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Dziesiąte miejsce w rankingu ogólnopolskim 

Dynamiczne Mrągowo 
Kolejny ranking, w którym na 10 miejscu wśród miast będących siedzibą 
powiatu, znalazło się Mrągowo - tym razem jest to ranking samorządów, 
których budżet dzięki pozyskaniu środków z UE i budżetu państwa oraz 
właściwej dbałości o finanse znacząco wzrósł. Mrągowo jest jedynym 
miastem z województwa warmińsko - mazurskiego, które znalazło się w 
pierwszej dziesiątce. Iława uplasowała się na 19. miejscu. 

M 
rągowo znajduje się w czołów-
ce polskich miast podobnej 
wielkości. Świadczą o tym licz-
ne rankingi, organizowane 

przez pisma samorządowe i 
gazety regionalne. W kolej-
nym rankingu Pisma Samo-
rządu Teryto r ia lnego 
„Wspólnota” (33/2006) Mrą-
gowo znalazło się na liście 
miast, w których w sposób 
wyraźny obserwuje się dy-
namikę wzrostu dochodów. 
Dziesiąte miejsce w Polsce 
jest dla Mrągowa dużym 
wyróżnieniem. W rankingu 
podaje się dochody na jed-
nego mieszkańca, które wyniosły w 2005 
roku  2394,25 zł. Rok wcześniej w tym 
rankingu zajęliśmy 26. miejsce. Ważnym 
czynnikiem mającym wpływ na budżet było 
pozyskanie środków z funduszy unijnych. 
Omawiany ranking jest już kolejnym, w 

którym Mrągowo zajmuje wysokie miejsce. 
Przypomnijmy: w najnowszym Rankingu 
Samorządowym  budżetów gmin wojewódz-
twa warmińsko - mazurskiego, opublikowa-

nym przez Gazetę Olsz-
tyńską,  Mrągowo plasu-
je się wysoko - na piątym 
miejscu. Nasze notowa-
nia, w porównaniu z 
latami poprzednimi, 
znacznie wzrosły - ran-
king GO obejmuje 116 
gmin województwa war-
mińsko-mazurskiego. 
Warte podkreślenia jest 
to, ze z roku na rok po-
prawia się również efek-

tywność działań samorządu miejskiego. Jak 
wynika z innego rankingu Wspólnoty, Mrą-
gowo jest najtańszym w województwie war-
mińsko - mazurskim miastem, jeśli chodzi o 
wydatki na administrację wśród miast liczą-
cych 20-30 tys. mieszkańców.  

W omawianym rankingu Wspólno-
ty pierwsze miejsce z 4376,90 zł 
na osobę przypadło Polkowicom 
(woj. dolnośląskie). Jedenaste 
miejsce, czyli pozycja tuż za Mrą-
gowem, ma Limanowa - miasto, z 
którym od kilku lat zacieśniamy 
współpracę ekonomiczną i tury-
styczną.  

W Dniu Weterana składamy wszystkim mrągowskim Weteranom, bohaterom walk o honor  

i niepodległość Ojczyzny najgłębsze wyrazy wdzięczności i uszanowania.  

Wasze męstwo i poczucie patriotycznego obowiązku  

budzą szacunek kolejnych pokoleń Polaków.   

Niech satysfakcja z dokonań, świadomość dobrze spełnionego obowiązku wobec  

Ojczyzny i Narodu, towarzyszy Państwu każdego dnia. 
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SKRÓTEM 
Koncertowe Mrongoville 

Megaimpreza z megafotą 
Wilki, Kabaret OTTO i Pan Japa – to gwiazdy tegorocznego Koncertowego 
Lata w Mrągowie.  

W 
 sobotnie popołudnie w Mia-
steczku Mrongoville odbył 
się niecodzienny koncert, 
który obejrzały setki wi-

dzów. Występy gwiazd, liczne konkursy i 
zabawy dla całych rodzin - to tylko nie-
które sobotnie atrakcje. Organizatorami 
akcji byli Radio RMF FM i tygodnik "Naj", 

we współpracy z telewizją Polsat. Patro-
nem medialnym imprezy jest INTERIA.PL. 
 
Pod tym linkiem znajduje się megafota z 
imprezy. Sprawdź, czy na niej jesteś! 
  

http://www.megafota.interia.pl/m/Mragowo2006 

 

Święto Turystyki 
Cały powiat przygotowuje się do obcho-
dów Światowych Dni Turystyki, które 
odbywać się będą we wrześniu. Mrągow-
skie odbędą się 23 września - podczas 
obchodów rozstrzygnięta zostanie trzecia 
edycja konkursu najładniejsze i najlepiej 
zorganizowane gospodarstwo agrotury-
styczne powiatu mrągowskiego. 
Podróże pozwalają nam wzbogacić na-
sze życie, uczyć szacunku dla obcych 
kultur i nawiązywać przyjaźnie - tak o 
turystyce mówią przedstawiciele Świato-
wej Organizacji Turystycznej. O koniecz-
ności ciągłego rozszerzania oferty wie-
dzą również organizatorzy tegorocznych 
Światowych Dni Turystyki w Mrągowie - 
przygotowania do obchodów właśnie się 
rozpoczęły. Głównym punktem będzie 
wybór najlepszego gospodarstwa przyj-
mującego turystów, będą liczne degusta-
cje regionalnych potraw - wszystko po to, 
by na Ziemię Mrągowska przyciągnąć jak 
najwięcej turystów. Mrągowskie Centrum 
Informacji Turystycznej zaprasza zainte-
resowanych promocją powiatu do współ-
pracy - telefon 089 741 8039. 

Leśne sprzątanie 
W lasach powiatu mrągowskiego trwa 
wielkie sprzątanie, zorganizowane przez 
Lasy Państwowe. Leśnicy znajdują w 
lasach nie tylko pozostałości po turystach 
ale także śmieci pozostawione przez 
okolicznych mieszkańców. Co roku pra-
cownicy nadleśnictw sprzątają całe hek-
tary lasów. W tym roku Nadleśnictwo 
Mrągowo zatrudniło trzy osoby. Ważniej-
sza od samego sprzątania jest edukacja 
ekologiczna. Nadleśnictwo organizuje 
więc liczne spotkania młodzieży i dzieci z 
leśnikami, bierze również udział w lokal-
nych imprezach - wszystko po to, by 
śmieci w mazurskich lasach było coraz  
mniej. 
 

