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Wyróżnienie dla Miasta wręczone w Strasburgu 

Dyplom w Mrągowie 
Przyznany Miastu Dyplom Europejski trafił już do Mrągowa. Teraz wła-
dze miasta starają się o przyznanie kolejnego wyróżnienia - Flagi Euro-
pejskiej. 

T 
egoroczne Dni Mrągowa 
zbiegły się z  wręczeniem 
dla naszego Miasta w 
Strasburgu /Francja/, 

przez Zgromadzenie Parlamentarne 
Rady Europy Dyplomu Europejskiego. 
To wyróżnienie otrzymały 4 polskie 
samorządy w konkursie Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy. Mrągo-

wo otrzymało Dyplom Europejski za 
partnerskie kontakty z innymi krajami 
Europy, wspólną działalność kulturalną, 
osiągnięcia naukowe i wymiany mło-
dzieży. Miasto od lat prowadzi współ-
pracę z miastami Europy, przede 
wszystkim z niemieckim Grünberg, 
hiszpańskim Toro, francuskim Condo-
me.   

W mieście organizowane 
są też liczne imprezy i kon-
certy międzynarodowe. 
Burmistrz Otolia Siemie-
niec, która wraz z Urszulą 
Kuchcińską oraz Ritą Seka-
niną i Frankiem Ide z Grün-
berg (na zdjęciu) odebrała 
Dyplom w Strasburgu, za-
powiada, że teraz Mrągowo 
postara się o kolejną na-
grodę - Flagę Europejską. 
Mrągowskie wyróżnienie 
jest drugim w regionie - 
pierwsze trafiło do Olsztyna 
w 1997 roku. 

Mrągowo najtańsze w regionie 

Niskie wydatki na administrację 
Jak wynika z rankingu Pisma Samorządowego Wspólnota, Mrągowo 
jest najtańszym w województwie warmińsko - mazurskim miastem, je-
śli chodzi o wydatki na administrację wśród miast 20-30 tys. mieszkań-
ców. 

P 
ismo Samorządu Teryto-
rialnego Wspólnota od 
kilku lat podsumowuje wy-
datki bieżące na admini-

strację w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Mrągowo znalazło się na 
12 miejscu w Polsce, z wynikiem 125 
złotych na mieszkańca. Warto również 
dodać, że w porównaniu do lat po-
przednich mrągowska administracja 
jest coraz tańsza. W 2002 roku byliśmy 
na 31 miejscu w rankingu, w 2003 roku 
- na miejscu 19. Sąsiadujące z nami 

Giżycko znalazło się na 16 miejscu - to 
drugie miasto z naszego regionu z dwu-
dziestki najtańszych miast w Polsce.  

Warte podkreślenia jest to, ze z roku 
na rok poprawia się również efektyw-
ność działań samorządu miejskiego, co 
potwierdza m.in. ostatni Ranking Samo-
rządowy Gazety Olsztyńskiej. Znajduje-
my się tam na czołowych miejscach 
wśród 116 gmin województwa. Nasze 
notowania, w porównaniu z latami po-
przednimi, znacznie wzrosły. 
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SKRÓTEM 

Nowy Prezes  
Towarzystwa 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrą-
gowskiej ma nowe władze. Preze-
sem został Andrzej Badurek - zastą-
pił tym samym Tadeusza Malinow-
skiego, który swoją funkcję piasto-
wał od 20 lat. 
Zaprosić do współpracy młodzież 
oraz jeszcze skuteczniej i szerzej 
promować swoją działalność - to 
główne plany nowego prezesa An-
drzeja Badurka na  następne dwa 
lata kadencji. Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Mrągowskiej powstało 33 
lata temu, liczy prawie 80 przedsta-
wicieli. Większość z nich to urodze-
ni mrągowianie. Jak mówią o sobie 
- są zafascynowani pięknem ziemi 
mrągowskiej i chcieliby swoją pasję 
przekazać młodszym pokoleniom. 
Po wakacjach zamierzają więc roz-
począć cykl zajęć w mrągowskich 
szkołach. 

Studio Sukces  

na warsztacie 
Mrągowski zespół Sukces pojechał 
do Kaliningradu na Letni Festiwal 
Folklorystyczny. Otrzymane od or-
ganizatorów zaproszenie jest dla 
kierownika zespołu i byłej Alibabki, 
Agaty Dowhań dużym zaskocze-
niem i wyróżnieniem. Koncert Suk-
cesu był częścią programu, przygo-
towanego przez Dom Rosyjsko - 
Niemiecki.  
Impreza zorganizowana była przez 
dwa Konsulaty - Szewdzki i Polski w 
Kalinigradzie, uczestniczyli w niej 
przedstawiciele wielu wspólnot na-
rodowościowych. Teraz Studio ćwi-
czy na warsztatach w Ustce - przy-
gotowuje się do występów podczas 
Festiwalu Kultury Kresowej. 

