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Ciąg dalszy na stronie 6. 

Więcej wniosków niż pieniędzy 

Unijne miliony  

dla Mrągowa 
Dziesięć razy więcej wniosków, niż pieniędzy - zarząd województwa 
warmińsko-mazurskiego podzielił blisko 50 mln zł. To pieniądze na 
ostatni konkurs w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego na Warmii i Mazurach. Kolejne dwa mrągow-
skie projekty uzyskały dofinansowanie. 

K 
ończy się ZPORR na Warmii 
i Mazurach, wielki program, 
na realizację którego region 
otrzymał ponad 180 mln eu-

ro, czyli ponad 700 mln zł. Do podzia-
łu zostało około 50 mln zł, ale konkur-
sów już nie będzie, chyba że w trakcie 
przetargów nastąpią jakieś oszczęd-
ności. W tej chwili eksperci oceniają 
wnioski związane z rozwojem turysty-
ki i kultury, odnawialnymi źródłami 
energii i jakością powietrza, społe-
czeństwem informacyjnym, obszarami 
wiejskimi, podlegającymi restruktury-
zacji oraz zdegradowanymi obszarami 
miejskimi. Wyniki tych ocen powinni-
śmy znać w sierpniu i we wrześniu. 

  
Miliony dla Ziemi Mrągowskiej 

Po dwóch zrealizowanych projek-
tach mrągowskich w ramach ZPORR 
(gimnazjum i kanalizacja sanitarna na 
ulicy Przemysłowej) kolejne projekty, 

które otrzymały dofinansowanie to:  

• Modernizacja oczyszczalni 
oczyszczalni ścieków w Polskiej 
Wsi koło Mrągowa - 1,9 mln zł 
(projekt przygotowany przez spółkę 
miejską ZWiK) 

• Modernizacja hali sportowej na 
ulicy Wojska Polskiego - 2 mln. 
Przetarg na realizację tej inwestycji 
wygrała mrągowska firma PBO, a pla-
nowany czas jej realizacji to 6 miesię-
cy. Zakończenie konkursu europej-
skiego to również zapewnienie o pół-
milionowym dofinansowaniu budowy 
przepompowni i kolektora sanitarnego 
Prawdowo - Mikołajki. Inwestycja była 
na pierwszym miejscu listy rezerwowej 
i dzięki konkursowym oszczędno-
ściom, min. w czasie przetargu na 
modernizację hali sportowej w Mrągo-
wie będzie mogła być zrealizowana.  

Ciąg dalszy na stronie 5 

Miasto Festiwali 
Mrągowo jest miastem Festiwali - nie ma drugiego takiego miasta, w 
którym odbywają się aż trzy imprezy, relacjonowane przez Telewizję 
Polską. 

  

I 
 już po festiwalach. W tym roku po 
raz pierwszy obie imprezy odbywa-
ły się w tygodniowym odstępie cza-
su, dzięki czemu część gości, któ-

rzy przyjechali na Piknik Country, zo-
stała do następnego Festiwalu.  

Srebrny Piknik 
Piknik Country już za nami - dwu-

dziesty piąty Festiwal przeszedł do hi-
storii. Zdaniem organizatorów - był spo-
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Szwajcarzy w Mrągowie 

Turystyka i zdrowie 
Delegacja szwajcarskich lekarzy i pracowników służby zdrowia przyje-
chała do Mrągowa, żeby poznać polskie realia pracy w szpitalach i przy-
chodniach. Goście odwiedzili również mrągowski Urząd Miejski.  

M 
odel polskiej i szwajcarskiej służ-
by zdrowia, pomysły na turystykę 
i sposoby na promocję Polski w 
Europie - o tym między innymi 

była dziś mowa na spotkaniu z pracownika-
mi szwajcarskiej służby zdrowia.  
W Szwajcarii obowiązuje rejonizacja. Pa-
cjent otrzymuje leki podstawowe bezpłatnie, 
a z apteką rozlicza się ubezpieczyciel. Po-
dobnie jest w Polsce, z tą jednak różnicą, że 

Polacy płacą w aptece więcej nawet za leki 
refundowane. Szwajcarzy interesowali się 
również mrągowskimi festiwalami i organiza-
cją podobnej do Pikniku Country imprezy w 
niemieckim mieście Northeim.  
Burmistrzem tego miasta jest Infried Rabe, 
syn przedwojennego burmistrza Mrągowa, 
Kurta Rabe. Gości zainteresowała opowieść o 
więzach łączących oba kraje. 