Święto Wojska Polskiego 
Obchodzone 15 sierpnia Święto Wojska 
Polskiego upamiętnia historyczne wyda-
rzenie zwycięstwa armii polskiej nad bol-
szewikami - była o tym mowa podczas 
uroczystości w Mrągowie. W ich organiza-
cję  włączyły się wszystkie mrągowskie 
środowiska kombatanckie i żołnierze re-
zerwy.  
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą 
świętą w udziałem pocztów sztandaro-
wych, w kościele pw. św. R. Kalinowskie-
go. Potem mrągowscy kombatanci, rezer-
wiści i żołnierze spotkali się z władzami 
miasta. Święto było uroczyście obchodzo-
ne również w Wojskowym Ośrodku Szko-
leniowo - Kondycyjnym - obchodzącym w 
tym roku 45-lecie powstania. 

Przed Targami Turystycznymi 

Wstąp do LOT-u,  

jedź na Targi 
Wstąp do LOT-u, dzięki temu masz szansę na lepszą promocję i udział w 
Targach Turystycznych - takimi słowami zachęca do wstępowania do Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska prezes Tomasz Witko-
wicz. 

P 
owiat mrągowski przygotowuje 
się do udziału w  Międzynaro-
dowym Salonie Turystycznym 
TOUR SALON w Poznaniu, 

które odbędą się w październiku. Do 
współpracy zapraszani są lokalni właści-
ciele hoteli, pensjonatów oraz inni, którzy 
utrzymują się z turystyki - w tej sprawie 
można dzwonić do Mrągowskiego Cen-
trum Informacji Turystycznej 089 741 
8039. LOT Ziemia Mrągowska powstał 

dwa lata temu i skupia prawie 40 przedsta-
wicieli różnych zawodów i firm - wszystkich 
łączy jedno: zamiłowanie do turystyki i 
regionu. W tegorocznych targach poznań-
skich LOT Ziemia Mrągowska będzie 
współwystawcą - ci, którzy należą, bądź w 
najbliższym czasie wstąpią do organizacji, 
mogą liczyć na darmową promocję, nie 
tylko na targach, ale również na innych 
imprezach turystycznych. Więcej informacji 
na witrynie:  www.it.mragowo.pl. 
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Strategia rozwoju Miasta 
Oddajemy do Państwa rąk informator, w którym przybliżamy Strategię Mrągowa - w jakim kierunku 
powinno rozwijać się miasto, by wszystkim żyło nam się lepiej i dostatniej, co powinniśmy zmienić, 
co ulepszyć - słowem: co możemy wspólnie zrobić dla rozwoju naszego Miasta. 

P 
o raz pierwszy Strategię Roz-
woju Miasta Mrągowa opraco-
wano w 2000 roku przy współ-
pracy z Centrum Doradztwa 

Strategicznego s.c. w Krakowie. Po-
wstanie obecnej wersji jest naturalną 
potrzebą wynikłą z upływu czasu oraz 
zmian, jakie zaszły po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej.  

- Jest ona zatem kontynuacją pierw-
szej strategii i bazuje w znacznej części 
na jej diagnozach i priorytetach - mówi 
burmistrz Otolia Siemieniec, 

 
Strategia a  budżet 
Obecna Strategia Rozwoju Mrągo-

wa uwzględnia  założenia zawarte w 
nowej Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego - po to, aby zachować 
spójność z rozwojem całego regionu, 
oraz założenia do Narodowego Planu 
Rozwoju na lata 2007-2013. 

Twórcy Strategii uwzględnili również 
uwagi i sugestie zamieszkałych na tere-
nie Mrągowa grup społecznych.   

Jej  założenia i cele stanowią pod-
stawę do opracowania bardziej szcze-
gółowych średnioterminowych doku-
mentów (4-10 letnich), jakim jest przede 
wszystkim Wieloletni Plan Inwestycyjny, 
a także innych dokumentów strategicz-
nych, takich jak programy rewitalizacji, 
Plan Rozwoju Lokalnego oraz strategie 
szczegółowe obejmujące poszczególne 
obszary dz ia ła lnośc i  Mrągowa   
i miejskich jednostek organizacyjnych. 
Dokumentem realizującym założenia 
strategii w perspektywie krótkotermino-
wej jest uchwalany na każdy rok budżet 
miasta. 

 
W czym tkwi problem? 
Strategia uwzględnia  mocne i słabe 

punkty naszego Miasta. To świadomość 
tych drugich i umiejętność ich eliminacji 
warunkuje pozytywne zmiany. Z analizy 
danych dotyczących rozwoju Mrągowa, 
zawartych w „Profilu społeczno-
gospodarczym Mrągowa” wynika, że 
głównym problemem Miasta jest utrzy-
mujący się wysoki odsetek osób długo-
trwale pozostających bez pracy. Jest to 
bezpośrednią przyczyną występowania 
innych niekorzystnych zjawisk, takich 
jak ujemne saldo migracji, postępujące 
rozwarstwienie społeczności oraz wy-
stępowanie środowisk zagrożonych 
patologiami. 

 
Drogi do zmiany 
Mrągowo ma  dość słabe połączenia 

komunikacyjne. Miasto traci przez to na 
atrakcyjności jako miejsce inwestycji i 
nie w pełni wykorzystuje swój potencjał 
turystyczny i inwestycyjny. Nieodpo-
wiedni układ komunikacyjny i stan dróg 
ujemnie wpływa na drożność miasta. 

Brak obwodnic w ciągu dróg krajowych 
nr 16 i nr 59, powoduje nadmierne ob-
ciążenie tranzytem międzynarodowym 
dróg w zabudowie. Linia kolejowa, która 
przebiega przez miasto jest wykorzysty-
wana w minimalnym stopniu, brak jest 
w pobliżu lotniska zdolnego do obsługi 
dużej liczby pasażerów. Z kolei brak 
szlaku wodnego łączącego Mrągowo ze 
Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich 
uniemożliwia turystom korzystanie ze 
śródlądowych połączeń żeglarskich. 

 
Czego miastu potrzeba? 
W mieście jest jeszcze wiele do 

ulepszenia i poprawienia. Przede 
wszystkim musimy stać się atrakcyjniej-
si inwestycyjnie. Utworzona z myślą o 
tym Podstrefa Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy 
ulicy Przemysłowej wciąż jeszcze wy-
maga znacznych nakładów finanso-
wych umożliwiających jej pełne uzbroje-
nie pod potrzeby inwestorów.  Ważne 
jest jednak to, że w ogóle powstała - to 
dobrze rokuje na przyszłość i daje moż-
liwości rozwoju. Konieczne jest również 
przygotowanie wystarczającej ilości 
terenów pod rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. 

 
Wizytówka z Ratuszem  
w roli głównej 
Kolejna sprawa to centrum, czyli 

tzw. śródmieście. Śródmieście, które 
winno być wizytówką miasta i stanowić 
miejsce tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy w usługach charakteryzuje się 
nierównomiernym rozwojem i wymaga 
pilnych prac polegających m. in. na 

→  

STRATEGIA MRĄGOWA 

Jak przebiegać ma  
realizacja Strategii? 

