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z okazji 40-lecia MKS 
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Sukces programu rewitalizacji koszar 

122 mieszkania 

w dwa lata 
W wyremontowanym koszarowcu TBS “Karo” na terenie byłej Jednostki 
Wojskowej powstały 52 mieszkania. Koszt adaptacji budynku to 3 mln 
200 tysięcy złotych. W trzech uprzednio adaptowanych budynkach ko-
munalnych zasiedlono już 70 mieszkań. 

Te mieszkania to kolejny sukces 
mrągowskiego programu rewitalizacji 
terenów powojskowych – mówi bur-
mistrz Otolia Siemieniec. Na terenie 
dawnych koszar funkcjonuje od począt-
ku tego roku nowe gimnazjum, miesz-
czące się w dawnym budynku szkole-
niowym. Szkoła powstała dzięki pozy-
skaniu znaczących funduszy z UE i 
budżetu państwa. Szkoła i MDK dzięki 
pozyskaniu przez samorząd dodatko-
wych środków we wrześniu wzbogaci 
się o bibliotekę wraz z czytelnią multi-
medialną i jeszcze lepiej wyposażone 
pracownie i tymczasowe boiska. Z pra-
wie 50 nieruchomości powojskowych 

pozostały do sprzedaży jedynie dwie, na 
których sprzedaż już wkrótce odbędą się 
przetargi. Dotychczas ze sprzedaży nie-
ruchomości i mienia powojskowego Mia-
sto uzyskało ponad 4 mln 324 tys. zł. 
Sprzedane nieruchomości bądź spełniają 
już, po remontach, nowe funkcje lub 
trwają intensywne prace adaptacyjne i 
projektowe w uzgodnieniu z konserwato-
rem zabytków. Między innymi trwa re-
mont kapitalny hali sportowej, na który 
uzyskano dofinansowanie z UE i budżetu 
państwa. Wykonawcą wyłonionym w 
przetargu jest mrągowska firma PBO, 
czas realizacji 7 miesięcy, wartość zada-
nia około 1 mln 700 tys. zł. 

60- lecie ZS nr 2 
16 września (w niedzielę) odbędą się 
obchody 60-lecia Zespołu Szkół nr 2, 
połączone ze Zjazdem Absolwentów.  

 
Program obchodów: 

9.30 - 10.30 - uroczysta Msza Święta w 
Kościele Św. Wojciecha  
11.00 - 12.30 - otwarcie Zjazdu w sali wido-
wiskowej CKiT, program artystyczny, wysta-
wa prac plastycznych uczniów ZS nr 2 
12.30 - 13.00 - przejście do szkoły 
13.00 - 15.00 zwiedzanie szkoły, otwarcie 
wystawy archiwaliów szkolnych w auli, 
spotkania nauczycieli i absolwentów 
wieczorem: bankiet w hotelu Gołębiewski  
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SKRÓTEM  
AKTUALNOŚCI TURYSTYCZNE 

Kierowcy łamią przepisy 

Strefa zamieszkania 
W Mrągowie powstała nowa droga, a wraz z nią tak zwana strefa zamiesz-
kania. Kierowcy nie stosują się jednak do postawionych znaków - strażni-
cy miejscy apelują o to, by nie parkować w wyznaczonej strefie. 

N a nową drogę prowadzącą do 
Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go mieszkańcy czekali 
od lat. Teraz powstała 

tu strefa zamieszkania, w której 
obowiązuje: ograniczenie pręd-
kości do 20 km na godzinę i 
pierwszeństwo pieszych przed 
pojazdami na terenie całej stre-
fy. Dozwolona jest również 
obecność dzieci pozbawionych 
opieki dorosłych - co jest niedo-
puszczalne na zwykłej drodze. 
Przepisy łamane są codziennie. 
Straż miejska na razie tylko upo-
mina, ale już za kilka dni kierow-
com wręczane będą mandaty.  
 

Na zdjęciu: Odezwy tej treści zawieszone 
zostały w blokach na os. Grunwaldzkim. 