Dzień Młodzieży 
W Mrągowie odbyły się Dni Współ-
pracy Polsko - Niemieckiej, zorgani-
zowane przez Fundację Rodowo. 
Projekt dofinansowały Fundacje: 
Batorego i Boscha oraz Program 
Partnerstwa Miast i Obywateli. Pre-
zentacja dorobku artystycznego 
młodych Niemców i Polaków oraz 
wymiana doświadczeń z pobytów 
na Eurocampach, organizowanych 
w ramach współpracy to główne 
punkty spotkania.  

Nowa stacja dializ 

Budowa ruszyła! 
4 mln. zł. pochłonie budowa nowoczesnego centrum dializ, która rozpo-
częła się w Mrągowie. W nowej stacji będzie 15 stanowisk dializacyjnych 
mogących objąć stałą opieką 90 pacjentów, czyli dwukrotnie więcej niż 
do tej pory. Działającą od 13 lat stację dializ na początku tego roku wy-
dzierżawił międzynarodowy koncern Fresenius. 

Mrągowska stacja dializ działa od 
1993 roku. Na parterze jednego z 
budynków Szpitala Powiatowego 
początkowo zainstalowano 6 stano-
wisk dializacyjnych, później uzupeł-
niono je o 3 kolejne. Stacja obsłu-
guje 53 pacjentów z przewlekłą nie-
wydolnością nerek.  
- Teraz w nowej stacji będzie 15 
stanowisk dializacyjnych wyposażo-
nych w najnowocześniejsze sztucz-
ne nerki – mówi dyrektor placówki 
Stanisław Zuzia (na zdjęciu). W 
związku z koniecznością moderni-
zacji obiektu i wymiany wyeksplo-
atowanego sprzętu w 2005 roku 

dyrekcja Szpitala Powiatowego roz-
poczęła procedurę wyłonienia niepu-
blicznego inwestora. Przetarg został 
rozstrzygnięty w grudniu 2005 roku. 

Od 1 lutego 2006 roku stacja dializ w 
Mrągowie działa pod marką między-
narodowego koncernu Fresenius, 
który zarządza obecnie w Polsce naj-
większą siecią niepublicznych stacji 
dializ – 25 stacji,  265 stanowisk diali-
zacyjnych, 1400 pacjentów, 400 osób 
fachowego, medycznego personelu.  
Stacja powstanie w przyszpitalnym 
parku. Będzie miała 650 metrów 
kwadratowych. W parterowym bu-
dynku będzie miejsce na przestronne  
sale dla chorych, szatnie i zaplecze 
dla personelu. W budynku działać 
będzie również specjalistyczna po-
radnia. Na miejscu wykonywane bę-
dą różne rodzaje dializ. Znajdzie się 
również miejsce na profesjonalna 
poradnię nefrologiczną. Nowoczesna 
stacja dializ będzie świadczyć pełen 
zakres usług – hemodializy i dializy 
otrzewnowe.  Takich możliwości do 
tej pory w Mrągowie nie było. 

Fresenius to sieć 1700 placówek w ponad 
100 krajach w Europie, Azji, Afryce i obu 
Amerykach obejmująca  opieką 133 100 
pacjentów z niewydolnością nerek.  
„To wielka satysfakcja wprowadzać między-
narodowe standardy medyczne i nowe tech-
nologie w Polsce, w stacjach dializ nawet w 
najmniejszych miejscowościach” – mówi 
Tomasz Prystacki, dyrektor zarządzający 
Fresenius NephroCare. Nowy pawilon stacji 
dializ w Mrągowie nie będzie się różnił od 
innych stacji koncernu w Niemczech czy 
USA. Wszystkie pracują według rygorystycz-
nych kryteriów jakościowych – podlegają 
nadzorowi korporacyjnemu, tak by osiągane 
parametry medyczne były zgodne z między-
narodowymi normami (European Dialysis and 
Transplant Association), zostały wyposażone 
w najlepszy sprzęt, a dializatory stosowane 
są wyłącznie jednorazowo (choć kontrakt z 
NFZ w Polsce dopuszcza ich reutylizację). 

TV Program o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mo-
gą codziennie obejrzeć program z 
Mrągowa i powiatu mrągowskiego. 
Emituje go stacja Tele - Top, a pro-

gramy powstają we 
współpracy z Samorzą-
dem Miasta i Powiatu. 
Programy o lokalnych 
sprawach są emitowane 
co cztery godziny 13.30, 

17.30, 21.30 i 1.30. Tele - Top co-
dziennie informuje  również o tym, co 
dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, 
Szczytnie, Giżycku i Ostródzie. Tele-
TOP emituje również programy o 
tematyce ekologicznej. 
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DNI MRĄGOWA już za nami 

Muzyka, sport  
i rękodzieło 

Dni Mrągowa już za nami. Nie zabrakło atrakcji muzycznych, sporto-
wych oraz artystycznych. Jednym z nich był II Wojewódzki Przegląd 
Rękodzieła Artystycznego.  

