - oczywiście, poza porą kwit-
nienia glonów - przypominają pracowni-
cy sanepidu. Badania wody w całym 
regionie prowadzone będą w sezonie 
turystycznym co dwa tygodnie aż do 30 
września. Tego lata Mrągowo będzie 
rajem nie tylko dla kąpiących się. Miło-
śnicy turystyki rowerowej również znaj-
dą tu coś dla siebie - oznakowana jest 
już nowa ścieżka prowadząca wokół 
jeziora Czos. 

 

Pomysł na szkolną 
wycieczkę 

Nowa ścieżka edukacyjna to atrak-
cja dla turystów, odwiedzających gminę 
Sorkwity oraz grup szkolnych. Wolonta-
riusze z Węgier, Francji i Walii, którzy 
pracują w Fundacji Rodowo w Jędry-
chowie - Rodowie opracowali trasę 
przez pobliskie lasy, wąwozy i brzegi 
jezior. Jej początek mieści się w siedzi-
bie Fundacji. Liczy cztery kilometry, ma 
trzynaście punktów.  

Podczas wędrówki ścieżką mija się 
niedocenianie i oryginalne miejsca: ale-
ję lipową, Starą Lipę z mrowiskiem, 
Wąwóz Sucha Woda, Czarci Jar, Żery 
bobrowe, Las wkraczający na Pole i 
Pułapki dla kornika. Ścieżka leży na 
terenie Kompleksu Promocyjnego Lasy 
Mazurskie.  

Jak mówią przedstawiciele Fundacji 
Rodowo, to miejsce jest godne polece-
nie zwłaszcza dla szkół i przedszkoli. 
Zwiedzający otrzymywać będą informa-
tory i przewodniki. Więcej informacji o 
ścieżce można uzyskać pod nr telefonu: 
089 742 8102. 

Dzień Dziecka z Burmistrzem 

Przedszkolaki na urzędzie 
Chcą być strażakami, policjantami i nauczycielkami. Uwielbiają dosta-
wać zabawki, śmiać się i bawić. Swoimi marzeniami podzieliły się dziś z 
burmistrzem Mrągowa, Otolią Siemieniec. Dzieci z mrągowskich przed-
szkoli odwiedziły w Dniu Dziecka urząd miejski. 

D 
ziś to my rządzimy naszymi 
paniami - zapowiedziały 
przedszkolaki, wchodząc do 
gabinetu burmistrza Mrągo-

wa.  
Dzieci z trzech mrągowskich przed-

szkoli: Bajki, Stokrotki i Kubusia były 
dziś honorowymi gośćmi w urzędzie. 
Przyszły ze swoimi przedszkolankami: 
Sylwią Dudą, Danutą Krzymowską, 

Barbarą Hebdą i Danutą Nadolną.  
"Ile pani ma dzieci i czy są grzecz-

ne?", "W co najbardziej lubiła się pani 
bawić w dzieciństwie?", "Czy lubi pani 
sport?" - takie pytania zadawały przed-
szkolaki pani burmistrz. Opowiadały też 
o tym, dlaczego lubią Dzień Dziecka: 

- To bardzo miły dzień. Dziś dosta-
łem pistolecik z cukierkami i grę. Pew-
nie moja siostra mi ją teraz instaluje. 

Jak wrócę, to 
będę sobie grał 
- opowiada Hu-
bert Przyborow-
ski z "Bajki". 
Dzieci pytały 
również , co 
zrobić, by zo-
stać  burmi-
strzem. Do tej 
funkcji są już 
przygotowane - 
wszystkie zasia-
dły w fotelu bur-
mistrza i wybie-
rały swoich za-
stępców. Na 
koniec otrzyma-
ły zabawki. 

Mali goście z prezentami od Burmistrza 
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Ostatni koncert 

Pożegnanie na Broadway 
Broadway tonight - taką nazwę nosił pożegnalny pokaz taneczny grupy 
"Black Eagles" z ZS nr 2 im Władysława Jagiełły w Mrągowie. Po 2,5 
rocznej działalności artystycznej, występach w kraju i za granicą ze-
spół po raz ostatni w swojej krótkiej historii wystąpił na scenie. 

Z 
espół wystąpił na gościnnej 
scenie Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Mrągowie przed 
najżyczliwszą, lecz zarazem 

najbardziej wymagającą, bo własną 
publicznością. W piątek 19 maja br. o 
godzinie 19.00 sala widowiskowa za-
pełniła się członkami rodzin, przyja-
ciółmi, koleżankami i kolegami wystę-
pujących dziewcząt i chłopców. 
Oprócz nich na widowni można było 
zobaczyć zaproszonych gości, na-
uczycieli z mrągowskich szkół, przed-
stawicieli prasy lokalnej, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mrągowskiej. 