• Światowe Dnia Turystyki odbędą się 
23 września - podczas obchodów roz-
strzygnięta zostanie trzecia edycja kon-
kursu na najładniejsze i najlepiej zorga-
nizowane gospodarstwo agroturystycz-
ne powiatu mrągowskiego. 
Podróże pozwalają nam wzbogacić 
nasze życie, uczyć szacunku dla ob-
cych kultur i nawiązywać przyjaźnie - 
tak o turystyce mówią przedstawiciele 
Światowej Organizacji Turystycznej. 
Głównym punktem obchodów będzie 
wybór najlepszego gospodarstwa przyj-
mującego turystów. W CKiT będą degu-
stacje regionalnych potraw i występ 
regionalnego zespołu. Mrągowskie 
Centrum Informacji Turystycznej zapra-
sza zainteresowanych promocją Ziemi 
Mrągowskiej do współpracy - telefon 
089 741 8039. 
• Koniec lata sprzyja pieszym wędrów-
kom po regionie. Rezerwat Łuknajno 
koło Mikołajek cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem wśród turystów 
- niewykluczone, że utworzona tu ścież-
ka znajdzie się na mapie najpopularniej-
szych tras rowerowych i pieszych po-
wiatu mrągowskiego i okolic, przygoto-
wywanej przez Mrągowskie Centrum 
Informacji Turystycznej. Rezerwatem 
zarządza Mazurski Park Krajobrazowy. 
Atrakcji nie brakuje. Ponad dwa tysiące 
łabędzi, które zlatują się tu późną jesie-
nią by przygotować się do zimy, prawie 
dwieście gatunków ptaków oraz rzadko 
spotykana roślinność - to wszystko 
sprawiło, że jezioro Łuknajno jest jedy-
nym polskim rezerwatem, który został 
uznany w 1976 roku przez UNESCO za 
obszar chroniony zawierający cenne 
zasoby przyrodnicze. W części rezer-
watu powstała 8 kilometrowa ścieżka 
dydaktyczna - podczas jej zwiedzania 
można spróbować regionalnych potraw, 
a w pobliżu są wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego. Wkrótce powstanie tu 
wieża widokowa i punkt informacji przy-
rodniczej - ale to już plany na nadcho-
dzący sezon. 
• Lokalna Organizacja Turystyczna Zie-
mia Mrągowska przygotowuje się do 
udziału w Międzynarodowym Salonie 
Turystycznym TOUR SALON w Pozna-
niu, które odbędą się w październiku. 
Do współpracy i prezentacji na Targach 
zapraszani są lokalni właściciele hoteli, 
pensjonatów oraz inni, którzy utrzymują 
się z turystyki - w tej sprawie można 
dzwonić do Mrągowskiego Centrum 
Informacji Turystycznej 089 741 8039. 
Więcej www.it.mragowo.pl. 

Z a odwagę i obywatelską po-
stawę otrzymał podczas 
uroczystości szczególne 
podziękowania jeden z mrą-

gowskich strażników Marek Sosna, 
który kilka tygodni temu podczas 
powrotu z pracy był świadkiem napa-
du na dwoje zagranicznych turystów. 
Zdołał zatrzymać jednego ze spraw-
ców - obezwładnił go i zawiadomił 

policję, pomógł również schwytać 
drugiego.  

Takie zachowanie zasługuje na 
najwyższe uznanie, strażnik zacho-
wał się godnie i trzeba to docenić - 
uważa komendant miejskiej straży, 
Jerzy Grądzki. Odważny strażnik 
otrzymał oprócz listu gratulacyjnego, 
nagrodę finansową. 

Nagroda dla odważnego strażnika 

Skuteczna straż miejska 
Listy gratulacyjne i życzenia sukcesów zawodowych otrzymali w Dniu 
Straży Miejskiej 30 sierpnia mrągowscy strażnicy.  

OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA MIASTA 

Burmistrza Miasta informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszono 
na okres 21 dni wykazy następujących nieru-
chomości przeznaczonych do wydzierża-
wienia w trybie bezprzetargowym: 

a/ część działki nr 203/3 (obręb nr 8), poło-
żonej przy ulicy Wojska Polskiego, z prze-
znaczeniem na teren zielony,  
b/ część działki nr 29/16 (obręb nr 6), poło-
żonej przy ulicy Kolejowej, z przeznacze-

niem pod garaż „blaszak”, 
c/ część działki nr 170/25 (obręb nr 4), 
położonej przy ulicy Mrongowiusza, z prze-
znaczeniem pod garaż, 

  
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II 
piętro, pokój nr 49), tel. 741-29-91.  
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Co po lekcjach? 

Do MDK po kulturę 
Rozpoczął się nabór uczniów na pozalekcyjne zajęcia, prowadzone w 
Młodzieżowym Domu Kultury. Co roku korzysta z nich około 400 uczest-
ników. W tym roku placówka działa w nowej siedzibie przy ul. Kopernika. 

A kademia Przedszkolaka, działy 
rekreacji i sportu oraz arty-
styczny - taką ofertę ma dla 
uczniów z Mrągowa Młodzieżo-

wy Dom Kultury. Prowadzone są zapisy 
m.in. do zespołu tańca ludowego Kawa-
łek Mrągowa, chóru Schola Vocale i 
teatrzyku dziecięcego Kogel Mogel. 
Uczestnicy uczyć się będą m.in. lalkar-
stwa i tkactwa, gry na gitarze, a w wol-

nych chwilach organizowane będą spły-
wy kajakowe i wycieczki rowerowe. Pla-
cówka ponadto organizuje imprezy inte-
gracyjne, bierze udział w  licznych kon-
kursach tematycznych. Młodzieżowy 
Dom Kultury działa teraz w nowej siedzi-
bie - w gimnazjum na terenie zlikwidowa-
nej jednostki wojskowej, placówka mieści 
się w skrzydle budynku.  
Zapisy pod nr telefonu 089 741 0319 lub 
089 741 2532. 

Granty na wyciągnięcie ręki 

SYNAPSA szkoli 
Jak założyć stowarzyszenie, jak założyć fundację - o tym i wielu innych 
sprawach, związanych z działaniem organizacji pozarządowych będzie 
mowa na specjalnych szkoleniach, organizowanych w Mrągowie przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycz-
nego Synapsa.   