M 
azurskie anioły, hafto-
wane obrazy, rzeźby 
wędrowców i bociany z 
płótna - te i inne ręko-

dzieła można było obejrzeć i kupić pod-
czas II Wojewódzkiego Przeglądu Rę-
kodzieła Artystycznego, zorganizowa-
nego w ramach Dni Mrągowa przez 
Związek Gmin Warmińsko - Mazur-
skich.  

Podczas przeglądu rozstrzygnięty 
został konkurs na pamiątkę Warmii i 
Mazur. Swoje prace na konkurs przy-
słało 40 twórców z całego wojewódz-
twa. Komisja konkursowa przyznała 
pierwsze miejsce Krystynie Wołkow-
skiej z Kętrzyna za propagowanie haftu 
regionalnego. Pani Krystyna ozdabia 
nim serwetki, włóczkowe ozdoby oraz 
kartki okolicznościowe. Jak mówi, haft 
można użyć do wszystkiego - ma już 
nowe pomysły na kolejne prace. Drugie 
miejsce zajęła Elżbieta Wojczulanio z 
za rzeźby i malowane kafle. O sobie 
mówi, że jest Nikoforem na emeryturze. 
Przed laty odkryła w sobie talent i umi-
łowanie do prostoty i piękna. Uwagę 
gości Przeglądu zwracały zwłaszcza 
rzeźby aniołów. Podczas trwania Prze-
glądu otwarta została wystawa prac 
Jana Żdańca, mrągowskiego plastyka. 
Prace można obejrzeć w Galerii CKiT: 
są tam obrazy, przedstawiające Mrągo-
wo oraz pejzaże okolic. Podczas tego-
rocznych Dni Mrągowa nie zabrakło 

również imprez sportowych. Jedną z 
ważniejszych był samotny maraton 
pływacki niepełnosprawnego mrągowia-
nina Wojciecha Kossewskiego. Dwie 
godziny czterdzieści minut - tyle czasu 
zajęło mu przepłynięcie 10 kilometro-
wego dystansu jeziorem Juno. To kolej-
ny życiowy rekord pływaka.  

Ponadto odbył się Turniej Piłki Pla-
żowej i  turniej piłki nożnej „Mercure 
Mrongovia Cup”. Gwiazdą Dni Mrągo-
wa był zespół Hey. Koncert zgromadził 
setki widzów. Pod-
czas trwania Dni 
Mrągowa można 
było również oglą-
dać wystawę przy-
gotowaną przez 
mrągowskie koło 
Polskiego Towa-
rzystwa Numizma-
tyków, zaś swoją 
działalność promo-

wało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Mrągowskiej. Ryszard Bitowt promował 
opracowane przez siebie wydawnictwo 
o patronie Miasta, K.C. Mrongowiuszu. 
Na Placu Piłsudskiego były różne wy-
stępy zespołów: M.R.O.W.I.S.K.O., 
SHAMROCK, SHANTAŻ. Organizato-
rami Dni Mrągowo byli: Burmistrz Mrą-
gowa, CKiT, współpracowali: Związek 
Gmin Warmińsko-Mazurskich, Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne Oddział 
w Mrągowie, Hotel Mercure Mrongovia, 
Mrągowskie Stowarzyszenie Rowero-
we "MCH". 

 
Na zdjęciach: Występ gwiazdy Dni 
Mrągowa, Kasia Nosowska z zespołem 
HEY. Obrazy Jana Żdańca można 
oglądać w CKiT.  Kiermasze na Placu 
Piłsudskiego cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Na scenie była regionalna 
muzyka. Artyście na miejscu wykony-
wali swoje prace. 

Foto: Tadeusz Szot.  
Więcej zdjęć z Dni Mrągowa  
na stronie www.mragowo.pl 
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Co nowego w drużynie? 
29-letni pomocnik Marcin Szulęcki ostatnio 
występujący w Dobromiejskim Klubie Sporto-
wym oraz jego rówieśnik Wojciech Jałoszew-
ski (Orlęta Reszel) najprawdopodobniej będą 
pierwszymi wzmocnieniami mrągowskiego 
zespołu.  
Z pierwszym jest już wszystko uzgodnione, a 
drugi ma wyrazić chęć grania w Mrągowii do 
poniedziałku. Do klubu po półrocznym poby-
cie w II-ligowej Drwęcy Nowe Miasto Lubaw-
skie powróci Remigiusz Hebda. 

 
Źródło: www.mragowiamragowo.glt.pl 

D 
odatkową trudnością była 
reorganizacji rozgrywek na 
tym szczeblu i zmniejsze-
nie ilości zespołów do 16 

od nowego sezonu. Dalsze miejsce 
w lidze ambitni piłkarze Mrągowii 
powetowali sobie w Pucharze Polski 
docierając do finału na szczeblu wo-
jewódzkim.  