Medale dla Niemców 

Festiwal współpracy 
Na wakacje do Mrągowa przyjechała pod koniec lipca delegacja z part-
nerskiego miasta Grunberg oraz zaprzyjaźnionego Northeim, w którym 
od roku odbywa się podobny do mrągowskiego Festiwal Muzyki Coun-

H 
istoria Warmii i Mazur jako 
łącznik między narodami - to 
temat konferencji, zorganizo-
wanej przez mrągowskie koło 

Polskiego Towarzystwa Historycznego.  
W konferencji uczestniczyło ponad 

czterdziestu mieszkańców Grunberg, 
którzy przyjechali do Mrągowa w ra-
mach wymiany międzynarodowej. 
Przedstawiciele delegacji mieszkali 
gościnnie u mrągowian - w zamian za 
to w październiku to mrągowianie będą 

gośćmi w Niemczech, podczas obcho-
dów Dni Miasta. Przed Festiwalem do 
miasta przyjechała delegacja z Northeim. 
Obie grupy wspólnie uczestniczyły w 
Festiwalu Piknik Country. Przedstawiciele 
miast otrzymali również pamiątkowe me-
dale, wydane z okazji XXV lecia Festiwa-
lu. (na fot. Burmistrz Grunberg Frank Ide wraz z 
delegacją z Northeim i państwem Prokop, właści-
cielami Hotelu Mazuria, którzy otrzymali za współ-
pracę z samorządem statuetkę Niezapominajkę) 

Atrakcja dla turystów 

Przetarta 

Dajna 
 
W mrągowskim urzędzie trwają 
przygotowania do modernizacji 
nowego szlaku kajakowego z 
Mrągowa do Świętej Lipki. Trasa 
biegnie rzeką Dajną. Przetarł ją 
Marian Jurak, szef olsztyńskiego 
PTTK-u, z zamiłowania przewod-
nik i turysta. 

 

Szlak rzeką Dajną już działa - jest 
jednak wyzwaniem. Kilka przenosek 
kajaków oraz fragment odcinka z 
rwącym potokiem sprawiają, że na 
szlak wybierają się tylko pasjonaci. 
Mrągowscy urzędnicy, przewodnicy 
turystyczni oraz przedstawiciele 
zarządu melioracji i urządzeń wod-
nych chcą przystosować szlak rów-
nież dla początkujących kajakarzy. 
Zrobili już dokumentację zdjęciową, 
powstał również film ze spływu. Te-
raz wszyscy zastanawiają się, co 
zrobić, by szlak rzeki Dajny zmienił 
swoje oblicze - na nieco dla tury-
stów łaskawsze. Przygotowania 
potrwają rok - są już plany, by inwe-
stycje na szlaku sfinansować ze 
środków unijnych. 
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M 
acie tu Państwo prawdzi-
wych profesjonalistów i 
ludzi z pasją - powiedział 
do samorządowców z po-

wiatu mrągowskiego komendant policji 
Wiesław Kapuściński. Uroczystość była 

również okazją do podsumowania dzia-
łalności. Mrągowska policja ma się 
czym pochwalić - wśród komend powia-
towych jest na czołowym miejscu pod 
względem bezpieczeństwa, zaś woje-
wództwo warmińsko - mazurskie jest na 

pierwszym miej-
scu w Polsce. 
Kilka miesięcy 
temu w komen-
dach całego 
regionu przybyło 
etatów - również 
w mrągowskiej, 
a większa liczba 
policjantów na 
ulicach to przede 
wszystkim więk-
sze poczucie 
bezpieczeństwa 
m i e s z k ań c ó w 
naszego regionu 
i turystów go 
odwiedzających. 

Policja w urzędzie 

Święto Policji 
Ordery, odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie zostały wrę-
czone w urzędzie mrągowskim policjantom. Funkcjonariusze obcho-
dzili w ten sposób 87 rocznicę powołania Policji Państwowej. 

Dary z Niemiec 
Nowy telewizor i zestaw satelitarny - 
taki prezent otrzymał mrągowski Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej od 
partnerskiego miasta Grunberg. Niem-
cy od lat współpracują z ośrodkiem, co 
roku okazując podobną pomoc. 
Pomoc przy zakupie samochodu, wy-
posażenie kuchni, a teraz świetlicy dla 
Dziennego Domu Pobytu, działającego 
przy mrągowskim ośrodku pomocy 
społecznej - dzięki tej pomocy zaprzy-
jaźnionych Niemców z partnerskiego 
miasta Grunberg placówka jest jedną z 
lepiej wyposażonych w regionie. Niem-
cy wspierają również najuboższych 
mieszkańców - przekazując paczki 
żywnościowe, sprzęt rehabilitacyjny i 
odzież.  

Oddają krew 
Strażacy powiatu mrągowskiego odda-
ją krew - w ten sposób odpowiadają na 
apel Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa w Olsztynie. W naszym regionie 
brakuje krwi - ten brak jest zauważalny 
zwłaszcza podczas wakacji. Ponad 
dwudziestu strażaków z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z: 
Szestna, Wierzbowa i Mrągowa włą-
czyło się do akcji. Oddali już ponadto 
10 litrów krwi i deklarują gotowość do  
dalszej pomocy. Krwi nie można zbyt 
długo magazynować, a na bieżące 
potrzeby szpitali w regionie potrzeba 
codziennie około 45 litrów - taką ilość 
może oddać 100 osób. 

Współpraca samorządowa 

Spotkanie na wieży  
Nieczynna od wielu lat mrągowska wieża Bismarcka otworzyła swoje 
podwoje. Odbyło się na niej spotkanie samorządowców z Mrągowa i 
Limanowej. Strony zastanawiały się nad możliwościami współpracy. 