P ozyskiwanie pieniędzy na działal-
ność stowarzyszeń, pisanie pro-
jektów oraz wypełnianie wnio-
sków - to najważniejsze sprawy, 

z jakimi muszą zmierzyć się ci, którzy dzia-
łają w organizacjach pozarządowych. Mrą-
gowskie Stowarzyszenie SYNAPSA chce 
pomóc również tym, którzy mają problemy 
ze sprawami organizacyjnymi, jak pisanie 
statutów czy rejestracja. W poniedziałek 11 
września ruszyły szkolenia. Pierwsze z 
nich to „Sportowe GRANTY” - skierowane 
do organizacji zajmujących się sportem, 
drugi to „ABC GRANTÓW” dla tych, którzy 

pomagają najuboższym. Stowarzyszenie 
Synapsa przekaże wybranym organiza-
cjom, biorącym udział w szkoleniach, cztery 
granty w wysokości 1 tys. zł każdy. Zgło-
szenia telefoniczne i wszelkie informacje o 
szkoleniach i pomocy organizacjom pod nr 
tel. 089 741 20 20.  
Synapsa prowadzi również szkolenia dla 
grup kandydatów na rodziny zastępcze i 
rodziny pełniące zadania pogotowia opie-
kuńczego programem autorskim „Nie bę-
dziesz sam”. Program zatwierdzony został 
przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej. 

SKRÓTEM 

Pamięć o 1 września 

Dzień Weterana 
W Mrągowie odbywały się 1 września obchody Dnia Weterana. Z władza-
mi miasta spotkali się  przedstawiciele mrągowskich organizacji wetera-
nów, kombatantów i rezerwistów. 

Sejm ustanowił 1 września Dniem Wetera-
na w 1997 roku, jednak dopiero od trzech 
lat to święto obchodzone jest bardzo uro-
czyście. W mrągowskich obchodach udział 
wzięli weterani, kombatanci oraz emeryto-
wani wojskowi. Wręczone zostały statuetki 
Niezapominajki: dla Pawła Jansa, wicepre-
zesa Związku Kombatantów RP i b. Więź-
niów Politycznych i Tadeusza Reczka, 
wiceprezesa Światowego Związku Żołnie-

rzy AK, którzy poprzez spotkania z mło-
dzieżą przekazują wspomnienia z czasów 
wojny i okupacji. Goście opowiadali o woj-
nie, śpiewali pieśni patriotyczne i zapowie-
dzieli, że chętnie spotkają się ze sobą rów-
nież za rok.  
Na zdjęciu: Antoni Jabłoński, prezes ŚŻ-
ŻAK i Paweł Jans wspólnie wykonują pa-
triotyczne pieśni. 

Startuj po dotację! 
W 2007 roku, wzorem lat ubiegłych, 
Gmina Miasto Mrągowo zamierza wspie-
rać organizacje pozarządowe, działające 
na terenie Miasta lub powierzać im reali-
zację określonych działań. Ci, którzy 
chcą starać się o dotację, proszeni są o 
wypełnienie  ankiety, zamieszczonej na 
www.mragowo.pl do dnia 28 września. 
Na podstawie zebranych informacji zo-
stanie opracowany Projekt Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi na rok 2007. W ramach tego pro-
gramu, w trybie konkursowym udzielane 
będą dotacje na realizację poszczegól-
nych zadań. Wypełnione ankiety można 
przynosić osobiście lub przesyłać na 
adres: Urząd Miejski, Referat Strategii, 
Rozwoju, Promocji i Integracji Euro-
pejskiej, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 
Mrągowo, tel. 089 741 2111.  

Nowa wystawa  
w CKiT 
W CKiT czynna jest do października 
interesująca wystawa prac Elżbiety i 
Józefa Jabłońskich pt. Pół żartem, pół 
serio. Elżbieta Jabłońska uprawia różne 
rodzaje malarstwa, uczestniczyła w ple-
nerach międzynarodowych i wystawach 
poplenerowych. Od wielu lat systema-
tycznie bierze udział w Wojewódzkim 
Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej. 
Józef Jabłoński zajmuje się karykaturą 
portretową, rysunkiem satyrycznym, 
malarstwem, reklamą, projektowaniem 
graficznym. Jest uczestnikiem wielu 
wystaw i konkursów w 15 krajach świata 
m.in.: Belgia, Turcja, Włochy, Kuba, 
Tajwan.  Wiele prac znajduje się w zbio-
rach instytucji i osób prywatnych m.in. 
Małgorzaty Niezabitowskiej, Tadeusza 
Mazowieckiego, prof. Helmuta Wagnera. 
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SKRÓTEM 

Szukasz pracy? 
Znajdź ją! 

Jesteś młody, ambitny, kreatyw-
ny, nie boisz się nowych wyzwań i 
nie masz pracy? To informacja dla 
ciebie! Redakcja Portalu Mrągow-
skiego szuka nowych pracowników 
do działu reklamy.  

 Portal Mrągowski to źródło infor-
macji o wydarzeniach z Mrągowa i 
okolic. Tworzą go ludzie młodzi, 
głównie dziennikarze lokalnych me-
diów. Internetowa witryna cieszy się 
dużą popularnością wśród miesz-
kańców.   