Opiekunką i założycielką kończą-
cego swoją działalność zespołu, była 
nauczycielka języka angielskiego ZS 
nr 2 w Mrągowie, Zofia Teleszewska. 
Grupę taneczną stanowili uczniowie 
klas trzecich w składzie: Katarzyna 
Orzołek, Joanna Różańska, Natalia 
Trzcińska, Agnieszka Borkowska, 
Anna Kulesza, Patrycja Ballo, Dorota 
Deptuła, Patrycja Hajbutowicz, 
Agnieszka Brzozowska, Bartosz Ła-
godziński i Tomasz Ziółek. Katarzyna 
Orzołek i Tomasz Ziółek oprócz tego, 
że uczestniczyli czynnie w przedsta-

wieniu, byli reżyserami i choreografa-
mi spektaklu. Pokaz taneczny pn. 
"Brodway Tonight" składał się z 12 
części przeplatanych urywkami filmów 
muzycznych reprezentujących różne 
nurty muzyki rozrywkowej. Wstawki 
filmowe oprócz tego, że były cieka-
wym urozmaiceniem wprowadzały 
widza w klimat nadchodzącej kolejnej 
części spektaklu, dawały zespołowi 
kilka minut na złapanie oddechu i po-
zwalały na zmianę kostiumów. Głów-
nym autorem pomysłu na omawianą 
sztukę i jego realizatorem w całym 
tego słowa znaczeniu był współtwórca 
zespołu Tomasz Ziółek uczeń z ZS nr 
2 im. Wł. Jagiełły w Mrągowie.  

Andrzej Badurek 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO 

B 
urmistrz Mrągowa infor-
muje, że w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie 
ogłoszono na okres 21 dni 

wykazy następujących nieruchomo-
ści przeznaczonych do wydzierża-
wienia w trybie bezprzetargowym: 
 
Do wydzierżawienia: 
 
a/ część działki nr 252/6 (obręb nr 
5), położonej przy ulicy Jaszczur-
cza Góra 10, zabudowanej obiekta-
mi amfiteatru, z przeznaczeniem na 
cele statutowe CKiT  w Mrągowie, 
b/ pomost drewniany przy Placu 

Jana Pawła II, z przeznaczeniem 
na cele statutowe CKiT  w Mrągo-
wie, 
c/ część działki nr 124/6 (obręb nr 
5), położonej przy ulicy Wyspiań-
skiego, z przeznaczeniem na teren 
okalający lokal użytkowy, 
d/ część działki nr 226/15 (obręb nr 
5), położonej przy ulicy Warszaw-
skiej, z przeznaczeniem na popra-
wę zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległej, 
e/ część działki nr 171/24 (obręb nr 
2), położonej przy ulicy Wolności z 
przeznaczeniem pod garaż 
„blaszak”, 

Do wynajęcia: 
 
     1. w trybie bezprzetargowym: 
a/ garaż położony przy ulicy Woj-
ska Polskiego 29, o powierzchni 
18,90 m2. 
 
Bliższych informacji na temat 
wyżej opisanych nieruchomo-
ści udziela Referat Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, 
pokój nr 49), tel. 741-29-91.  

SKRÓTEM 

Mrągowo  
walczy z gruźlicą  

Masz uporczywy 
kaszel, częste 
infekcje dróg od-
dechowych i 
duszności oraz 
palisz papierosy? 
Jeśli tak, na pew-
no jesteś grupie 

ryzyka - takimi słowami zachęcają 
mrągowian organizatorzy akcji 
zapobiegania gruźlicy.  
Mrągowska akcja to odpowiedź na 
wprowadzony w województwie 
"Program zapobiegania gruźlicy na 
lata 2006-2008". 
W urzędzie miasta oraz Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej do-
stępne są specjalne ankiety, doty-
czące przede wszystkim stanu 
zdrowia. Mrągowianie wypełnią je, 
a lekarze z olsztyńskiego Zespołu 
gruźlicy i chorób płuc na ich pod-
stawie zakwalifikują mrągowian do 
dalszych badań.  
Prowadzone one będą w mrągow-
skim szpitalu oraz przychodni na 
ulicy Królewieckiej. Akcja potrwa 
do 30 września. Więcej informacji 
na ten temat w MOPS: 089 741 
3442. 
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LATO W MRĄGOWIE  CZERWIECLATO W MRĄGOWIE  CZERWIECLATO W MRĄGOWIE  CZERWIECLATO W MRĄGOWIE  CZERWIEC    

23 czerwca,  
Plac Piłsudskiego  

Impreza profilaktyczna ”Trzeźwo myślę” z udziałem Krzysztofa Hołowczyca, początek ok. godz. 16.00, ok. godz. 19.00 – koncert w 
ramach projektu „100% muzyki”, impreza współfinansowana z budżetu Miasta, ze środków na realizację programów profilaktycz-
nych.  