L 
imanowa - miejscowość z drugie-
go krańca Polski, znana między 
innymi ze spływów Dunajcem i 
Mrągowo - serce Mazur, miasto 

festiwali - obie miejscowości chcą nawią-
zać współpracę turystyczną i gospodar-
czą. Delegacja z Limanowej przyjechała 
do miejskiego urzędu, gdzie spotkali się z 
władzami miasta, a następnie wspólnie 
podziwiali panoramę Mrągowa z wieży 
Bismarcka. Oba regiony łączy wiele, 
przede wszystkim atrakcyjne położenie 

geograficzne. Dlatego pierwszym krokiem 
do współpracy ma być wymiana młodzie-
ży szkolnej - by uczniowie poznali walory 
turystyczne obu miast. A w planach - roz-
wój gospodarczy. Przedstawiciele lima-
nowskiej Kongregacji Kupieckiej i Mrą-
gowskiego Stowarzyszenia Gospodarcze-
go już wymieniają pierwsze doświadcze-
nia. W dniach 11-13 sierpnia w Limanowej 
odbywają się Dni Miasta, podczas których 
obecna będzie delegacja z Mrągowa. 

Z Hessen do Mrągowa 
Ponad dwudziestoosobowa grupa 
urzędników i pracowników socjalnych z 
Hessen odwiedziła Warmię i Mazury. 
Niemcy byli w Olsztynie, Ostródzie, a 
potem spotkali się z władzami Mrągo-
wa - pytali przede wszystkim o poziom 
bezrobocia, liczbę osób objętych opie-
ką pomocy społecznej i planami rozwo-
ju miasta. 
Niemiecka organizacja Praca i Życie od 
lat przyjeżdża do Polski. Realizują je-
den z unijnych projektów edukacyj-
nych.  
W Mrągowie gościli dwa lata temu - w 
tym roku pytali między innymi o nowe 
europejskie inwestycje i o sytuację 
ekonomiczną mieszkańców, między 
innymi podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędni-
ków i służby zdrowia. Zainteresowali 
się również możliwościami inwestowa-
nia oraz kupna ziemi w Polsce. Potem  
Niemcy odwiedzili Mikołajki, Kętrzyn i 
Gdańsk. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc 
niedostosowanym społecznie dzieciom i młodzie-
ży - to temat spotkania, jakie odbyło się w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. 
Odbieranie sygnałów o przemocy w rodzinie, 
badanie jej skali, szerzenie profilaktyki, organizo-
wanie pomocy ofiarom oraz tak zwanej trudnej 
młodzieży - to główne zadania Powiatowego 

Zespołu Interdyscplinarnej Współpracy. W skład 
zespołu weszli samorządowcy z powiatu mrągow-
skiego oraz przedstawiciele sądu, policji i straży 
miejskiej. Uczestnicy Zespołu apelują do miesz-
kańców o informowanie o wszystkich przejawach 
przemocy. W Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie czynna jest Niebieska Skrzynka, do której 
można wrzucać  anonimowe ankiety. 

Niebieska Skrzynka pomocy 
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1. W PUNKCIE INFORMACYJNO-
KONSULTACYJNYM Komisji do spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, mieszczącym się przy ul. Króle-
wieckiej 41 (tel. 741-21-82), można 
uzyskać bezpłatną pomoc korzystając 
z następujących dyżurów: 

dyżur  psychologa -   
Halina Sierpińska - wtorek  godz. 

13.30 – 16.30,  pok. 12 A  

Do psychologa można zgłaszać się w 
sprawach dotyczących:  
- problemów osobistych, 
- problemów rodzinnych, małżeń-
skich, wychowawczych, 
- problemów związanych z nad-
używaniem alkoholu, 
- problemów związanych z wy-
stępowaniem przemocy w rodzinie. 
Świadczona pomoc psychologiczna 
jest anonimowa i obejmuje:  
- udzielanie informacji, 
- udzielanie konsultacji, 
- poradnictwo, 
- wsparcie psychologiczne w 
sytuacji kryzysu emocjonalnego. 

dyżur  prawnika -  
Stanisław  Bugajewski -  

wtorek  godz. 
13.00 – 16.00, 

pok. 14. 
Pomoc prawna 
udzielana jest dla 
mieszkańców Mrą-
gowa, którzy zna-
leźli się w sytu-
acjach kryzyso-
wych związanych z 
problemami alko-
holowymi członka 
rodziny lub przemocą w rodzinie. Obej-
muje zagadnienia z zakresu prawa 
rodzinnego, cywilnego, karnego.  

dyżur wstępnego motywowania   
do leczenia odwykowego -   

Irena Krajewska - wtorek   godz.   
16.00 – 19.00, pok. 14. 

 
Dyżur kierowany jest do osób, które 
mają opory, 
wątpliwości i 
obawy zwią-
zane z podję-
ciem leczenia 
odwykowego. 
Tutaj mogą 
uzyskać kom-
petentną po-
moc w zakre-
sie informacji 
na temat le-
czenia odwy-
kowego oraz 
dostępnych miejsc pomocy. 
 

dyżur sekretarza Komisji do spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych -  Maria Zielińska - wtorek   

godz. 11.00 – 13.00, pok. 12A 
W czasie dyżuru można złożyć wniosek 
do Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w sprawie osoby 
nadużywającej alkohol, a także uzyskać 
informacje na temat aktualnie podejmo-
wanych przez komisję działań, w spra-
wie zgłoszonej przez siebie osoby. 
 