  

Burmistrz  
Otolia Siemieniec -  
Aby Strategia mogła funkcjonować, ktoś musi ją 
nadzorować i oceniać rezultaty.  Czuwać nad tym 
będzie Urząd Miejski. Ocena realizacji Strategii 
dokonywana będzie w okresie dwuletnim. W razie 
zaistnienia pilnej konieczności zmian w Strategii 
Burmistrz Miasta będzie mógł zaproponować 
Radzie Miejskiej wprowadzenie niezbędnych 
poprawek. Prawidłowa realizacja „Strategii Roz-
woju Mrągowa” powinna uwzględniać także jak 
najszerszy udział lokalnej społeczności. Zmiany 
powinny zostać wprowadzone po uprzednich 
konsultacjach z partnerami społecznymi, organi-
zacjami pozarządowymi i mieszkańcami miasta z 
możliwie jak najszerszym uwzględnieniem ich 
opinii. 
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zagospodarowaniu terenów wokół je-
ziorka Magistrackiego, poprawie na-
wierzchni i skrzyżowań w obrębie histo-
rycznego centrum miasta oraz renowa-
cji i uzupełnieniu zabytkowej zabudowy.  
Ponadto w mieście brak jest ogólnodo-
stępnych obiektów sportowych o do-
brym standardzie, takich jak np. basen, 
lodowisko, czy wielofunkcyjna hala 
sportowa.  

Istniejący stadion miejski nie ma 
odpowiedniego zaplecza, nie wszystkie 
szkoły posiadają boiska i hale sportowe 
spełniające aktualne standardy. Powo-
duje to nie tylko utrudniony dostęp do 
sportu dla mieszkańców (a szczególnie 
dzieci i młodzieży szkolnej), ale również 
obniża atrakcyjność turystyczną. Nie ma 
również rozwiniętego systemu ścieżek 
rowerowych i tras narciarskich, a istnie-
jący szlak kajakowy do Świętej Lipki nie 
jest odpowiednio przygotowany.  

Miasto wymaga podjęcia pilnych 
prac związanych ze stworzeniem kom-
pleksowego systemu odwodnienia, aby 
w odpowiedni sposób chronić wody 
powierzchniowe oraz zapewnić odpo-
wiednią estetykę terenów miejskich oraz 
rozwiązać problemy występujące po 
ulewnych deszczach. Ważna jest rów-
nież informatyzacja. Mieszkańcy chcą 
korzystać z Internetu. Wykorzystanie 
tych możliwości jest konieczne w nowo-
czesnej gospodarce opartej w coraz 
większym stopniu na szybkim przepły-
wie informacji. Powszechność dostępu 
do nowoczesnych technologii informa-
tycznych już na etapie szkoły, wyrabia-
nie odpowiednich nawyków oraz umożli-
wienie załatwiania spraw urzędowych 
drogą elektroniczną jest nieodzowne do 
osiągnięcia tego celu.  

 
Nasza mrągowska gospodarka 
Mrągowska gospodarka jest uzależ-

niona od wielu czynników, między inny-
mi od sezonowości i poziomu bezrobo-
cia.  

Bezrobocie, relatywnie niski poziom 
wynagrodzeń oraz niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy wykształcenie lud-
ności może niekorzystnie rzutować na 
postrzeganie miasta jako rynku zbytu 
dla części produktów wytwarzanych 
przez nowych inwestorów oraz dla loka-
lizacji nowych inwestycji. 

Wyraźna sezonowość ruchu tury-
stycznego i jego największe natężenie 
latem nie pozwala w pełni wykorzystać 
potencjału turystycznego miasta. Sytu-
acja ta niekorzystnie wpływa na docho-
dowość i ciągłość działania branży tury-
stycznej i usługowej, która nie zawsze 
jest w stanie zrekompensować sobie 
okresy „martwe”, trwające przez 
znaczną część roku (pełnia sezonu 

przypada na 4 miesiące w roku). Skut-
kuje to wygórowanymi i mało elastycz-
nymi cenami. Konieczne jest zatem 
stworzenie produktów turystycznych 
zdolnych przyciągnąć turystów także 
jesienią, zimą i wiosną. Ważnym aspek-
tem jest również niewystarczająca 
atrakcyjność inwestycyjna miasta. Poło-
żenie miasta, z dala od głównych szla-
ków komunikacyjnych, niska jakość ryn-
ku pracy oraz brak kompleksowo przy-
gotowanych terenów inwestycyjnych 
mogą powodować pomijanie Mrągowa 
przez inwestorów tworzących nowe 
miejsca pracy. 

 
Mrągowskie polskie drogi 
Położenie Mrągowa (w otoczeniu 

jezior) poważnie ogranicza możliwość 
zmian w układzie drogowym Miasta. 
Stan i rozmieszczenie dróg powoduje 
poważne utrudnienia w komunikacyjnej 
drożności miasta, szczególnie w sezo-
nie letnim. Stan też w niczym nie różni 
się od stanu większości miast w Polsce, 
i jak wszędzie - stwarza niebezpieczeń-
stwo na drogach i szkodzi zabytkowej 
tkance Miasta. Zagrożeniem rozwoju 
gospodarczego jest także zły stan i ni-
ska przepustowość arterii komunikacyj-
nych łączących Mrągowo z ważnymi 
ośrodkami krajowymi i regionalnymi. 
Dodatkowym obciążeniem dla dróg 
miejskich jest nasilający się z roku na 
rok międzynarodowy ruch tranzytowy 
samochodów ciężarowych. Wszystkie te 
czynniki pogarszają dostępność komu-
nikacyjną Mrągowa i obniżają jego 
atrakcyjność inwestycyjną.  

 
Kim są mrągowianie? 
Bez mieszkańców, czyli bez tzw. 

potencjału ludzkiego nie ma mowy o 
powodzeniu strategii. Kim zatem są nasi 
mieszkańcy? Przede wszystkim w spo-
łeczeństwie widzi się dwie dominujące 
tendencje. Brak pracy i perspektyw roz-
woju powoduje wstrzymywanie się ludzi 
młodych z podjęciem decyzji o założe-
niu rodziny, a także utratę osób mło-
dych, wykształconych i przedsiębior-
czych szukających szansy na rozwój w 
większych ośrodkach miejskich. W per-
spektywie kilkuletniej może to spowodo-
wać „starzenie” się społeczności Mrągo-
wa i dalsze pogorszenie (w ocenie pra-
codawców) jakości zasobów pracowni-
czych pozostających w mieście. Część 
osób młodych, szczególnie uboższych, 
nie ma możliwość kontynuowania nauki 
w innych miastach. Inni wyjeżdżając z 
Mrągowa na studia nie wracają już z 
powrotem.  