Dziennie odwiedza nas od 300 do 
550 osób. Mało tego, czytani jeste-
śmy nie tylko w Polsce, ale także w 
Stanach Zjednoczonych, Niemczech 
a nawet Japonii - mówi Jarosław 
Puszko, redaktor naczelny portalu. - 
W tej chwili całą swoją siłę kierujemy 
na przekazywaniu informacji lokalne-
mu społeczeństwu. Potrzebujemy 
więc ludzi, którzy skupią się na pozy-
skiwaniu reklam. Jest to niezbędne, 
aby portal, który jest przecież przed-
sięwzięciem komercyjnym, mógł się 
utrzymać. Jest to także szansa na 
zarobienie porządnych pieniędzy.  

Więcej szczegóły otrzymacie  
pod numerem tel. 510 139 346 

lub odwiedzając stronę:  
www.portal.magowo.pl. 

Odyniec najcelniejszy 
Na II Mistrzostwach Powiatu Mrągow-
skiego w Strzelaninach Myśliwskich, 
które odbyły się na strzelnicy w Giżycku  
najcelniejszą drużyną okazał się Klub 
Łowiecki Odyniec z Mrągowa w składzie: 
Dariusz Cichy, Jacek Mierzejewski i Woj-
ciech Kozłowski. Drugie miejsce zajął 
Klub Łowiecki Śniardwy, trzecie - Żuraw. 
Najlepszymi strzelcami mistrzostw zosta-
li: Dariusz Cichy, Jacek Mierzejewski, 
Tomasz Bieniek, Marek Krawczyk i Da-
riusz Banach. 

Po wakacjach do CKiT 

Joga z tańcem 
W Centrum Kultury i Turystyki rozpoczęły się zapisy do kół zaintereso-
wań. Dzieci i młodzież będą mogli nauczyć się między innymi tańca i ma-
larstwa, a w wolnych chwilach ćwiczyć jogę.  

C 
entrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie zaprasza do 
udziału w zajęciach arty-
stycznych. W ofercie skiero-

wanej do dzieci, młodzieży i dorosłych 
znajdują się zajęcia teatralne, taneczne, 
plastyczne, muzyczne. Teatr Mańja mo-
że poszczycić się pokaźnym dorobkiem 
artystycznym, jest również zdobywcą 
wielu nagród.  

W ramach zajęć młodzi aktorzy doty-
kają różnych elementów materii teatru, 
rozwijając swoje umiejętności. Ideą zajęć 
prowadzonych w ramach Mrągowskiej 
Sceny Tańca Współczesnego jest edu-
kacja przez sztukę oraz rozwój tańca 
współczesnego. Zespół tworzą cztery 
grupy w różnym wieku od 7 do 19 lat i o 
różnym stopniu zaawansowania.  

Podczas zajęć koła plastycznego 
dzieci i młodzież zgłębiają tajniki technik 
malarskich, rozwijają wyobraźnię, pozna-
ją możliwości wypowiedzi pędzlem i 

ołówkiem. Zajęcia odbywają się w dwóch 
grupach wiekowych: grupa młodsza od 6 
do 9 lat i grupa starsza od 15 lat. Od po-
czątku września trwają również zapisy do 
odnowionej sali muzycznej. Zapraszamy 
zespoły muzyczne działające na terenie 
Mrągowa i okolic. O rezerwacji terminu 
prób decyduje kolejność zgłoszeń.  

- Wszystkie osoby pragnące poprawić 
ogólną sprawność, kondycję i umiejęt-
ność koncentracji, mogą skorzystać z 
zajęć jogi i aerobiku - mówi dyrektor 
CKiT, Lech Gołębicki. 

W drugiej połowie września planuje-
my zorganizować prezentację odbywają-
cych się w CKiT zajęć. Będzie to dobra 
okazja do przyjrzenia się, jak pracują 
poszczególne wyżej wymienione grupy. 
Obecnie w CKiT trwa remont sali kinowej 
- seanse będą wznowione w październi-
ku. Wyremontowane są, dzięki miejskim 
funduszom, pomieszczenia czytelni i 
bibliotek. Napiszemy o tym w następnym 
MM. 

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE  
17 WRZEŚNIA PIECKI 

17 września na stadionie oraz w amfite-
atrze w Pieckach odbędą się Warmiń-
sko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie. 

 

Program: 
11.00 - Prezentacja stoisk i programu 
artystycznego 
12.30 - Korowód wieńców, obrzęd dożyn-
kowy - "Plon, niesiemy plon..." 
13.00 - Msza Święta Polowa 
14.15 - Oficjalne otwarcie dożynek:  
A w nim wystąpienia przedstawicieli władz 
samorządowych i rządowych, wręczenie od-
znaczeń "Zasłużonych dla rolnictwa", rozstrzy-
gnięcie konkursu "Czysta i piękna zagroda - 
estetyczna wieś", ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród w "Konkursie wieńców dożynko-
wych" 
16.00 - Mistrzostwa Województwa w 
Dojeniu Krowy 
16.30 - Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo" 
17.30 - Mistrzostwa Piecek w Ujeżdżaniu 
Byka 

18.00 - Koncert Studia Wokalnego 
"Sukces" 
19.00 - Zawody Rolników 
19.20 - Inscenizacja obrzędów dożynko-
wych (przedstawienie teatralno-
muzyczno-taneczne) 
20.30 - Akcja Licytacja: Licytacja unikato-
wych wyrobów regionalnych 
21.00 - Koncert Gwiazdy Wieczoru 
Justyny Steczkowskiej z zespołem  
po koncercie dyskoteka i zabawa ludowa 
do północy) 
24.00 - Podniebne widowisko - pokaz 
sztucznych ogni 
 Ponadto: 
Poczęstunek dla widza: ogóreczki, chleb 

ze smalcem, słodkości, zupa. 
Kiermasz produktów oraz potraw regio-

nalnych - Stowarzyszenie Na Rzecz Roz-
woju Turystyki Wiejskiej w Pieckach. 
 