2. W PORADNI ODWYKOWEJ 
przy ul. Królewieckiej 58, Mirosław Bień  
 

zajęcia terapeutyczne  
dla osób uzależnionych  

od alkoholu - poniedziałek  
godz. 17.00 – 20.00. 

 
Uzależnienie od alkoholu, czy innych 
ś r o d k ó w 
zmien ia ją -
cych nastrój 
jest bardzo 
z ł o ż o n y m 
problemem. 
C z ł o w i e k 
uzależniony 
nie poradzi 
sobie sam. 
Jeśli z po-
wodu picia pojawiają się jakiekolwiek 
problemy natury: zdrowotnej, rodzinnej 

INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY 

Gdzie można znaleźć pomoc  

w trudnych sprawach? 
czy zawodowej, ale pomimo tych pro-
blemów, człowiek pije nadal, jest to sy-
gnał, że wymaga profesjonalnej pomo-
cy.  Leczenie uzależnienia polega na 
odtruciu organizmu, następnie poddaniu 
się terapii indywidualnej i grupowej. 
Terapię prowadzi się w ośrodkach za-
mkniętych lub w poradniach.  

Terapia radzenia sobie  
ze złością (zajęcia dla osób  

stosujących przemoc)  
czwartek godz. 17.00 – 20.00 

Wielu ludzi ma problem z radzeniem 
sobie ze złością. Niektórzy złoszczą się 
zbyt często, inni nie umieją wyrazić 
swojego niezadowolenia inaczej niż 
przez  atak lub obrażenie się. Tego typu 
problemy mogą bardzo utrudniać utrzy-
mywanie satysfakcjonujących związków 
z innymi ludźmi. Korzystając z terapii 
można nauczyć się dbania o swoje po-
trzeby nie raniąc innych osób. 
 

DYŻURY  W SZKOŁACH,  
Halina Sierpińska 

Dyżury psychologa – pomoc psychologiczna 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zespół 
Szkół nr 1 – czwartek godz. 10.00 – 14.00 
Zespół Szkół nr 4 – poniedziałek godz. 13.00 
– 16.30  
Warto wiedzieć: 
Wszystkie działania w Mrągowie w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uza-
leżnień finansowane są z budżetu Miasta 
(fundusz profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych). 

NOWA GMINA  
WIODĄCA – MRĄGOWO  
 
W sierpniu 2006 r. status gminy wiodącej uzy-
skało (stając się jednocześnie partnerem Pań-
stwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w ramach projektu „Ogólnopolska 
Sieć Gmin Wiodących”) miasto Mrągowo.  
Osobą wyznaczoną do współpracy z PARPA w 
ramach projektu „Ogólnopolska Sieć Gmin Wio-
dących” jest: p. Halina Sierpińska, Pełnomocnik 
Burmistrza Miasta ds. Rodziny, Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 
Gminy wiodące realizują wszystkie zadania 
zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dodatkowo 
gminy wiodące w ramach gminnych programów 
wdrążają rozwiązania innowacyjne, nowatorskie i 
ponadstandardowe. 
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Jesienią na Warmii i Mazurach od-
będzie się wzmożona akcja informacyj-
na na temat Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
oraz nowego okresu programowania na 
lata 2007- 2013. Zostanie zorganizowa-
na specjalna wystawa promująca 
ZPORR. Prezentowany na niej będzie 
uznany za wzorcowy mrągowski projekt 
adaptacji budynku szkoleniowego na 
gimnazjum. Również na wrzesień pla-
nowana jest konferencja podsumowują-
ca ZPORR w regionie.  

- Celem akcji jest uświadomienie 
mieszkańcom Warmii i Mazur, jak wiele 
projektów i inwestycji w rozwój naszego 
regionu zostało zrealizowanych dzięki 
funduszom unijnym – mówi marszałek 
Andrzej Ryński. – Infrastruktura drogo-
wa, ochrona środowiska, służba zdro-
wia, edukacja, kultura, turystyka, szko-
lenia, przedsiębiorczość… wszystkie te 
dziedziny uzyskały dofinansowanie w 
ramach ZPORR, bo ZPORR to rozwój 
regionu. 
  
Wykorzystaliśmy, co można 

Wygrane konkursy to dobra wiado-
mość również dla mrągowskich samo-
rządowców. 

- Sądzę, że znakomicie poradzili-
śmy sobie z wykorzystaniem tych fun-
duszy. Po ponad dwóch latach obecno-
ści w Unii Europejskiej wyraźnie widać, 
że nauczyliśmy się, jak wykorzystywać 
fundusze strukturalne i dzięki nim nasze 
miasto tylko zyska – mówi burmistrz 
Mrągowa, Otolia Siemieniec. 

Wysokie oceny Panelu Ekspertów 
uzyskały cztery kolejne przygotowane 
przez miasto projekty: 

• Budowa basenu krytego i zadaszo-
nego lodowiska - 71,42%, 

• Budowa miasteczka turystyczno - 
rozrywkowego Mrongoville - II etap 
- 83,92%, 

• Infrastruktura Jeziorka Magistrac-
kiego i Placu PCK - 85,89% 

• Rozbudowa Promenady nad jezio-
rem Czos - kontynuacja inwestycji.  

Projekty będą ocenione w sierpniu 
lub wrześniu przez Regionalny Komitet 
Sterujący ds. Rozwoju Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego.  