 
  
 

WIZJA ROZWOJU MIASTA 
 

Wizja rozwoju miasta, to zwięzły opis stanu, 
który zamierzamy osiągnąć, z uwzględnieniem 
bieżących i przyszłych potrzeb oraz istniejących 
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wizja wskazuje na główne cele i zadania strate-
giczne oraz obszary problemowe, które są istot-
ne dla osiągnięcia trwałego rozwoju społeczno-
gospodarczego miasta i wpływają na poziom 
życia jego mieszkańców. Wizja rozwoju Mrągo-
wa powinna być zharmonizowana zarówno z 
wizją rozwoju powiatu mrągowskiego jak i woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.  

Wszystkie działania powinny się koncentrować 
wokół rozwiązania jednego z największych pro-
blemów Mrągowa jakim jest bezrobocie. Rozwój 
drobnej i średniej przedsiębiorczości, rozszerzo-
na oferta usług dla ludności, rozbudowa i moder-
nizacja istniejących zakładów przemysłowych i 
komunalnych, inwestycje o charakterze tury-
styczno-rekreacyjnym i sportowym pomogą nie 
tylko zmniejszyć bezrobocie, ale umożliwią  
także ogólny wzrost dochodów mieszkańców. 
Pożądany stan docelowy jest sformułowany 
następująco:   

 

Mrągowo – miasto europejskie  

to przede wszystkim pielęgnacja tradycji wielokultu-
rowych, tolerancji i poszanowania różnic, wdrażanie 
standardów europejskich i współpraca międzynaro-

dowa  

ludzi otwartych... 

 to rozwój edukacji, równy do niej dostęp oraz wyra-
bianie nawyku kształcenia przez całe życie. To także 
dostęp do informacji dla wszystkich, pogłębianie 
znajomości języków obcych wśród mieszkańców, 
integracja osób niepełnosprawnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz likwidacja uprze-

dzeń i konfliktów międzyludzkich  

i przedsiębiorczych...  

to znaczy elastycznych, kreatywnych, aktywnych i 

radzących  sobie w trudnych sytuacjach  

w którym warto wypoczywać… 

różnorodna oferta turystyczna oraz rozwój nowych 
produktów turystycznych i dbałość o czyste środowi-

sko  

inwestować… 

 poprzez wspieranie rozwoju funkcjonujących przed-
siębiorstw oraz pomoc w tworzeniu nowych, w tym 
ulgi w podatkach lokalnych, rozwój podstrefy W-
MSSE i przygotowywanie terenów pod inwestycje, 
kreowanie przyjaznego inwestorom i przedsiębior-
com klimatu, a także efektywne wykorzystywanie 

środków unijnych  

i żyć...   

Poprawa warunków bytowych w mieście. Poczucie 

dumy z bycia mieszkańcem Mrągowa. 

→  
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PRIORYTETY STRATEGICZNE 
 

ROZWÓJ TURYSTYKI  
Mrągowo posiada ugruntowaną pozycję 
miasta turystycznego. Znane jest z orga-
nizowania międzynarodowych festiwali. 
Nie w pełni jednak wykorzystuje swoje 
walory turystyczne, dlatego potrzebne są 
pilnie inwestycje umożliwiające wydłuże-
nie sezonu turystycznego, większe zróż-
nicowanie oferty turystycznej i lepszą 
współpracę na rzecz rozwoju turystyki 
między samorządami a przedsiębiorca-
mi.  
 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Bez rozwoju przedsiębiorczości niemożli-
we jest tworzenie nowych miejsc pracy. 
Przedsiębiorczość oznacza także umie-
jętność radzenia sobie z trudnymi sytu-
acjami, pomysłowość i elastyczne reago-
wanie na zmieniające się warunki, a więc 
radzenie sobie z coraz większą konku-
rencją, z jaką jesteśmy konfrontowani w 
dzisiejszym świecie, także na płaszczyź-
nie konkurowania między poszczególny-
mi miastami i regionami.  
  

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 
Nawet najlepsza infrastruktura turystycz-
na, drogowa i inna nie zapewni sukcesu 
miastu. Bez społeczności, która będzie 
otwarta na zmiany, elastyczna i gotowa 
do podjęcia ryzyka nie jest możliwy trwa-
ły rozwój. Młodzi ludzie powinni mieć 
szeroki dostęp do kształcenia się na do-
brym poziomie średnim i wyższym. Tak-
że każdy, kto chce podnieść kwalifikacje 
w życiu dorosłym powinien mieć taką 
możliwość. Przeciwdziałać należy zjawi-
sku wykluczenia społecznego i cyfrowe-
go. Aktywność to nie tylko uczenie się i 
praca, ale także rozwój kulturalny. To też 
możliwość realizowania siebie w działa-
niach na rzecz innych, a więc wspieranie 
rozwoju organizacji pozarządowych, co 
prowadzi do budowy społeczeństwa oby-
watelskiego.  
 
 

STRATEGIA MRĄGOWA 
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Priorytet 1 - ROZWÓJ TURYSTYKI 

 
Rozwój nowych produktów turystycznych 
 Rozwój społeczeństwa niesie ze sobą nie 
tylko wzrost zamożności, ale również większe 
zróżnicowanie potrzeb, także w zakresie wypoczyn-
ku. Zatem nie tylko przyciągnięcie nowych turystów, 
ale również utrzymanie obecnych wymaga stworze-
nia nowych, powszechnie dostępnych i różnorod-
nych form wypoczynku, które mogą być kompono-
wane w indywidualny program pobytu w mieście. 
Szczególnie istotne jest podjęcie działań nad rozwi-
janiem specyficznych produktów turystycznych (np. 
festiwale, wyścigi rowerów górskich) oraz takich, 
które przyciągać będą do miasta gości po głównym 
sezonie, co związane jest z inwestycjami infrastruk-
turalnymi takimi jak budowa parku tematycznego 
„Miasteczko Westernowe”, budowa basenu i lodowi-
ska, rozbudowa bazy do turystyki i sportów zimo-
wych i wytyczanie szlaków turystycznych, ścieżek 
rowerowych oraz udrożnienie rzeki Dajny, dla orga-
nizacji spływów kajakowych. 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 
 W tworzeniu pozytywnego wizerunku Mrągo-
wa jako miasta idealnego wypoczynku nie może 
zabraknąć nacisku na maksymalne ograniczenie 
negatywnego zjawiska, jakim jest przestępczość. 
Działaniem, które pomoże osiągnąć ten cel jest 
stworzenie sytemu monitoringu miejsc niebezpiecz-
nych, odpowiednie wyposażenie straży miejskiej i 
policji oraz zwiększenie liczby patroli. 
 