Wesołe Miasteczko już od 14 września 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA 
PRZETARG na Ranch Mrongoville  

B urmistrz Miasta Mrągowa ogła-sza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony, na wydzierżawienie 
na okres trzydziestu lat, tj. od 1 

listopada 2006 roku do 31 października 2036 
roku, nieruchomości gruntowej o łącznej po-
wierzchni 232,02 arów, stanowiącej własność 
Miasta Mrągowa, położonej przy ulicy Giżyc-
kiej, zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 
2, jako część działki nr 217/10, o powierzchni 
4,72 ara oraz część działki nr 217/12 o po-
wierzchni 227,30 arów, z przeznaczeniem pod 
budowę Ranch Mrongoville oraz budową 
obiektów handlowo - usługowych. 

W skład kompleksu mają wchodzić między 
innymi: Rancho Restauracja, stajnia, plac do 
lonżowania, wybieg dla koni oraz pawilony o 
funkcji handlowej.  

Termin rozpoczęcia budowy – 9 m-cy od dnia 
zawarcia umowy dzierżawy, termin zakończe-
nia budowy – 3 lata od dnia zawarcia umowy 
dzierżawy (31 październik 2009 roku).  

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanaliza-
cyjną, wodociągową i energetyczną. 

Osoba wyłoniona jako Dzierżawca zobowią-
zana jest do przeprowadzenia prac budowla-
nych w oparciu o dokumentację techniczną - 
projekt budowlany budowy Miasteczka Tury-
styczno - Rozrywkowego Mrongoville - etap II 
"Rancho", sporządzony na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie.  

Dokumentację techniczną - projekt budowlany 
budowy Miasteczka Turystyczno - Rozrywko-
wego Mrongoville - etap II "Rancho", sporzą-
dzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie, osoba wyłoniona jako Dzierżawca 
zobowiązana jest nabyć za kwotę 32 700 zł 
(brutto) (słownie: trzydzieści dwa tysiące 
siedemset złotych), najpóźniej w dniu zawar-
cia umowy dzierżawy. Dowód wpłaty wymie-
nionej kwoty jest warunkiem zawarcia umowy 
dzierżawy.  
 
Przedmiotem licytacji będzie stawka mie-
sięcznego czynszu dzierżawnego za 1 ar 
dzierżawionego gruntu, do której doliczony 
będzie podatek VAT w wysokości 22 %. 
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, 
która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu 
dzierżawnego. Stawka wywoławcza na mie-
sięczny czynsz dzierżawny wynosi: 
1,90 zł za 1 ar plus podatek VAT w wyso-
kości 22 %. 
Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego 
wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2007 
roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za 
trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego 

zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego. Wylicyto-
wana stawka czynszu dzierżawnego podwyższa-
na corocznie od 1.01.2007 o wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowiązy-
wała będzie w okresie pierwszych trzech lat od 
dnia zawarcia umowy dzierżawy, tj. w okresie od 
1 listopada 2006 roku do 31 października 2009 
roku, a po upływie trzech lat od zawarcia umowy 
stawka czynszu dzierżawnego za 1 ar dzierża-
wionej powierzchni wynosiła będzie odpowiednio: 

1. w okresie sezonu turystycznego (od 1 maja 
do 30 września każdego roku kalendarzowego) - 
300% obowiązującej stawki czynszu dzierżawne-
go {stawka obowiązująca  x 300% + obowiązują-
cy podatek VAT}, 

2. poza sezonem turystycznym (od 1 stycznia 
do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 
grudnia każdego roku kalendarzowego) - 200%  
obowiązującej stawki czynszu dzierżawnego 
{stawka obowiązująca  x 200% + obowiązujący 
podatek VAT}, 
w przypadku przekroczenia terminu zakończenia 
budowy poszczególnych obiektów, począwszy od 
1 listopada 2009 roku do czasu zakończenia 
budowy, przez które rozumie się oddanie wszyst-
kich budynków przewidzianych w projekcie bu-
dowlanym do wybudowania do użytku, stawka 
czynszu dzierżawnego za 1 ar powierzchni wyno-
siła będzie 30,00 zł + obowiązujący podatek VAT. 
Po oddaniu do użytku wszystkich obiektów prze-
widzianych do wybudowania, obowiązywały będą 
stawki czynszu dzierżawnego wymienione w pkt. 
1 i 2. 
 