- Nasz sukces to znakomite przygoto-
wanie województwa do absorpcji tych 
funduszy. Wpłynęły do nas wnioski z 
zapotrzebowaniem na środki o 10 razy 
większe, niż mieliśmy do dyspozycji. Do 
realizacji wybieraliśmy inwestycje, które z 
jednej strony gwarantują wzrost konku-
rencyjności województwa, a z drugiej 
podniesienie atrakcyjności zamieszkania. 
– dodaje marszałek Andrzej Ryński. 

Miliony  
dla Mrągowa, cd. 

Uroczystość 15 sierpnia 

Święto Wojska Polskiego  
 Przywrócone i ustanowione kilka lat temu, na pamiątkę zwycięstwa 
naszych ojców nad bolszewicką armią, święto Wojska Polskiego, jest 
Waszym świętem, żołnierze, podoficerowie, oficerowie i generałowie. 

W 
ojsko Polskie od począt-
ku uzyskania niepodle-
głości przez państwo 
polskie w 1918 

r. w znakach, nazwach, cere-
moniale i wewnętrznej struk-
turze podkreślało swój histo-
ryczny rodowód i swą trady-
cję, rozumianą jako trwanie 
państwa oraz ciągłość istnie-
nia jego zbrojnego ramienia.  
Kultywowanie tradycji oręża 
polskiego było jednym z istot-
nych czynników integrują-
cych armię oraz umacniało 
jego więzi ze społeczeństwem. W 
okresie II Rzeczypospolitej Święto 
Żołnierza obchodzono dla upamiętnie-
nia walk w obronie Ojczyzny toczo-
nych w 1920 r. Wybrano dzień 15 

sierpnia, gdyż w tym dniu w 1920 r. w 
godzinach nocnych polskie oddziały 
rozpoczęły słynną kontrofensywę, w 

wyniku której rozbito wojska ro-
syjskiego Frontu Zachodniego 
pod dowództwem Michaiła Tu-
chaczewskiego.  
W Mrągowie Święto Wojska Pol-
skiego rozpocznie uroczysta 
zbiórka w Wojskowym Ośrodku 
Szkoleniowo - Kondycyjnym, ob-
chodzącym w tym roku 45-lecie 
powstania. We wtorek 15 sierpnia 
o godzinie 11.30 w Kościele pw. 
Rafała Kalinowskiego odbędzie 

się msza św. z udziałem pocztów 
sztandarowych. Potem działacze kom-
batanckich organizacji wojskowych i 
żołnierze wezmą udział w spotkaniu z 
władzami miasta. 

Obóz dla młodych mrągowian 

Nauka przez zabawę 
Atrakcyjnie spędzają wakacje młodzi uczestnicy harcerskiego obozu 
wypoczynkowego w Mrągowie. Obozowisko rozbito nad jeziorem Ju-
no, czas tam spędza około 20 dzieci z rodzin wymagających wsparcia. 

T 
o już piąty, ostatni podczas 
tych wakacji turnus. Obóz 
został dofinansowany z bu-
dżetu miasta z funduszu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  Komendantem obozo-
wiska jest phm Daniel Babynko. 

- Uważam, że podobne obozy są na-
szym dzieciom bardzo potrzebne bo 
mają one możliwość poznania innych 
ludzi, zobaczenia czegoś ciekawego. - 
opowiada komendant. - Uczestnicy byli 
w Gierłoży, zwiedzali zamek w Kętrzy-
nie, zabytki w Olsztynie, fermę jelenio-

watych w Ko-
sewie Gór-
nym. Organi-
zujemy dla 
nich spływy 
kajakowe i 
wiele innych 
a t r a k c j i . 
P r z e d e 
w s z y s t k i m 
zapewn iamy 
opiekę od rana 
do popołudnia. 
Jest również 
drugie śniada-
nie, a dzienny 
pobyt kończy 
się obiadem w 
Szkole Pod-
stawowej nr 1. 
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kojny i pełen atrakcji. Gościli na nim ci, 
którzy przez 25 lat zasłużyli się w spo-
sób szczególny dla Pikniku - pierwsi or-
ganizatorzy, artyści i przedstawiciele 
różnych instytucji. Muzyka, taniec i film - 
program tegorocznego Pikniku Co-
untry był bardzo urozmaicony. Wy-
stąpili polscy i zagraniczni artyści 
country, między innymi Lonstar, 
Babsztyl, Paweł Bączkowski, Cezary 
Makiewicz, Tomasz Szwed, Country 
Family i KC Williams. Sukcesem 
okazał się muzyczny eksperyment: 
znani polscy artyści wykonwali pio-
senki country. Publiczność najgło-
śniej klaskała dla Macieja Maleńczu-
ka i Ani Wyszkoni. Ciepło została 
przyjęta Katya Kye.  