Pomimo przegranej w finale ze 
spadkowiczem z III ligi, Jeziorakiem 

Sukcesy naszych piłkarzy 

Mrągowia coraz wyżej 
Sukcesem zakończyły się rozgrywki IV ligi seniorów w piłce nożnej. Mi-
mo wielu trudności seniorzy Mrągowii Mrągowo zajęli bezpieczną loka-
tę, gwarantującą pozostanie w IV lidze.  

Iława piłkarzom z Mrągowa należą 
się wielkie słowa uznania za do-
starczone emocje i promocję Mrą-
gowa na sportowych arenach. 
Również trampkarze Mrągowii 
Mrągowo (rocznik 1993 i młodsi) 
dotarli do finału rozgrywek na 
szczeblu województwa. Finał ten 
odbył się w Mrągowie i trampkarze 
Mrągowii zajęli w nim 3 miejsce za 
Sokołem Ostróda i Olimpią Elbląg.  

TERMINARZ IV LIGI 
 
Rozgrywki rozpoczną się 5 sierpnia. 
Runda jesienna zakończy się 29 paź-
dziernika. 
 
Kolejka 1  
 5-6 sierpnia  
 

• Zatoka Braniewo - Mrągowia Mrągowo  

• MKS Szczytno - Rominta Gołdap  

• Mamry Giżycko - Polonia Pasłęk  

• Zamek Kurzętnik - Sokół Ostróda  

• Jeziorak Iława - Granica Kętrzyn  

• DKS Dobre Miasto - Huragan Morąg  

• OKS 1945 Olsztyn - Start Działdowo  

• Płomień Ełk - Motor Lubawa  
 

Trampkarze rocznik 93 i młodsi dotarli do finału rozgrywek na szczeblu województwa. 

Gratulacje należą się trenerom, 
w zespole seniorów dla Tomasza 
Pieca i w zespole trampkarzy dla 
Zbigniewa Marczuka. Słowa po-
dziękowania należą się również 
za dobre wyniki tenisistom stoło-
wym i ich trenerowi Tadeuszowi 
Mierzejewskiemu. 

Mecz przed Mazurską Nocą Kabaretową 

Kabareciarze - Samorządowcy 
Dwa do jednego dla Kabareciarzy to wynik sobotniego meczu, który 
odbył się w Mrągowie. Na miejskim stadionie, jak co roku, spotkali się 
z samorządowcami z Mrągowa artyści, którzy 15 lipca wystąpili pod-
czas Mazurskiej Nocy Kabaretowej. 

M 
ecze Kabareciarze kontra 
Samorządowcy to już kilkulet-
nia tradycja. Jak co roku - 
piłkarze dali z siebie wszyst-

ko. Śliska murawa (bo przed meczem 
spadł deszcz) sprawiła, że niektórzy za-
wodnicy narzekali na lekkie poślizgi. Dla 
mrągowskiego bramkarza Marka Sosny 
(na zdjęciu), na co dzień strażnika miej-
skiego  mecz był dużym wysiłkiem. Wiele 

sytuacji podbramkowych, z których jed-
nak wybrnął dzielnie, i jeden upadek - na 
szczęście niegroźny, zostały skomento-
wane przez Bartosza Gajdę z Kabaretu 
Łowcy. B: Bramkarza boli, a on dalej stoi! 
W ocenie obserwatorów: poziom spotka-
nia był wyższy, niż ten, który pokazali 
polscy piłkarze na Mundialu.  
Kabareciarze i Samorządowcy już szlifu-
ją formę na spotkanie za rok. 
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SKRÓTEM Niemcy pytają o Mrągowo 

Nauka na urlopie 
- Chcemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat Mrągowa, poziomu 
bezrobocia w mieście, oraz oferty edukacyjnej i turystycznej - mówią 
przedstawiciele niemieckiej grupy, która odwiedziła Mrągowo. 

P 
onad dwudziestoosobowa 
grupa urzędników i pracow-
ników socjalnych z Hessen 
odwiedziła Warmię i Mazury. 

Niemcy byli już w Olsztynie, Ostród-
zie, a we wtorek 11 lipca spotkali się z 
władzami Mrągowa - pytali przede 
wszystkim o poziom bezrobocia, licz-
bę osób objętych opieką pomocy spo-
łecznej i planami rozwoju miasta. 

Niemiecka organizacja Arbeit und 
Leben (Praca i Życie) powstała w 
Hessen i zajmuje się się projektami 
oświatowymi, między innymi urlopami 
edukacyjnymi oraz wymianami. Jej 
przedstawiciele od lat przyjeżdżają do 
Polski. Realizują jeden z unijnych pro-
jektów edukacyjnych.  

W Mrągowie gościli dwa lata temu 
- dziś pytali między innymi o nowe 
inwestycje i o sytuację ekonomiczną 
mieszkańców, między innymi pod-
opiecznych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, urzędników i służby 
zdrowia.  