Przez obowiązującą stawkę czynszu dzierżawne-
go rozumie się stawkę wylicytowaną powiększo-
ną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierw-
sze kwartały roku poprzedzającego zmianę wyso-
kości stawki czynszu w stosunku do analogiczne-
go okresu roku ubiegłego, naliczony za okres 
obowiązywania umowy . 
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona 
ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w sto-
sunku do niej postępowanie dotyczące prawidło-
wości jej nabycia. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpła-
cenie wadium w pieniądzu w wysokości    
1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta zło-
tych).  

Wadium należy wpłacić w terminie do 16 paź-
dziernika 2006 roku (poniedziałek) w kasie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 
56), bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na 
konto nr 45102036390000850200051235. Za 
dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzę-
du, potwierdzony wyciągiem bankowym. Wadium 
wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, 
zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżaw-
nego. Wadia wpłacone przez pozostałych uczest-
ników przetargu, zwrócone będą niezwłocznie, 
jednak nie później niż przed upływem trzech dni 
od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia lub zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym. 
 
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagra-
nicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub 
poświadczone za zgodność z oryginałem umowy 
spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowied-
niego organu osoby prawnej zezwalającej na 
wydzierżawienie nieruchomości. 
 
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się 
od zawarcia umowy dzierżawy według projektu 
stanowiącego załącznik do ogłoszenia w terminie 
7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Burmistrz 
Miasta Mrągowa może odstąpić od zawarcia 
umowy a wpłacone wadium nie podlega  zwroto-
wi. 
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobo-
wiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, 
płatny w terminie i na warunkach określonych w 
ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. Nr 31 z póź. 
zm./. 
 Przetarg zostanie przeprowadzony w 
oparciu o Zarządzenie Nr 748/2004 z dnia 23 
listopada 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Mrągowo z późniejszy-
mi zmianami. 
  
Bliższych informacji na temat przetargu oraz 
projektu umowy dzierżawy udziela Referat 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 
49),   tel. 741 29 91. 
 
Informacje na temat przewidzianych do wybudo-
wania na przedmiocie dzierżawy obiektów oraz 
wgląd do dokumentacji technicznej - projekt bu-
dowlany budowy Miasteczka Turystyczno - Roz-
rywkowego Mrongoville - etap II "Rancho", do-
stępne są w Referacie Planowania Przestrzen-
nego, Budownictwa, Ochrony Środowiska i 
Inwestycji (II piętro, pok. 46), tel. nr 741 31 85. 

Przetarg odbędzie się dnia  
20 października 2006 roku (piątek)  

w Urzędzie Miejskim  
w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A,  

w pok. Nr 16, o godzinie 9.30 
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SKRÓTEM  
PRZEZ ZIEMIĘ MRĄGOWSKĄ 

•Cały region po raz siódmy włączył się 
do akcji Wyprawka dla Żaka, zorgani-
zowanej przez Polski Czerwony Krzyż. 
Mrągowska zbiórka już zakończona - 
udało się zebrać 70 kompletów wypra-
wek i ponad dwa tysiące złotych (do 
specjalnych puszek) w cztery dni.  
- Takiego wyniku nie mieliśmy od kilku 
lat - mówi sekretarz mrągowskiej orga-
nizacji Maria Lemecha. I apeluje do 
mrągowian, którzy jeszcze chcą wes-
przeć akcję - szkolne wyposażenie 
wciąż można przynosić do siedziby 
organizacji w CKiT. 
 
•W tym roku 60 rocznicę powstania 
obchodzi mrągowski Cech Rzemiosł 
Różnych - jego przedstawiciele przygo-
towują się do obchodów. Chcą, by im-
preza była próbą wskrzeszenia historii 
Cechu. Mrągowski Cech Rzemiosł Róż-
nych powstał zaraz po wyzwoleniu 
Warmii i Mazur. W czasie wojny i po jej 
zakończeniu w Mrągowie znaleźli się 
bowiem liczni rzemieślnicy, głównie 
piekarze, stolarze, szewcy i kowale. 
Szybko nastąpił rozkwit mrągowskiego 
rzemiosła. Pierwszym Starszym Cechu 
został Leon Łasiewicki. Przedstawiciele 
cechu współtworzyli po wojnie mrągow-
skie instytucje, m.in.. straż pożarną. 
Obchody 60. rocznicy powstania Cechu 
odbędą się pod koniec roku. 
 
• W Sorkwitach otwarta została nowa 
świetlica szkolna za pieniądze z war-
szawskiej Fundacji J&S Pro Bono Polo-
niae. Uczniowie będą tu nie tylko bawić 
się, ale również uczyć. Fundacja z War-
szawy wspiera pomysły i propozycje, 
służące rozwojowi kultury i likwidujące 
patologie społeczne, przede wszystkim 
nietolerancję i dyskryminację.  
•W zdobyciu pieniędzy dla Sorkwit po-
mogła inna Fundacja - Rodowo, działa-
jąca w pobliskim Jędrychowie. Dzięki 
obu organizacjom młodzi sorkwiczanie 
mają gdzie spędzać czas po lekcjach - 
w świetlicy są nowe meble, sprzęt au-
diowizualny, dużo książek i przyborów 
plastycznych. Prezes Fundacji Rodowo 
Adam Halemba zapowiada, że już 
wkrótce, dzięki pracującym w Rodowie 
wolontariuszom z całej Europy zorgani-
zuje w świetlicy zajęcia językowe i mu-
zyczne. Fundacja proponuje również 
aktywnym społecznie uczniom i stu-
dentom stypendia w wysokości 200 i 
300 zł. Więcej informacji pod nr 742 
81 02.  