Niedzielny koncert urozmaicił 
zespół ŁZY i Maciej Maleńczuk. 
Również w niedzielę, przed koncer-
tem, przed mrągowskim molo odby-
wała się Fasolada – wspólne gotowanie 
pięciu tysięcy litrów zupy meksykańskiej, 
zorganizowane przez Hotel Mercury 
Mrongowia. Telewizja Regionalna PR3 
transmitowała akcję na bieżąco, a już 
niebawem relację z Pikniku Country 
obejrzymy ją w TVP2. Również w nie-
dzielę odbywała się parada pojazdów 
country – jak ocenili jej uczestnicy, była 
wyjątkowo udana. Podczas tegoroczne-
go Pikniku nie zabrakło również atrakcji 
dla dzieci - w przeddzień przed Centrum 
Kultury i Turystyki odbywał się piknik 
internetowy Sieciaki na wakacjach, zor-
ganizowany przez Fundację Dzieci Ni-
czyje. Organizatorzy uczyli najmłodszych 
bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 
Dwunasta Kresówka 
W następny po Pikniku weekend 

odbył się Festiwal Kultury Kresowej. Już 
po raz dwunasty do Mrągowa przyjechali 
wykonawcy w Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
Gdy dwanaście lat temu po raz pierwszy 
organizowano w Mrągowie Festiwal Kul-
tury Kresowej chyba nikt nie myślał, że 
impreza ta będzie cieszyć się tak wielkim 
zainteresowaniem.   

Pomysłodawcami imprezy byli człon-
kowie Towarzystwa Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej, którym z pomocą przy-
szły władze samorządowe miasta i regio-
nu. Przez pięknie położony nad Jeziorem 
Czos mrągowski amfiteatr przewinęło się 
przez te lata prawie setki zespołów i ty-
siące wykonawców. W sobotę w ratuszu 
odbyło się spotkanie gości z władzami 
miasta, poświęcone organizacji FKK, 
również  w przyszłym roku. Na Festiwal 
przyjechali oprócz zespołów również 
malarze i poeci. Przyśpiewki i piosenki 

powstałe na Wileńszczyźnie, Wołyniu 
czy Polesiu, śpiewano często podczas 
spotkań rodzinnych lub towarzyskich. 
Nie było jednak takiego miejsca, w któ-
rym mogliby zebrać się i wspólnie bawić 
wszyscy. Tym miejscem stało się Mrą-
gowo. 

Ziarno polskości na Wschodzie 
 
Sztuka Mariana Hemara "Dwaj panowie B" w reży-
serii Zbigniew Chrzanowski, dyrektora Polskiego 
Teatru we Lwowie bawi publiczność wszystkich 
miast, w których była wystawiana. Obejrzeli ją 
również mrągowianie. Polski Teatr we Lwowie 
bywa w częstych objazdach, geografia jego go-
ścinnych występów jest rozległa, kierunek – Za-
chód (Polska, Anglia, Szwecja). Polski Teatr we 
Lwowie, niczym diament w popiele, powstał w 
sowieckiej rzeczywistości na przełomie 1957-1958. 
Jego założycielem był Piotr Hausvater, rozmiłowa-
ny w literaturze i teatrze. Piotr Hausvater, nauczy-
ciel polonista, człowiek światłego umysłu i gorące-
go serca, skupił wokół siebie zdolnych, wrażliwych 
młodych ludzi – absolwentów szkół z polskim języ-
kiem wykładowym – i razem z nimi zaczął budo-
wać swój wielki teatr”.  
Od 1960 roku funkcję reżyserską równocześnie z 
Piotrem Hausvaterem zaczyna pełnić Zbigniew 
Chrzanowski, absolwent slawistyki Uniwersytetu 
Lwowskiego, pracujący zawodowo w Ośrodku 
Lwowskiej TV. Od 1962 roku zostają nawiązane 
trwałe kontakty z polskimi zespołami artystycznymi 
w Wilnie. W 1966 roku, po śmierci Piotra Hausva-
tera, kierownictwo artystyczne teatrem obejmuje 
Zbigniew Chrzanowski. Zbigniew Chrzanowski 
urodził się we Lwowie, w budynku Teatru hrabiego 
Skarbka, gdzie pracowali jego rodzice. Jest prze-
konany, że to sam Los rzucił go w ramiona Teatru. 
Polskiego – przede wszystkim, ale nie tylko. Jako 
reżyser Chrzanowski współpracował także z Ukra-
ińskim Akademickim Teatrem Dramatycznym i 
Operą Lwowską. 
Zasługi Teatru Polskiego we Lwowie najlepiej 
obrazuje napis na cokole pomnika Jana Nepomu-
cena Kamińskiego na Cmentarzu Łyczakowskim:  
„Nie przestańcie wy uczeni,  
Siać ziarna mądrości.  
Choć się teraz nie rozpleni  
Wzejdzie w potomności." 
 
Srebrna Wileńszczyzna 
 
Ten rok jest dla Wileńszczyzny wyjątkowy, obcho-
dzi bowiem swoje 25 lecie. Koncert zespołu był  
jedną z większych atrakcji XII Festiwalu Kultury 
Kresowej. Osobą, bez której Wileńszczyzna nie 
byłaby taką, jaką jest dziś, jest niewątpliwie jej 
kierownik, Jan Mincewicz. Jest zaangażowany w 
działalność zespołu. Jeżdżąc po Wileńszczyźnie 
odszukuje zapomniane pieśni wileńskiego folkloru, 
które stanowią trzon repertuaru zespołu.  
- Zespół Wileńszczyzna zatem jest wileński nie 
tylko z nazwy, ale również z całego programu – 
opowiada Jan Mincewicz. – Popularyzujemy folklor 
wileński po to, by nie dać mu zaginąć. Udaje się to 
nam, bo w 1992 roku wydaliśmy zbiór pieśni wileń-
skich. Zespół wykonuje wiązanki wileńskie oraz 
pieśni tematyczne, na przykład Wesele Wileńskie, 
Zaloty czy Noc Świętojańska. Wileńszczyzna to 
ludzie różnych zawodów (muzycy, pedagodzy, 
ekonomiści, inżynierowie, medycy, studenci). Ze-
spół był w Mrągowie dziesięć lat temu.  
 