Wspieranie nowych form turystyki – konferen-
cyjnej, weekendowej, kwalifikowanej. 
 Poza tradycyjną turystyką intensywnie rozwi-
jają się formy krótkiego wypoczynku lub łączenie 
wypoczynku z różnymi formami szkoleń lub integra-
cji pracowników, dlatego nie powinno zabraknąć 
działań wspierających tego typu turystykę.  Miasto 
może inicjować i wspierać działania służące organi-
zowaniu w Mrągowie konferencji naukowych, szko-
leń, warsztatów tematycznych. 
 
Rozbudowa infrastruktury  
rekreacyjno-sportowej  
 Rosnąca na całym świecie świadomość 
zdrowotna ludzi sprzyja rozwojowi „popytu na sport”. 
Odpowiednia i dostępna infrastruktura sportowa to 
nie tylko szansa na zdrowsze społeczeństwo Mrą-
gowa i okolic, ale również dodatkowa oferta tury-
styczna i możliwość organizacji imprez sportowych 
przyciągających nowych gości. Konkretnymi działa-
niami jakie konieczne są do realizacji tego celu są 
budowa basenu i zadaszonego lodowiska, moderni-
zacja stadionu miejskiego oraz szkolnej infrastruktu-
ry rekreacyjno-sportowej, modernizacja miejskiej 
hali sportowej oraz wspieranie innych przedsię-
wzięć, które mogą przyczynić się do większej aktyw-
ności sportowej mieszkańców i turystów. 
 
Rozwój tradycji festiwalowej 
 Dotychczasowe doświadczenie w organizo-
waniu w Mrągowie Festiwalu Muzyki Country, 
Festiwalu Kultury Kresowej i Mazurskiej Nocy Kaba-
retowej, posiadanie amfiteatru oraz wyrobiona w 
kraju marka stanowią dobrą podstawę do rozwoju 

tego typu przedsięwzięć i lepszego wykorzystania istnie-
jących możliwości. Aby pełniej wykorzystać posiadany 
potencjał ważne jest podjęcie działań zapewniających 
wzrost atrakcyjności dotychczasowych imprez (lepsza 
promocja, nowe formuły) oraz zorganizowanie i wypro-
mowanie nowych wydarzeń kulturalnych. Tym celom 
sprzyjać będzie także planowana modernizacja amfite-
atru. 
 
Zapewnienie wysokich standardów  
ochrony środowiska  
 Zachowanie walorów naturalnych środowiska jest 
jednym z najważniejszych warunków zachowania atrak-
cyjności turystycznej miasta. Najistotniejszymi proble-
mami w tym względzie są: uregulowanie gospodarki 
odpadami i stworzenie efektywnego systemu zbiórki 
odpadów, obejmującego wszystkich mieszkańców, 
umożliwiającego maksymalny ich recykling, a także 
rozwiązanie kwestii wód opadowych poprzez budowę 
systemu kanalizacji deszczowej obejmującej teren 
całego miasta. W dalszym ciągu ważne jest utrzymanie 
wysokiej sprawności oczyszczalni ścieków i zabezpie-
czenie odpowiedniej utylizacji osadów pościekowych, 
ograniczenie emisji spalin poprzez lepszą organizację 
ruchu kołowego oraz ograniczanie emisji z indywidual-
nych systemów grzewczych. Władze miasta muszą 
również dbać o zapewnienie odpowiednich standardów 
w zakresie ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa 
działające i rozpoczynające działalność na terenie 
miasta. 
 
Intensywna promocja miasta –  
utrwalanie pozytywnego wizerunku 
 Wszystkie realizowane w tym celu działania 
wsparte powinny zostać sprawnie działającą informacją 
turystyczną oraz celowymi kampaniami promocyjnymi 
używającymi nowych form i środków przekazu, skiero-
wanymi do konkretnych grup odbiorców w kraju i zagra-
nicą.  
 
Poprawa estetyki obszarów miejskich 
Nawet najlepsza kampania promocyjna nie przyniesie 
efektów, jeśli miasto odstraszać będzie zdewastowany-
mi budynkami lub niezagospodarowanymi obszarami. 
Istotne jest zatem podjęcie działań, które z jednej strony 
umożliwią poprawę estetyki terenów należących do 
miasta a z drugiej wymuszą większą dbałość właścicieli 
prywatnych o estetykę swoich posesji. 
  
Mrągowo jako miejsce spędzania jesieni życia   
W kontekście starzejącego się społeczeństwa europej-
skiego stworzenie w mieście warunków do spędzenia 
starości dla osób z kraju i Europy może być dodatko-
wym pomysłem na ożywienie gospodarcze.  
 

Priorytet 2 -  
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
Pozyskiwanie nowych inwestorów 
 Szczególny nacisk powinien zostać położony na 
pozyskiwanie inwestycji tworzących podwaliny do roz-
woju całego otoczenia podwykonawców, inwestycje 
innowacyjne i nie szkodzące środowisku naturalnemu. 
 Realizacja celu wymaga podjęcia działań polega-
jących na przygotowaniu i uzbrojeniu terenów inwesty-
cyjnych oraz zadbaniu o wykre-
owanie pozytywnego wizerunku 
Mrągowa jako miejsca atrakcyjne-

→  
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POTENCJAŁ INWESTYCYJNY  

Z analiz zawartych w Strategii Rozwoju Społecz-
no-Gospodarczego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego obejmujących lata 2005-2013 wyni-
ka, że gminy miejskie będą dysponowały 61% 
potencjału własnego wszystkich gmin wojewódz-
twa.  

Dodatkowo w całym tym okresie potencjał ten 
powinien systematycznie wzrastać. W kolejnym 
okresie lat 2014-2020 te korzystne tendencje nie 
powinny ulec osłabieniu.  

STRATEGIA MRĄGOWA 

Przyjmując ostrożne założenia, że udział wydat-
ków inwestycyjnych w budżecie miasta będzie 
utrzymywał się na poziomie przynajmniej 15% 
(przy budżecie w roku 2006 w wysokości 45 milio-
nów zł) oraz że część inwestycji będzie realizowa-
na z pomocą dofinansowania zewnętrznego 
(mowa przede wszystkim o środkach struktural-
nych Unii Europejskiej i budżetu państwa) oraz że 
rozwój miasta nie będzie odbiegał od średniej 
krajowej (ok. 4% rocznie), możemy liczyć na 
wzrost nakładów inwestycyjnych. 

go do inwestowania i powstrzymanie się od działań, 
które mogłyby świadczyć o niechęci czy braku równego 
traktowania przedsiębiorców. 
 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
 Istniejące w mieście obszary powojskowe oraz 
zdegradowane obszary śródmiejskie i parkowe powinny 
zostać jak najszybciej zagospodarowane umożliwiając 
zachowanie spójności terytorialnej miasta, poprawiając 
jego wizerunek i tworząc warunki do rozwoju sektora 
usługowego.  
 
Stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy 
Każdy z wymienionych w ramach tego priorytetu celów 
powinien mieć swój wkład do odpowiedniego klimatu, 
jaki powinien być osiągnięty wokół tworzenia nowych 
możliwości zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnie-
niem rozwoju mrągowskiej podstrefy Warmińsko-
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzenia 
odpowiednich preferencji dla osób chcących założyć 
własną działalność gospodarczą oraz tworzących nowe 
miejsca pracy.  

 

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego 
 Wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą 
Internet, jest konieczne w nowoczesnej gospodarce 
opartej w coraz większym stopniu na szybkim przepływie 
informacji. Powszechność dostępu do nowoczesnych 
technologii informatycznych już na etapie szkoły, wyra-
bianie odpowiednich nawyków oraz umożliwienie zała-
twiania spraw urzędowych drogą elektroniczną jest 
nieodzowne do osiągnięcia tego celu.   
  
Dywersyfikacja branż działających w mieście 
 Harmonijny rozwój Mrągowa jest możliwy tylko 
przy braku koncentracji całej siły inwestorskiej na jednym 
przedsiębiorstwie lub branży. Dlatego ważne jest, aby 
obok branży turystycznej rozwijał się różnorodny prze-
mysł i usługi, wypełniając powstające w regionie i kraju 
nisze i elastycznie reagując na zmiany koniunktury.  
 
Poprawa systemu komunikacyjnego 
 Konieczne jest stworzenie takich rozwiązań komu-
nikacyjnych w mieście, aby poprawić płynność i bezpie-
czeństwo przejazdu oraz zapewnić lepszy dostęp do 
miasta i jego obszarów inwestycyjnych. Realizacja tego 
celu opierać się musi na wsparciu budowy obwodnicy i 
przebudowie newralgicznych skrzyżowań w mieście. 
Konieczna jest też niewątpliwie modernizacja nawierzch-
ni ulic i stworzenie alternatywnych dróg przejazdu przez 
miasto oraz przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych i tras rowerowych.    
 

Priorytet 3 Aktywne społeczeństwo 
 

Stworzenie systemu edukacji dostosowanego do 
potrzeb rynku 
 System kształcenia musi odzwierciedlać zmiany 
zachodzące na ryku pracy i dostosowywać swoją ofertę 

do jego potrzeb. Edukacja na każdym poziomie powinna 
wykorzystywać technologie informatyczne i zachęcać do 
ustawicznego kształcenia się i pracy nad sobą.  

Dobra baza lokalowa dla funkcjonowania szkół 
Stan techniczny części budynków szkolnych i przyszkol-
nej infrastruktury sportowej nie sprzyja osiągnięciu 
odpowiednich standardów nauczania, dlatego konieczne 
jest przystosowanie i przygotowanie dobrze wyposażo-
nych sal lekcyjnych, a także termomodernizacja budyn-
ków oświatowych, która również przyczyni się do popra-
wy warunków nauczania. 
 
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego – zwiększe-
nie partycypacji społecznej i wsparcie działania 
organizacji pozarządowych 
 Duża część problemów społecznych mogłaby 
zostać złagodzona lub zlikwidowana, gdyby nie narasta-
jąca obojętność lub poczucie braku realnego wpływu na 
kształtowanie życia swojego i innych.  
 
Rozwijanie systemu kształcenia ustawicznego 
 Ważne jest umożliwienie kontynuowania nauki na 
każdym etapie życia. Oprócz tradycyjnych szkoleń 
pomocne jest tworzenie klimatu dla organizowania w 
mieście seminariów i konferencji oraz innych form 
kształcenia ustawicznego. W miarę starzenia się społe-
czeństwa znaczenia nabrać powinno tworzenie 
„uniwersytetów trzeciego wieku”.  
  
Utworzenie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego 
wyższej uczelni  
 Zrealizowanie tego celu miałoby długofalowo 
bardzo pozytywne efekty dla miasta, nie tylko powstrzy-
mując wyjazd części osób i zwiększając dostęp do 
edukacji na poziomie wyższym dla części mieszkańców, 
ale również tworząc bazę dla rozwoju innych form 
kształcenia.  
 
Poszerzenie działalności kulturalnej 
 Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców i 
utrwalanie nawyku większego korzystania z dóbr kultury 
razem z lepszym wykorzystaniem posiadanych już 
zasobów w postaci CKiT i organizacji pozarządowych, 
poza wartościami czysto estetycznymi i duchowymi, 
niewątpliwie będzie mieć szereg pozytywnych konse-
kwencji od redukcji patologii wśród młodych ludzi 
(rozwijanie swoich uzdolnień zamiast zachowań autode-
strukcyjnych), tworzenia klimatu dla podnoszenia atrak-
cyjności turystycznej Mrągowa (np. rękodzieło, letnie 
festiwale filmowe, galerie) po dodatkowe dochody ludno-
ści i miejsca pracy.  
 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
 Długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, 
przewlekła choroba, uzależnienia stanowią główne 
czynniki ryzyka znalezienia się poza nawiasem społecz-
nym.  Aspektem, który nie może tu zostać pominięty 
jest wypracowanie skutecznych metod kierowania tej 
pomocy do osób rzeczywiście potrzebujących i elimina-
cja nieuczciwości w tym względzie.  

  
Pomoc osobom niepełnosprawnym 
 Nie tylko likwidacja barier architektonicznych jest 
istotna w umożliwieniu włączenia się do społeczeństwa 
osób niepełnosprawnych. Odpowiednie programy akty-
wizujące mogą pomóc w wykorzystaniu umiejętności 
tych osób i podnieść ich poczucie własnej wartości.    Do 
takich działań należeć będzie  tworzenie klas integracyj-
nych w przedszkolach i szkołach, funkcjonowanie WTZ, 
likwidacja istniejących barier architektonicznych oraz 
wspieranie programów aktywizujących osoby niepełno-
sprawne. 
 
Doskonalenie kadr publicznych 
 Sprawna, apolityczna, fachowa i dobrze opłacana 
kadra urzędnicza stanowi najlepszą gwarancje wysokiej 
jakości świadczonych mieszkańcom usług i najlepiej 
chroni przed korupcją.  Urzędnicy muszą mieć 
zapewniony dostęp do szkoleń, który uzupełniony powi-
nien być wspieraniem ich dalszego kształcenia się i 
odpowiednim wyposażeniem stanowisk pracy.  
 