Nowa wystawa w CKiT 

Wakacje z plakatu 
Malowali przez dwa miesiące, teraz prezentują swoje prace w Centrum 
Kultury i Turystyki - mowa o młodych plastykach z Mrągowa, którzy przez 
całe wakacje tworzyli plakaty na mrągowskim molo.  

Wszystkie prace łączy jedno - mają 
zniechęcać do picia alkoholu, palenia 
papierosów i brania narkotyków, a pro-
mować zdrowy styl życia.  

Podczas wakacji na mrągowskim mo-
lo odbywały się koncerty muzyczne w 
ramach projektu "100% muzyki", współfi-
nansowanego z budżetu miasta ze środ-
ków na realizację programów profilak-
tycznych.  

Podczas występów widzowie wykony-
wali prace plastyczne, które teraz można 
oglądać w holu Centrum Kultury i Tury-
styki.  

Komisja konkursowa oceniła je i przy-
znała pierwszą nagrodę Paulinie Kur-
piewskiej - jej praca, jako jedyna uznana 
została za prawdziwy plakat i niewyklu-
czone, że będzie wykorzystywana w pro-
filaktycznych publikacjach. 

Radio WAMA przy współpracy z Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej 
opracowało cykl audycji o tematyce aktywnego wypoczynku na rowerze - to przygoto-
wania do opracowania nowej mapy ścieżek rowerowych. Na stronie internetowej MCiT 
pojawiają się propozycje wycieczek rowerowych oraz wywiady z ludźmi, których pasją 
są rowery i wszystko, co z nimi związane.  
Audycje do pobrania na www.it.mragowo.pl.  

Zawody o Puchar Burmistrza 

Wyścigi rowerowe  
Mrągowscy kolarze odnoszą kolejne sukcesy. Zawody o Puchar Burmi-
strza i Supermarketu MCH to kolejna udana kolarska impreza. 

W  wyścigu brali udział zawod-
nicy z 10 klubów wojewódz-
twa. W kat. młodzik na swo-
im terenie klasą dla siebie 

byli zawodnicy MSR MCH MRĄGOWO 
po wspaniałej jeździe pokonali rywali. To 
dobry znak wysokiej formy przed mistrzo-
stwami makroregionu, które odbędą się w 
Piasecznie 30 września. Była to kolejna 
udana kolar-
ska impreza, 
która odbyła 
się na terenie 
naszego mia-
sta.  
- Kolarstwo w 
Mrągowie zdo-
bywa coraz 
więcej sympa-
tyków, rośnie liczba dzieci i młodzieży 
biorących udział w treningach i wyścigach 
- mówi trener Marek Rogiński. Wyniki 
zawodników naszego klubu potwierdzają 
dobrą pracę trenerów Romualda Gajlewi-
cza i Marka Rogińskiego. 
  
Trenerzy zapraszają chcących upra-
wiać kolarstwo na treningi do Parku 
Sikorskiego w poniedziałki, środy i 
piątki w godzinach 15. 30 - 16.30. 

Wyniki zawodówWyniki zawodówWyniki zawodówWyniki zawodów::::    
KAT. DZIECI 
1.JARUSZEWICZ ALEKSANDER - UKS JEDYNKA 
KĘTRZYN 
2.PERKOWSKI DAMIAN PRIM EŁK 
3.PIOTROWSKI MATEUSZ PRZYJAŻN BARTOSZY-
CE 
4.GIEGLIS PRZEMYSŁAW MSR MCH MRĄGOWO 
5. BOGUDZKI KAMIL MSR MCH MRĄGOWO 
KAT ŻAK 
1.CHOROMAŃSKI JACEK ORLIK NAWIADY 
2.MADRAK TOMASZ MSR MCH MRĄGOWO 
3.GIERS JAKUB MSR MCH MRĄGOWO 
4.MADRAK PAWEŁ MSR MCH MRĄGOWO 
5.BIENCZAK KAROL UKS JEDYNKA KĘTRZYN 
KAT.ŻACZKA 
1 SCHMIDT MONIKA MSR MCH MRĄGOWO 
KAT. MŁODZIK 
1. MAREK KRAJCZYŃSKI MSR MCH MRĄGOWO 
2.KAMIL RACHWALIK MSR MCH MRĄGOWO 
3.BURCZAK MATEUSZ STYROPOL BISKUPIEC 
4.JANKOWSKI MATEUSZ PRZYJAŹŃ BARTOSZYCE 
5. GIEGLIS TOMASZ ART PRINT OLSZTYN 
6. KUCIEJEWSKI RADOSŁAW MSR MCH MRĄGO-
WO 
KAT. JUNIOR MŁODSZY 
1. GIEGLIS MACIEJ ART PRINT OLSZTYN 
2. PERKOWSKI ŁUKASZ PRIM EŁK 
3. MILEWSKI ŁUKASZ PRIM EŁK 
6. MARCINKJAN DOMINIK MSR MCH MRĄGOWO 
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40-lecie MKS Mrągowia (dawniej Metalowiec) Mrągowo 

Legia w Mrągowie 
Wynikiem 7:0 dla Legii Warszawa zakończył się mecz, który rozegrano 
na mrągowskim stadionie z okazji 40-lecia MKS Mrągowia Mrągowo 
(wcześniejsza nazwa Metalowiec Mrągowo). Kibicie uważają jednak, że 
warto było mecz obejrzeć - spotkanie było wielkim wydarzeniem, a takich 
tłumów na stadionie dawno nie było. 