Z okazji 25 lecia podczas XII FKK zespół otrzymał 
wiele wyróżnień i nagród. 

Miasto Festiwali 
ciąg dalszy ze strony 1. 

Zespoły  

tegorocznego FKK 
 

LITWA 
• Zespół Wileńszczyzna 
• Zespół „Ejszyszczanie” 
• Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca 
„GROMADA” 
• Kapela Wileńska 
• Dziecięcy Zespół Turgielanka 
 
BIAŁORUŚ: 
• Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka” z Woł-
kowyska  
• Zespół Taneczny „Białe Skrzydła” z Moło-
deczno  
• Zespół „Polesia Czar” z Brześcia  
• Chór „Kraj Rodzinny” z Baranowicz  
• Chór „Głos znad Niemna” z Grodna  
• Dziecięcy teatrzyk Szalone 
 
UKRAINA: 
• Młodzieżowy taneczno-śpiewaczy zespół 
„Dolinianka” ze wsi Stara Huta na Bukownie  
• Kapela Wnukowie Kresowi 
• Zespół śpiewaczy „Odrodzenie” z Droh-
obycza,  
• Zespół „Białe Gołąbki” 
• Kapela Wesoły Lwów 
• Polski Teatr ze Lwowa  
 
POLSKA: 
• Pod Różą z Żagania  
• Chór Odrodzenie z Węgorzewa  
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SKRÓTEM 

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

wydzierżawienia: 
w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 87/4 (obręb nr 4), po-
łożonej przy ulicy Mrongowiusza, z prze-
znaczeniem na poprawę zagospodaro-
wania nieruchomości sąsiedniej,  
b/ część działki nr 227/2 (obręb nr 5), 
położonej przy ulicy Traugutta, z prze-
znaczeniem na teren okalający lokal 
użytkowy, 

c/ część działki nr 70/6 (obręb nr 5), poło-
żonej przy ulicy Mrongowiusza, z prze-
znaczeniem pod kontener na odpady, 
d/ część działki nr 93/17 (obręb nr 5), 
położonej przy ulicy Ratuszowej, z prze-
znaczeniem na poprawę zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej, 
e/ część działki nr 157/25 (obręb nr 4), 
położonej przy ulicy Królewieckiej, z 
przeznaczeniem pod kontener na odpa-
dy, 
f/ część działki nr 87/9 (obręb nr 4), poło-
żonej przy ulicy Mrongowiusza,  z prze-
znaczeniem na plac manewrowy. 
  

 
2. w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego: 
a/ część działki nr 74/35 (obręb nr 1), 
położonej przy ulicy Młodkowskiego, z 
przeznaczeniem na cele parkingowe. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II 
piętro, pokój nr 49), tel. 741-29-91.  
 
 

     

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

18 sierpnia, molo Koncert w ramach „Letnich koncertów na deptaku” (projekt „100% muzyki”, dofinansowany z budżetu miasta 
z funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

19 sierpnia 
Miasteczko Mrongoville 

Impreza z RMF FM: „Koncertowe Lato z Najlepszą Muzyką pod Słońcem” (16.00-22.00) W programie koncerty 
gwiazd: zespół WILKI, Kabaret OTTO. Piknik dla całej rodziny, Pan Japa w programie dla dzieci i konkursy z nagro-
dami.  

20 sierpnia, 
Plac Piłsudskiego 

Wieczór Cygański 

25 sierpnia, molo Bez Patentu – koncert w ramach „Letnich koncertów na deptaku” (projekt „100% muzyki”, dofinansowany z bu-
dżetu miasta z funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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, warsztatami i spotkaniami tematycznymi wraz z Obchodami Światowego Dnia Turystyki 

W 
 sierpniu rozegra wy-
jazdowe spotka-
nie ze Spartą Au-
gustów. W wy-

padku zwycięstwa, na co liczą 
wszyscy k ib ice "żó ł to-
czarnych" kolejnym rywalem, 
tym razem w Mrągowie, będzie 

LOT Ziemia Mrągowska  
W związku z opracowanymi przez rząd wersja-
mi programów operacyjnych na lata 2007-2013 
oraz ustalenia ostatecznego kształtu tych doku-
mentów, Zarząd Warmińsko - Mazurskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej  zorganizo-
wał w Olsztynie spotkanie z udziałem pani 
Wicemarszałek Województwa Bożeny 
Wrzeszcz-Zwady poświęcone ww. zagadnie-
niom w zakresie turystyki. Lokalną Organizację 
Turystyczną Ziemia Mrągowska reprezentował 
prezes,  Tomasz Witkowicz. 

Znicz Pruszków. Mrągowia Mrągo-
wo pechowo zainaugurowała na 
wyjeździe jesienną rundę roz-
grywek IV ligi meczem z benia-
minkiem Zatoką Braniewo, 
przegrywając 2:3. Kolejny rywal 
to również beniaminek ligi - 
Mamry Giżycko. 