Zainteresowali się również możli-
wościami inwestowania oraz kupna 
ziemi w Polsce. Teraz Niemcy odwie-

dzą Mikołajki, Kętrzyn i Gdańsk. Swo-
imi doświadczeniami z wizyty w Polsce 
podzielą się ze współpracującymi orga-
nizacjami: Centralą Niemieckich Związ-
ków Zawodowych oraz Uniwersytetami 
Ludowymi. 

Samorządowcy  
w Ambasadzie USA 

Ambasada amerykańska 
w Warszawie obchodziła 
4 lipca 230 rocznicę 
ogłoszenia Deklaracji 
niepodległości. Z tej 
okazji na zaproszenie 
Ambasadora Victora 

Ashe (na zdj.) w specjalnej uroczystości 
w Warszawie wzięła udział Burmistrz 
Mrągowa, Otolia Siemieniec. 

Ambasada Stanów Zjednoczonych 
od niedawna współpracuje z mrągow-
skim samorządem. Obie strony połączył 
Piknik Country - rok temu ambasador 
Victor Ashe przyjął honorowy patronat 
nad imprezą. Teraz ponownie zadekla-
rował chęć współpracy - oprócz tego 
ambasada przekaże specjalną wystawę 
o tematyce amerykańskiej, nawiązującą 
do 230 rocznicy zdobycia Niepodległo-
ści.  

Wystawa będzie czynna w Mrągowie 
przez cały czas trwania Pikniku. Dzięki 
kontaktom z ambasadą znacznie wzro-
sła ranga Festiwalu. Rok temu odbył się 
podobny, w niemieckim Northeim.  

Przed uroczystością 4 lipca zapro-
szenie do wizyty w Ambasadzie otrzy-

mali wszyscy radni Rady Miejskiej. 
Odbył się wówczas uroczysty kon-
cert, który wywarł duże wrażenie na 
uczestnikach. 

Zapnij Pasy! 
W Mrągowie zorganizowana została 
akcja pod hasłem "Pasy". Policjanci 
chcą zdyscyplinować kierowców, 
którzy nie dostosowują się do obo-
wiązku zapinania pasów bezpie-
czeństwa. Obowiązek zapinania 
pasów bezpieczeństwa mają: kie-
rowca i siedzący obok pasażer 
oraz, jeżeli pojazd jest w nie wypo-
sażony, siedzące z tyłu osoby.  
Policjanci są tam, gdzie jest dużo 
wypadków - czyli przede wszystkim 
w centrum i na drogach wjazdowych 
do miasta. Według wyliczeń mrą-
gowskiej policji, używanie pasów 
bezpieczeństwa zmniejsza o 65 
proc. ryzyko śmierci podczas wy-
padku. Pasy zapięte przez pasaże-
rów na tylnych siedzeniach mogą 
zmniejszyć liczbę wypadków śmier-
telnych o 32 proc. Mrągowscy poli-
cjanci wręczali niezdyscyplinowa-
nym kierowcom mandaty w wysoko-
ści 100 złotych. Nieprzestrzeganie 
przepisu może skutkować również 2 
punktami karnymi. 

Przed nami Festiwal Kultury Kresowej 

Kolejny Festiwal Serc  
Przed nami kolejny Festiwal Kultury Kresowej. W tym roku odbędzie 
się 5-6 sierpnia. Poniżej prezentujemy program imprezy.  

W 
 tym roku podczas 
Festiwalu gościć bę-
dziemy zespoły z: 
 Litwy: Zespół Wi-

leńszczyzna pod dyrekcją Jana 
Mincewicza obchodzący w tym 
roku 25-lecie swojej działalności, 
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Ej-
szyszczanie, Młodzieżowy Zespół 
Pieśni i Tańca Gromada, Kapelę 
Wileńską, Zespół Dziecięcy Tur-
gielanka; 
Białorusi: Dziecięco Młodzieżowy 
Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka, 
Dziecięcy Zespół Taneczny Białe 
Skrzydła, Młodzieżowy Zespół Po-
lesia Czar, Chór Kraj Rodzinny, 
Chór Głos znad Niemna; 
Ukrainy: dziecięcy Zespół Górali 
Czadeckich Dolinianka, Młodzieżo-

wy Zespół Kresowi Wnukowie, 
Chór Odrodzenie, Zespół Białe Go-
łąbki, Kapelę Wesoły Lwów. W pro-
gramie szereg koncertów na Placu 
Piłsudskiego, w piątek 4 sierpnia o 
godzinie 18.00 wieczornica, pod-
czas której wystąpi Polski Te-
atr Ludowy ze Lwowa ze spekta-
klem "Dwaj Panowie B" oraz w nie-
dzielę 6 sierpnia korowód ulicami 
miasta.  
Festiwalowi towarzyszyć bę-
dą  kiermasze, wystawy plastyczne 
i fotograficzne, prezentacje ręko-
dzieła, degustacje potraw kreso-
wych. 