M ecz przyciągnął jak magnes - 
nawet ci, którzy na co dzień 
nie pasjonują się piłką noż-
na, przyszli 2 września na 

Miejski stadion, by obejrzeć piłkarskie 

zmagania I ligi z IV ligą, czyli Legii War-
szawa z Mrągowia Mrągowo. W tym spa-
ringowym spotkaniu trzy gole dla Woj-
skowych zdobył Dawid Janczyk. Po jed-
nym trafieniu zaliczyli także Marcin Bur-

khardt, Edson, Jan Mucha (z rzutu 
karnego) oraz Maciej Korzym. 

 - Wiadomo, że nie mieliśmy du-
żych szans, ale taki mecz to wydarze-
nie - mówili po meczu kibice. Dla za-
wodników Legii sobotni mecz z okazji 
40-lecia powstania MKS Mrągowia 
Mrągowo był również ostatnim punk-
tem zgrupowania na Mazurach. Swoją 
obecnością wzbudzali duże zaintere-
sowanie ogólnopolskich mediów. Każ-
dego dnia poświęcali pół godziny dla 
mediów. Piłkarze i trenerzy udzielali 
wywiadów, pozowali do zdjęć i wypo-
wiadali się przed telewizyjnymi kame-
rami - promocja naszego miasta była 
więc bardzo duża. Zawodnicy Legii 
otrzymali torby z herbem Mrągowa 
wraz z upominkami. Najlepszym piłka-
rzem Gospodarzy został wybrany 
Łukasz Gadomski. Tak zdecydował 
trener Legii Dariusz Wdowczyk. Pił-
karz w nagrodę otrzymał zaproszenie 
do Hotelu Francuski w Krakowie. Na 
zdjęciach: 1. Drużyna Legii Warszawa w 
Mrągowie 2. Mrągowski zawodnik Remi-
giusz Hebda otrzymuje z rąk dyrektora 
Mercury Mrongovia Krzysztofa Dubrowa 
puchar z okazji 40-lecia Mrągowie Mrągo-
wo, obok trener Legii Dariusz Wdowczyk  
3. Powitanie zawodników przed meczem. 

Składy drużyn: 
 
Mrągowia Mrągowo: Gadomski (46' Osmań-
ski) - Dzigda, Stępka (46' Lemecha), Kowal-
czyk, Korotko (58' Pierowicz) - Niestatek (46' 
Kukuć), Łukasz Kuśnierz (60' Jacek Kuśnierz), 
Kościuczuk (59' Majak), Kluczkowski (71' 
Sosna) - Hebda (72' Cichowski), Radziszewski 
(46' Lewandowski). 
Legia Warszawa: Mucha - Balde, Gottwald, 
Kiełbowicz, Edson - Junior, Surma, Marcin 
Burkhardt (71' Dubrow), Roger - Włodarczyk 
(46' Janczyk), Elton (46' Korzym). 
Żółta kartka: Lewandowski (Mrągowia). 
Sędzia: Wiesław Pryślak. 
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Wspomnienia po pielgrzymce 

Galindia w kadrze 
Poniżej prezentujemy fotoreportaż z Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
Uczestniczyli w niej mrągowianie - grupa nazywała się Galindia. Wcho-
dzili do Częstochowy jako jedni z pierwszych. W sobotę 2 września w 
parafii Matki Boskiej Saletyńskiej odbyło się  spotkanie popielgrzymko-
we. Były wspomnienia i wspólne oglądanie zdjęć.  

Ewangelizacja nad Czosem 

Tydzień Misji 
W Mrągowie odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny. Organizowany jest już 
od kilku lat przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielewie oraz przez 
mrągowską Parafię Ewangelicko - Augsburgską.  

Koncerty, wykłady, seminaria, wymiana 
życiowych doświadczeń - program Tygo-
dnia Ewangelizacji przygotowany został 
tak, by każdy znalazł w nim coś dla sie-
bie. Przez cały tydzień mrągowianie oraz 
goście z całej Polski spotykali się w Na-
miocie nad jeziorem Czos. Zajęcia i mo-
dlitwy prowadzili: wykładowca - ks. Mi-
chał Walukiewicz i ewangelista - ks. Bog-

dan Wawrzeczko. Główny organizator 
ewangelizacji, proboszcz mrągowskiej 
parafii ewangelicko-augsburgskiej ks. Piotr 
Mendroch od lat zachęca mieszkańców 
regionu i całego kraju do udziału w mrą-
gowskich spotkaniach - bez względu na 
wyznanie. Efekty są widoczne - co roku do 
miasta przyjeżdża coraz więcej młodych 
ludzi. 