Intensyfikacja współpracy z innymi miastami w kraju 
i Europie 
 Wiele celów, których realizacja jest konieczna do 
rozwoju miasta, możliwych jest do wykonania tylko we 
współpracy z innymi samorządami. Nie do przecenienia 
jest też korzystanie z gotowych wzorów wypracowanych 
przez innych. 
 
Propagowanie idei tolerancji,  
wolności i jedności europejskiej 
 Budowa społeczeństwa obywatelskiego nie jest 
możliwa bez aktywnego wspierania ideałów demokracji, 
które choć wydają się dziś oczywiste, zostały zdobyte z 
wielkim trudem i wymagają ochrony i pełnego wcielenia 
w życie. Także integracja z Unią Europejską wymaga 
dalszego pogłębienia procesów pokojowej, społecznej, 
gospodarczej i kulturalnej integracji z innymi krajami 
Europy i umacnianie przekonania o wartości, jaką stano-
wi zjednoczona Europa. 
 
Zwiększenie przejrzystość  
funkcjonowania administracji    
 Podejmowanie decyzji musi polegać na jasnych 
kryteriach. W swoim postępowaniu urzędnicy muszą 
kierować się tylko interesem publicznym. W tych działa-
niach pomocne jest wprowadzanie systemu zarządzania 
jakością i umożliwienie mieszkańcom wglądu w decyzje 
szczególnie przez publikacje ich w Internecie i innych 
mediach. 
 
Propagowanie działań proekologicznych 
 Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych 
Mrągowa i okolicy zależy w dużej mierze od prostych 
nawyków (np. zabierania ze sobą swoich śmieci po 
wizycie nad jeziorem lub w lesie, segregowania odpa-
dów etc.) i świadomości, że to my odpowiadamy w dużej 
mierze za stan otaczającej nas przyrody.  
 
Propagowanie działań na rzecz równości  
kobiet i mężczyzn 
 Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć jest 
jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej, a jego 
przestrzeganie jest probierzem dojrzałości społecznej. 
Urząd Miejski wspiera akcje na rzecz równego statusu 
mężczyzn i kobiet i sam stanowi w tym względzie pozy-
tywny wzór. 
 
Wspieranie działań prorodzinnych 
 Bez bardziej aktywnych działań prorodzinnych w 
ciągu kilku lat liczba mieszkańców Mrągowa może się 
zmniejszyć pociągając za sobą postępujący spadek 
atrakcyjności inwestycyjnej. Dlatego tak ważne jest 
podjęcie wszelkich działań związanych z tworzeniem 
nowych miejsc pracy, zapewnieniem szerokiego dostępu 
do dobrej edukacji oraz zaspokojenie potrzeb mieszka-
niowych, rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.
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SKRÓTEM 

Z Litwy do Szestna 
Trzydziestu młodych Litwinów odpoczy-

wało w Szestnie koło Mrągowa. Przyjechali 
tu obóz językowo - choreograficzno - krajo-
znawczy. Litewscy goście Mazury poznali 
już wcześniej - są bowiem laureatami Fe-
stiwali Kultury Kresowej z ubiegłych lat - 
tańczyli i śpiewali w zespołach "Strumyk" i 
Truskaweczka". Obóz zorganizowało Sto-
warzyszenie Wspólnota Polska. Młodymi 
litwinami zajmowali się profesjonaliści. 
zajęcia taneczne prowadził krajowy mistrz 
w tańcu polskim, Norbert Późniewski a 
zajęcia językowe - były dyrektor Teatru im. 
Jaracza w Olsztynie Zbigniew Hass.  

     

LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  LATO W MRĄGOWIE  WRZESIEŃ 

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 

23 września, CKiT Światowe Dni Turystyki, początek 10.30 

KALENDARZ IMPREZ LETNICH 

Bezpieczne dializy 
Po ostatnich doniesieniach o zakaże-

niach żółtaczką w stacji dializ mrągowskiej 
stacji Fresenius zwiększono starania o 
jeszcze większe  bezpieczeństwo pacjen-
tów. Przypadki zakażeń wirusowym zapa-
leniem wątroby typu C, które wykryto w 
Polsce w ostatnich tygodniach, stały się 
trudnym doświadczeniem dla pacjentów i 
ich rodzin. Dializy w Mrągowie prowadzo-
ne są pod specjalnym rygorem. Drobiazgo-
we procedury mają zagwarantować bez-
pieczeństwo pacjentom. 

- Nasza stacja jest  bezpieczna - uspo-
kaja kierownik, Stanisław Ziuzia. I wylicza, 
że w Mrągowie zawsze było i jest kontrolo-
wane zużycie materiałów jednorazowych, 
potrzebnych do zabiegu. Każda prowadzo-
na dializa jest monitorowana, a wszystkie 
czynności, zalecenia, zastosowane leki i 
sprzęt są odnotowane w specjalnej karcie.  

Ponadto leki podawane są wyłącznie w 
jednorazowych ampułkostrzykawkach. 
Zużycie materiałów monitoruje dodatkowo 
centralny serwer. Obok szpitala budowana 
jest nowa stacja, na dwukrotnie większą 
liczbę stanowisk do dializ - będzie jeszcze 
nowocześniejsza i na pewno równie bez-
pieczna. 

MKS Mrągowia zagra z Legią! 
 

Niecodzienny mecz odbędzie się 2 września o godzinie 11 na stadionie 
miejskim w Mrągowie. Drużyna Mrągowia Mrągowo zagra z Legią 
Warszawa - mecz został zorganizowany z okazji Jubileuszu 40-lecia 
działalności Klubu. Dla miłośników mrągowskiej piłki nożnej mecz ten 
to szczególne wydarzenie sportowe. Nie można go przegapić! 

Mrągowia w Pucharze 
Drużyna Mrągowii Mrągowo zagrała w Pucharze Polskim na szczeblu centralnym. Mrą-
gowska drużyna wygrała ze Spartą Augustów 3:1, bramki zdobyli: Łukasz Sobolewski, 
Dariusz Radziszewski i Remigiusz Hebda. W kolejnym meczu w Pruszkowie MKS Mrągo-
wia zagrała ze Zniczem Pruszków (III liga) i przegrała 4:1. Pucharowe mecze były  zna-
komitą promocją miasta - piłkarze występowali w klubowych koszulkach z napisem Mrą-
gowo i herbem miasta, a ich przebieg szeroko relacjonowały ogólnopolskie media. 

Koniec wakacji 
Z okazji Święta Solidarności i Wol-
ności  w niedzielę 27 sierpnia na 
Placu Piłsudskiego odbył się koncert 
- piosenki Jacka Kaczmarskiego 

wykonali: Mateusz Nagórski i Jakub 
Międzyrzecki. W przeddzień mrągo-
wianie pożegnali wakacje - wystąpiły 
zespoły: Alchey Groom, KORZUH I 
Enej. 