Koncert galowy odbędzie się 5 
sierpnia (sobota) o godzinie 
18.30 w amfiteatrze nad jeziorem 
Czos.  
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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 profi-
laktyczne. 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 cytologicz-
nego. Zachorowania na choroby nowo-
tworowe w Polsce, szczególnie na no-
wotwory piersi i szyjki macicy są zatrwa-
żające i wykrywane już w bardzo za-
awansowanym stadium choroby. Możli-
wość wykonania badań bezpłatnie daje 
ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o usta-
nowieniu 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: 
Beata Ostrzycka, 089 539 88 30. 
Ponadto Warmińsko - Mazurski Oddział 
Wojewódzki w Olsztynie otrzymał do-
datkowe pieniądze na badania mammo-
graficzne i cytologiczne. Dzięki temu 
pojawiły Się dodatkowe możliwości ba-
dań profilaktycznych raka szyjki macicy 
i piersi. Z badań mogą skorzystać 
mieszkanki miasta i całego powiatu. 
Informacje na temat placówek, które 
wykonują badania można znaleźć na 
stronie www.nfz-olsztyn.pl oraz pod 
numerem tel. 94 88. 

logii polskiej na Uni-
wersytecie Gdańskim. 
Konkursową nagrodę - 
dwa i pół tysiąca zło-
tych - odebrał w Kutnie 
1 lipca podczas Festi-
walu "Złoty Środek 
Poezji". Poeta ma już 
na swoim koncie inne 
sukcesu poetyckie - 
min. wyróżnienie w 
konkursie Jednego 
Wiersza zorganizowa-
nego w ramach Gdyń-
skich Połowów Po-
etyckich.  

D 
ar języków i 
inne przejęzy-
czenia - ten 
tytuł tomiku 

wierszy mrągowianina 
Mariusza Więcka oka-
zał się Tytułem Roku - 
jury konkursu, zorgani-
zowanego przez Środ-
kowoeuropejskie Sto-
warzyszenie Społeczno 
- Kulturalne w Kutnie 
uznało, że tomik zasłu-
guje na najwyższe 
uznanie. Mariusz Wię-
cek jest studentem filo-

Mrągowianin Mariusz Więcek najlepszy! 

Dar języków i zwycięstwo 
Z 60 nadesłanych na II Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Złoty Środek 
Poezji" debiutanckich tomików tylko trzy otrzymały główne nagrody. 
Głównym laureatem został mrągowianin, Mariusz Więcek.  

 

W 
szystkie wnioski o do-
finansowanie projek-
tów ze środków Euro-
pejskiego Funduszy 

Rozwoju Regionalnego w ramach 
ZPORR, złożone do konkursu 01-
/06 (20 lutego 2006 roku) przeszły 
pozytywnie ocenę formalną i zosta-
ły zakwalifikowane do oceny mery-
toryczno - technicznej przez Panel 
Ekspertów.  
 
Projekty zakwalifikowane do oceny: 
1. Budowa miasteczka turystyczno 

- rozrywkowego  Mrongoville - II 
etap” 

2. Budowa zaplecza socjalnego z 
modernizacją płyt stadionu przy 
ul. Mrongowiusza z Mrągowie 

3. Zagospodarowanie Placu PCK i 
terenów wokół Jeziorka Magi-
strackiego w Mrągowie 

4. Budowa basen krytego i zada-
szonego lodowiska w Mrągowie 

5. Rozbudowa promenady nad je-
ziorem Czos w Mrągowie.  

 
Również wniosek dotyczący remon-
tu hali sportowej, zgłoszony do kon-
kursu 06/05 przeszedł pozytywnie 
całą procedurę oceny, uzyskując 
82,69 % maksymalnej liczby punk-
tów.  
 
Wniosek złożony przez Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji do konkursu 
06/05 w ramach działania 3.2. 
ZPORR został wysoko oceniony 
przez Panel Ekspertów, uzyskując 
87,5% maksymalnej liczby punk-
tów, dzięki czemu wniosek ten  
znajduje się na I miejscu Listy Ran-
kingowej wniosków złożonych do 
tego działania. 

Unijne projekty Mrągowa 

Trwa intensywne zagospodarowywanie 
koszar. W wielu obiektach trwają prace remon-
towe i adaptacyjne. Ze sprzedaży nieruchomo-
ści i mienia byłej JW do budżetu Miasta wpły-
nęło dotychczas ponad 4.324.000 zł. W tej 
chwili są do sprzedania jeszcze tylko dwa 

Rewitalizacja koszar 

Inwestycyjny boom 
obiekty. Na terenie koszar powstało gimna-
zjum, są różne punkty handlowo - usługowe 
oraz, przede wszystkim, liczne mieszkania 
komunalne i socjalne.  

W sierpniu wprowadzą się lokatorzy do 52 
mieszkań w koszarowcu TBS Karo.  