Mrągowia w Pucharze Polski 
Mrągowo jako finalista wojewódzkiego szczebla rozgrywek Pucharu 
Polski w piłkę nożną poznała rywala na szczeblu centralnym.  
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W 
 czasie trwania obec-
nej kadencji sukce-
sem zakończyły się 
starania o Sąd Rejo-

nowy i Prokuraturę Rejonową, któ-
re funkcjonują już w obiektach 
przekazanych nieodpłatnie przez 
Miasto. Obiekty te przeszły moder-
nizacje i adaptacje do nowych po-
trzeb co pozytywnie wpłynęło na 
ich funkcjonalność i wygląd oraz 
komfort obsługi mieszkańców. W 
ten sam sposób przebiegać miało 
tworzenie w Mrągowie Urzędu 
Skarbowego.  

Jeden z budynków na terenie 
byłej jednostki wojskowej o po-
wierzchn i  użytkowej  około 
800mkw, usytuowany na działce o 
pow. 3407 mkw. został przez rze-
czoznawców z Izby Skarbowej w 
Olsztynie i przedstawicieli Minister-
stwa Finansów pozytywnie zaopi-
niowany do pełnienia funkcji Urzę-
du Skarbowego i w związku z tym 
Rada Miasta w dniu 5 lutego 2003 

roku podjęła uchwałę o nieodpłat-
nym przekazaniu go na ten cel. Od 
tego czasu Ministerstwo Finansów 
informowało samorząd Miasta o 
przygotowaniach do uruchomienia 
Urzędu Skarbowego i problemach 
związanych głównie z brakiem środ-
ków finansowych w budżecie na 
prace remontowe i adaptacyjne. 
Środki te miały być zaplanowane w 
budżecie Ministerstwa Finansów na 
2006 rok.  Niestety, mimo, że środki 
w wysokości 50 mln na wydatki in-
westycyjne dla urzędów skarbowych 
w budżecie są, zdecydowano, że 
przeznaczone będą wyłącznie na 
finansowanie zadań inwestycyjnych 
kontynuowanych, realizowanych dla 
funkcjonujących już urzędów skar-
bowych i utworzenie urzędu skarbo-
wego w Mrągowie jest niemożliwe.  

W tej sytuacji Rada Miasta zde-
cydowała, by budynek na terenie 
byłych koszar przeznaczyć do 
sprzedaży. 

Decyzja Ministerstwa Finansów 

Urząd Skarbowy  

nadal w planach 
Od ponad 10 lat władze samorządowe czyniły wysiłki by w Mrągowie 
miały swoje siedziby wszystkie istotne dla obsługi mieszkańców insty-
tucje.  

Mieszkania TBS 
w koszarowcu  
W trzech wyremontowanych 
budynkach na terenie koszar 
powstało dotychczas 70 no-
wych mieszkań komunalnych. 
W sierpniu oddane do użytku 
zostaną 52 kolejne, zbudowane 
w ramach Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego „Karo”. 
Trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe i zagospodarowanie 
terenu wokół budynku.   

Biblioteka w Gimnazjum nr 2 

Więcej  
na oświatę 

 
Zespół ds. Edukacji, Kultury i 
Sportu Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego w 
dniu 13 czerwca br. pozytywnie 
zaopiniował wniosek Gminy 
Miasta Mrągowo o zwiększenie 
część oświatowej subwencji 
ogólnej dla Miasta Mrągowa na 
rok 2006 o kwotę 149.427 zł.  
 
Zwiększona subwencja pochodzi z 
0,6 % rezerwy oświatowej sub-
wencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego, przeznaczo-
nej m.in. na dofinansowanie wypo-
sażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne nowych pomieszczeń 
do nauki, pozyskanych w wyniku 
modernizacji lub adaptacji. 
Pozyskane środki zostaną prze-
znaczone na doposażenie Zespołu 
Szkół Nr 1 i Młodzieżowego Domu 
Kultury w Mrągowie, funkcjonują-
cych od dnia 2 stycznia 2006 r. w 
nowym budynku gimnazjum, przy 
ul. Kopernika 2 C.  
Zgodnie ze złożonym wniosek do 
Gimnazjum Nr 2 zostanie zakupio-
ne pełne wyposażenie biblioteki 
oraz pomoce dydaktyczne do po-
szczególnych pracowni, na łączną 
kwotę 128.127 zł. Młodzieżowy 
Dom Kultury otrzyma natomiast 
pomoce dydaktyczne, niezbędne 
do prowadzenia m.in. zajęć ta-
necznych, wokalnych, plastycz-
nych i tenisa stołowego, na łączną 
kwotę 21.300 zł. 

Anna Jakubowicz 
Urząd Miejski w Mrągowie 

Rewitalizacja  

mrągowskich koszar 
W poniedziałek 7 sierpnia w wyremonto-
wanym obiekcie byłych warsztatów tech-
nicznych na terenie Jednostki Wojskowej 
rozpoczęła działalność kolejna firma. Na 
pochwałę zasługuje fakt wielkiej dbałości 
właścicieli o zachowanie zabytkowego 
charakteru obiektu. 