25 czerwca godz. 18.00 sala 
widowiskowa CKiT  

Mrągowska Scena Teatralna – spektakl „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” w wykonaniu Teatru im. Stefana Jaracza w Olszty-
nie, bilety: 20zł – normalny, 15 zł – ulgowy 

30 czerwca, amfiteatr –  
Vision Of Sound  

Amfiteatr w Mrągowie to miejsce które klimatem i lokacją sprawia, że ciarki przechodzą, dodajmy do tego niesamowitą energię 
muzyki i najnowsze rozwiązania techniki w dziedzinie oświetlenia i nagłośnienia a otrzymamy... VISION OF SOUND 2006!  
Wystąpią miedzy innymi: Dj Jean, Dj Matys, Peran van Dijk, Dj Toxic Noize, Dj Omen i inni… 

    

LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  LIPIEC 

1-2 lipca –  
Plac Piłsudskiego  

„Akcje – Wakacje” - Impreza skierowana jest głównie do młodzieży. Jest miłą formą podsumowania dokonań mrągowskiego ruchu 
artystycznego, a zakończeniem lokalnych prezentacji mają być koncerty znanych zespołów młodzieżowych i zabawa do późnych 
godzin wieczornych.  

7 lipca – amfiteatr  Koncert zespołu HEY. Bilety w cenie 20 zł (pierwsze miejsca), 15 zł (drugie). Rezerwacji można dokonać drogą elektroniczną  
bilety@ckit.mragowo.pl lub faxem 089 743 34 60. 

8 - 9 lipca –  
Plac Piłsudskiego  

Dni Mrągowa, wystąpią zespoły: Enej, MROWISKO. Bawić się będziemy przy muzyce lat 60. i 70, oraz irlandzkiej. Zorganizowane 
będą wyścigi rowerowe, mecz piłki nożnej Kabareciarze- Samorządowcy, turniej piłkarski przy Mercury Mrongowia, turniej plażowej 
piłki siatkowej, Rodzinny Rajd Rowerowy. Mrągowskie Towarzystwo Numizmatyczne planuje zorganizować wystawę numizmatycz-
ną oraz Jarmark Staroci.  

8 - 9 lipca -  
Plac Piłsudskiego  

II Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego, organizowany przez Związek Gmina Warmińsko - Mazurskich 

14 lipca, molo  Koncert zespołu Czerwony Tulipan w ramach „Letnich koncertów na deptaku” projekt „100% muzyki”, impreza współfinansowana z 
budżetu Miasta, ze środków na realizację programów profilaktycznych.  

15 lipca, amfiteatr  VIII Mazurska Noc Kabaretowa 

21 lipca, molo  Karolina Maziarz – wiolonczelistka – koncert w ramach „Letnich koncertów na deptaku”, projekt „100% muzyki”, impreza współfi-
nansowana z budżetu Miasta, ze środków na realizację programów profilaktycznych.  

22 – 23 lipca,  
Plac Piłsudskiego  

"Szeryfiada" czyli Święto Policji w stylu country, Konkurs Country "Przepustka do Mrągowa" 

28 – 30 lipca  XXV Piknik Country Mrągowo 2006 

    

LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 

4-6 sierpnia  
(koncert w amfiteatrze  
 5 sierpnia/sobota)  

XII Festiwal Kultury Kresowej  

11 sierpnia, molo  Iwona Stepnowska – Chudek – koncert w ramach „Letnich koncertów na deptaku” projekt „100% muzyki”, impreza współfinansowa-
na z budżetu Miasta, ze środków na realizację programów profilaktycznych.  

12 – 13 sierpnia,  
Plac Piłsudskiego  

Festiwal Golonki 

18 sierpnia, molo  Koncert w ramach „Letnich koncertów na deptaku” projekt „100% muzyki”, impreza współfinansowana z budżetu Miasta, ze środ-
ków na realizację programów profilaktycznych.  

19 sierpnia 
Miasteczko Morongoville 

Impreza z RMF FM: „Koncertowe Lato z Najlepszą Muzyką pod Słońcem” (16.00-24.00) 

20 sierpnia,  
Plac Piłsudskiego  

Wieczór Cygański  

25 sierpnia, molo  Bez Patentu – koncert w ramach „Letnich koncertów na deptaku” projekt „100% muzyki”, impreza współfinansowana z budżetu 
Miasta, ze środków na realizację programów profilaktycznych.  

26 – 27 sierpnia,  
Plac Piłsudskiego  

Pożegnanie Lata 

9 – 10 września – CKiT  Festiwal Filmowy „Prawa człowieka w filmie”  

15 - 16 września - CKiT,  
Plac Piłsudskiego 

Zajazd Pań na Ziemi Mrągowskiej – impreza promująca kobiety z powiatu mrągowskiego, połączona z licznymi konkursami, warsz-
tatami i spotkaniami tematycznymi 