ŚWIĘTO POLICJI 
Z okazji 87. Rocznicy Powołania Policji 
Państwowej w Urzędzie Miejskim w 
Mrągowie 21 lipca o godzinie 9.00 od-
będzie się uroczyste spotkanie policjan-
tów z władzami samorządowymi. W 
trakcie spotkania zostaną wręczone 
akty mianowania na wyższe stopnie 
policyjne oraz ordery i odznaczenia. 
Mrągowska policja świętować będzie 
również podczas Szeryfiady. Odbędzie 
się ona w dniach 22-23 lipca. W pro-
gramie m.in.: parada radiowozów i po-
jazdów policyjnych, prezentacje sprzętu 
policyjnego, pokaz tresury psów, wystę-
py zespołów country, pokazy ratownic-
twa interwencji na wodzie policji wodnej 
i WOPR, pokazy ratownictwa drogowe-
go i straży pożarnej. Imprezy odbywać 
się będą na Placu Piłsudskiego, od 
godziny 17.00.  
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO 
Burmistrz informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie ogłoszono na okres 21 
dni wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie: 
 
1. przetargu ustnego nieograniczonego: 

• część działki nr 217/10 oraz część 
działki nr 217/12 (obręb nr 2), położone 
przy ulicy Giżyckiej, z przeznaczeniem 
pod budowę Ranch Mrongoville oraz 
obiektów handlowo – usługowych. 
 
 2. bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 270/11 (obręb nr 5), położonej 
przy ulicy Królewieckiej 54A, z przeznaczeniem 
pod konstrukcję schodów nie związaną trwale z 
gruntem, 
b/ część działki nr 157/25 (obręb nr 4), położonej 

przy ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady, 
c/ część działki nr 203/3 (obręb nr 6), położonej 
przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem 
na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, 
d/ działka nr 170/19 (obręb nr 4), położona przy 
ulicy Mickiewicza, z przeznaczeniem pod obiekt 
stacji redukcyjno – pomiarowej gazu drugiego 
stopnia,  
e/ część działki nr 220/1 (obręb nr 5), położonej 
przy ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady, 
f/ część działki nr 189/6 (obręb nr 4), położonej 
przy ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem na 
ustawienie stolików na potrzeby konsumentów 
restauracji, 
g/ część działki nr 4/9 (obręb nr 7), położonej przy 
ulicy Przemysłowej, z przeznaczeniem pod tabli-

cę reklamową do 2 m2, 
h/ działka nr 131/14 (obręb nr 6), położona przy 
ulicy Dziękczynnej, z przeznaczeniem pod 
garaże typu „blaszaki”, 
 i/ część działki nr 142 (obręb nr 1), położonej 
przy ulicy Młodkowskiego, z przeznaczeniem na 
działalność handlową (znicze, kwiaty), 
j/ działka nr 239 (obręb nr 5), położona przy ulicy 
Nadbrzeżnej, z przeznaczeniem na cele handlo-
we z obsługą funkcji turystycznej promenady, 
k/ część działki nr 203/3 (obręb nr 6), położonej 
przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem 
na teren zielony.  
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 
60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 741-29-91.  
 

SKRÓTEM Zabawa i nauka 

Piknik z Sieciakami 
W czwartek 27 lipca przed Piknikiem Country, specjalnie dla najmłod-
szych przed budynkiem CKiT odbędzie się Piknik Internetowy. Organi-
zatorzy chcą pokazać dzieciom niebezpieczeństwa związane z Interne-
tem, ale również zachęcić do racjonalnego korzystania z tego nowo-
czesnego medium.  

Program imprezy składa się czterech 
głównych elementów: 

• Sieciokino(namiot 3x6m) 

• Film animowany Sieciaki.pl 

• ·Teledysk „Sieciaki” 

• Kawiarenka internetowa 

• ·Prezentacja serwisu „Sieciaki.pl” 

• ·Filmy i animacje nagrodzone w 

konkursie OK!internet. 

• Konkursy z nagrodami i zabawy dla 

dzieci 
Podczas imprezy będzie około 5 - 10 
stanowisk edukacyjno - rozrywko-
wych związanych z następującymi 
aktywnościami: Sieciakowe rysowa-
nie: Konkursy i zabawy plastyczne, 
zagadki: Quizy, zagadki, krzyżówki 
dotyczące bezpieczeństwa w Inter-
necie, zabawy sportowe- rzuty pi-
łeczkami do planszy z wizerunkami 
Sieciuchów, karaoke: Konkurs na 
piosenkę, ·Sieciakowe foto: zdjęcia 
przy planszy „Sieciaki na waka-
cjach”. Będzie również Sieciakowóz, 
wyposażony w multimedia i megafo-
ny, promujący pikniki „Sieciaki na 
wakacjach” oraz zasady bezpieczeń-
stwa w sieci. Nagrody:· gry kompute-
rowe, ·kubki, ·koszulki, plakaty i In.. 