Sport na plaży 
Centrum Kultury i Turystki po raz kolejny 
organizowało amatorskie rozgrywki pla-
żowej piłki siatkowej. W rozgrywkach 
mogły uczestniczyć pary męskie, kobie-
ce i mieszane. Rozgrywki odbywały się 
w  5 edycjach zaś dla zawodników by-
ła prowadzona indywidualna klasyfika-
cja. W niedzielę 20 sierpnia 2006r. na 
Plaży Miejskiej w Mrągowie odbyła się V 
i ostatnia edycja Turnieju Plażowej Piłki 
Siatkowej Rosetex Cup Mrągowo. Zwy-
cięzcy: miejsce I - Kamil Lis i Polkowski 
Adam - miejsce II - Sosińśki Czesław i 
Szynkowski Jerzy - miejsce III - Pod-
raszka Krzysztof, Łoskociński Rafał. 
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Skrótem przez miasto 

 
• Nowy rok szkolny to początek działal-

ności klasy sportowej piłki nożnej. 
Oddział działać będzie przy Gimna-
zjum nr 2. Zajęcia prowadził będzie 
Zbigniew Marczuk. Specjaliści od lo-
kalnego sportu mówią, że nowa klasa 
może stanowić o przyszłości mrągow-
skiej piłki nożnej. 

• Mrągowscy piłkarzy będą mieli nowe 
boisko piłkarskie - na tzw. dolnej półce 
stadionu. Te, na którym ćwiczą teraz, 
jest  zniszczone. Niebawem ruszy 
remont zniszczonej części boiska. 
Jego koszt to prawie pół miliona zło-
tych, pieniądze będą pochodzić z 
miejskiego budżetu. 

• Odnowione korytarze i klasy oraz no-
we wyposażenie pracowni - tak mrą-
gowskie szkoły przygotowały się do 
nowego roku szkolnego. W Zespole 
Szkół Zawodowych powiększyła się 
liczba stanowisk komputerowych, a 
Gimnazjum nr 2 ma odnowione i wy-
posażone w sprzęt boisko szkolne, 
nowoczesne szafki dla wszystkich 
uczniów, bibliotekę i czytelnię multi-
medialną.  

• Zmiany w Młodzieżowym Dom Kultu-
ry, w którym od września odbywać się 
będą zajęcia pozalekcyjne - w pracow-
niach jest nowe wyposażenie. MDK 
zakupił go dzięki dofinansowaniu z 
MENiS w wysokości ponad 20 tysięcy 
złotych. 

•  W mrągowskich szkołach nie brakuje 
nauczycieli - wolny etat jest tylko w 
Zespole Szkół nr 1 - poszukiwany jest 
nauczyciel języka angielskiego. 

• Sześć pracowni i ponad 130 stano-
wisk komputerowych - takie warunki 
do nauki informatyki mają uczniowie 
mrągowskiego ZSZ. Nowy sprzęt zo-
stał sfinansowany dzięki ministerialne-
mu projektowi wspierającemu pracow-
nie multimedialne. W szkole, podobnie 
jak w innych placówkach regionu, pro-
wadzone były remonty sal i korytarzy. 
W tym roku naukę rozpocznie tu po-
nad 300 nowych uczniów.  

• Użytkownicy telewizji kablowej mogą 
codziennie obejrzeć program z Mrągo-
wa. Emituje go stacja Tele - Top, a 
programy powstają we współpracy z 
Samorządem Miasta.  
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 te-

matyce ekologicznej. 

Burmistrz Mrągowa informuje, że w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
ogłoszono na okres 21 dni wykazy na-
stępujących nieruchomości przeznaczo-
nych do: 
wydzierżawienia: 
w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 203/3 (obręb nr 8), 
położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z 
przeznaczeniem na teren zielony,  

b/ część działki nr 29/16 (obręb nr 6), po-
łożonej przy ulicy Kolejowej, z przezna-
czeniem pod garaż „blaszak”,  

Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela 
Referat Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie, UL. Królewiecka 60A 
(II piętro, P. 49), tel. 741-29-91.  

O G Ł O S Z E N I E  BURMISTRZA MRĄGOWAO G Ł O S Z E N I E  BURMISTRZA MRĄGOWAO G Ł O S Z E N I E  BURMISTRZA MRĄGOWAO G Ł O S Z E N I E  BURMISTRZA MRĄGOWA    

Baza Mrągowo na medal! 

Mistrzowie z Mrągowa 
Mrągowska Baza Mrągowo znów w krajowej czołówce. Tym razem drużyna 
młodych żeglarzy zdobyła medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
żowej w Pucku, która odbyła się w dniach 18-20 sierpnia. 

Z 
wycięskie dla mrągowskiej Bazy Re-
gaty młodzieży rozgrywane były w 
Pucku w klasach Optymist, Cadet, 
Mistral Laser 4.7, L'Equipe w ramach 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.  
Nie było to jedyne zwycięstwo mrągow-

skich załóg podczas tegorocznych wakacji. 
Od 14 do 16 lipca w Charzykowy trwały Me-
czowe Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie 
470. Tam również zawodnicy Klubu Sportowe-
go "Baza" Mrągowo spisali się na medal. W 
zawodach wystartowało dziesięć załóg mę-
skich oraz osiem żeńskich - byli to zawodnicy 
wyłonieni drogą imprez eliminacyjnych do 

MMP klasy 470.  Trzy zwycięskie pojedynki 
stoczyła załoga Tomasz Januszewski - Marcin 
Mickiewicz,  którzy tym samym obronili tytuł 
Mistrzów Polski sprzed roku. W kategorii kobiet 
tytuł Mistrzyń Polski wywalczyła załoga WTW 
Warszawa Anna Kula - Ewa Kula, które pokona-
ły w finale załogę "Bazy" Mrągowo Zuzanna 
Hanke - Aleksandrę Budrewicz 3:1 (w półfinale 
mrągowianki pokonały 2:0 zawodniczki LKS 
Charzykowy) 

- Cieszę się z medali zawodników, napraw-
dę wspaniale walczyli i byli klasą dla samych 
siebie, a finał regat był wprost rewelacyjny - 
chwali mrągowskich zawodników trener Stani-
sław Mickiewicz. 

Mrągowska grupa pielgrzymkowa Galindia dotarła jako pierwsza na Jasną Górę. Wszyscy 
promowali Mrągowo (specjalne koszulki z napisami).  
Na trasie pielgrzymki dwukrotnie odwiedzili mrągowian: burmistrz Otolia Siemieniec i prze-
wodniczący RM Zbigniew Lubowidzki 