Zjazd w LO 
60 lecie powstania obchodziło 
mrągowskie Liceum Ogólnokształ-
cące. Z tej okazji zorganizowany 
został 1 lipca Zjazd Absolwentów. 
Po latach spotkali się w szkolnych 
ławkach dorośli absolwenci mrą-
gowskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego. Kiedy 10 lat temu szkoła 
obchodziła swoje półwiecze, na 
uroczystości byli nawet ci, którzy 
jako jedni z pierwszych otrzymali 
świadectwa maturalne z pieczęcią 
liceum. Podczas zjazdu zaprezen-
towany został zakupiony przez 
uczniów i sympatyków szkoły 
sztandar - specjalne cegiełki roz-
prowadzane były od kilku miesię-
cy.  
Na zdjęciu: Prezentacja nowego 
sztandaru Szkoły. 
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PROGRAM   XXV Pikniku Country Mrągowo 2006  

Pod patronatem Ambasadora USA, Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
i Burmistrza Mrągowa 

PIĄTEK   28 lipca 2006  godz. 19.00 I część  

19:00, 19:55 Fajerwerk, Czas Na Grass 

19.55 Vermond City  

20:20 Rozpoczęcie KONCERTU GALOWEGO, Prowadzenie Koncertu – Korneliusz Pacuda, Lonstar, Paulina  Tomborowska  

20:30 Koncert zespołu BABSZTYL 

21:00 Uroczyste Otwarcie XXV Pikniku Country Mrągowo przez Burmistrz Miasta Mrągowa panią Otolię Siemieniec 

21:10 Widowisko muzyczne: “GWIAZDY DLA COUNTRY”. Przeboje MUZYKI COUNTRY śpiewają: Michał Milewicz, Maciej Maleńczuk 
Halinka Młynkowa, Bogdan Gajkowski (Kapitan Nemo), Ania Wyszkoni, Piosenki wybrane przez Korneliusza Pacudę i Lonstara 

22:15 Koncert  pt. „LONSTAR - pierwsze 25 lat”  
Goście: zespół COUNTRY FAMILY, KATJA KAYE (Niemcy), zespół taneczny Sexy Texas 

II część Gwiazda wieczoru 

23:00  - 1:00 Koncert - K.C.WILLIAMS (USA) i jego 9 osobowy BAND. K.C.Williams to jeden z najbardziej interesujących i niezwykłych nieza-
leżnych muzyków country; nagrał kilka albumów w Nashville; koncertuje z międzynarodowym zespołem z Niemiec i USA. 

SOBOTA 29 LIPCA 2006 godz. 18.30 

18.30 -  18.45 Urszula Chojan & Country Show Band 

18.50 -  19.10 Drink Bar 

19.15 – 19.30 Konrad Milczarski Band   

19.30-  19.35 Uroczyste otwarcie „Koncertu Jubileuszowego” - Korneliusz Pacuda  

19.30 -  20.00 Gang Marcela  

20.05 -  20.25 Tomek Szwed 

20.30 -  22.50 Widowisko muzyczno-taneczne -  3 częściowe „Wspomnienia z  24 Pikników Country” z udziałem: Alicja Boncol, Kasia 
Bochenek, Kasia Szubartowska, Paweł Bączkowski, Czarek Makiewicz, Janusz Nastarowicz,  Andrzej Trojak, Antek Kreis, Ma-
riusz Kalaga, Przemek Myszkowski, Krzysztof Romaniszyn, Rodeo, Scena Country, Strefa Country, The Medley, Grupa Furma-
na 

23.00 -   0.00 DRUHA TRAVA ( Czechy ) + ANDY OWENS (USA ) 

  0.00 -   0.40 „Johnny Cash – spacer w Polsce – widowisko muz. wystąpią : Alicja Boncol, Kasia  Bochenek, Paweł Bączkowski, Andrzej 
Trojak,  Tomek Szwed, Antek Kreis, Mariusz Kalaga, Rodeo, Whiskey River, Oliwia Trochimiuk, Konrad Milczarski oraz RO-
BERT  SIMEK  ( Słowacja) 
 

0.40 -   2.00 Projekcja filmu „Spacer po linie”.  

 NIEDZIELA   30 lipca 2006  godz. 15.00 
Koncert „Country i okolice”  

16.00 – 16.20        Jurek Paterski C.Club 

16.20 – 16.50        JUKEBOX    

16.50 – 17.25        QUIET MONKS - Cisi Mnisi  

17.30 – 18.00        Marysia Gorajska i AWRA   

18.00 – 19.30        Maciej Maleńczuk z zespołem Homo Twist  

19.30 – 21.00        Koncert zespołu ŁZY  

21.00                      Oficjalne zakończenie Festiwalu Piknik Country Mrągowo 2006  

Parada Country w niedzielę 

godzina 12.00.  

Szczegółowy program  

Pikniku w Mieście  

znajdziecie Państwo  

na stronie CKiT: 

 

ckit@ckit.mragowo.pl 


