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Pieniądze z UE na rewitalizację 

Mrągowo nabiera blasku 
Już wkrótce Mrągowo będzie jeszcze piękniejsze - jak przed laty, 
mieszkańcy będą mogli spotykać się na spacerach, zabawach i letnich 
imprezach na terenach wokół Jeziorka Magistrackiego i Placu PCK. 
Wszystko to będzie możliwe dzięki unijnym funduszom w ramach 
ZPORR. 

U 
mowa podpisana, rusza 
przebudowa. Zarząd Wo-
jewództwa zaakceptował 
dofinansowanie projektu 

zagospodarowania terenów wokół 
Jeziorka Magistrackiego i Placu 
PCK. Dzięki temu teren stanie się 
wizytówką miasta. Koszt całej in-
westycji to ponad 4 miliony złotych. 

75 proc. środków będzie pochodzić 
z unijnej kasy, a 10 proc. z budżetu 
państwa. Fontanny, ścieżki rowero-
we i spacerowe, pasaż handlowy, 
park rzeźb, plac zabaw dla dzieci i 
do jazdy na rolkach, miejsce do gry 
w kule i nowy amfiteatr - to wszystko 
będzie tu już za rok. Odbywać się tu 
będą letnie imprezy oraz pokazy 

artystyczne. Przed wojną 
teren ten był jednym z naj-
piękniejszych miejsc w Mrą-
gowie.  
Dofinansowanie uzyskał tak-
że projekt dokończenia pro-
menady nad jeziorem Czos. 
Jeszcze w tym roku nowy 
polbruk zobaczymy na odcin-
kach od plaży miejskiej do 
granic miasta i od ulicy Trau-
gutta do plaży na osiedlu 
Grunwaldzkim. Również w 
tym przypadku większość 
środków pochodzi z unijnych 
funduszy. 

Umowa z wykonawcą, mrągowskim Ekomelbudem podpisa-
na, wkrótce ruszą pierwsze prace. Na zdjęciu: dyrektor Eko-
melbudu Tadeusz Orzoł i burmistrz Otolia Siemieniec. 

Mrągowskie projekty 

Miasto Mrągowo dobrze wykorzystało 
szansę jaką stwarza wsparcie funduszy 
unijnych. Potwierdzeniem tego są czołowe 
miejsca Mrągowa w rankingach wśród 
samorządów w zakresie pozyskiwania 
środków z UE wśród miast będących sie-
dzibą powiatu.  
 

więcej na ten temat na stronie 4. 
. 
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i jakże odpowiedzialnej pracy, którą Państwo wykonujecie i jakże odpowiedzialnej pracy, którą Państwo wykonujecie i jakże odpowiedzialnej pracy, którą Państwo wykonujecie i jakże odpowiedzialnej pracy, którą Państwo wykonujecie     
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a w przyszłości mile wspominali chwile spędzone w szkole. a w przyszłości mile wspominali chwile spędzone w szkole. a w przyszłości mile wspominali chwile spędzone w szkole. a w przyszłości mile wspominali chwile spędzone w szkole.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Zbigniew Lubowidzki 

Burmistrz Mrągowa 
 

Otolia Siemieniec 
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SKRÓTEM  
AKTUALNOŚCI TURYSTYCZNE 

Miesiąc do Targów  
w Poznaniu   

Mrągowskie Centrum Informacji Tury-
stycznej wraz z Lokalną Organizacją Tu-
rystyczną Ziemia Mrągowska przygoto-
wuje się do tegorocznych Targów Tour 
Salon w Poznaniu, które odbędą się 25-
28 października. Przygotowania do po-
znańskich targów ruszyły pełną parą. Na 
Targach promowane będą między innymi 
mrągowskie Festiwale - Piknik Country, 
Festiwal Kultury Kresowej i Mazurska 
Noc Kabaretowa. Prezentowany będzie 
również folder XXV Pikniku Country, wy-
dany dzięki finansowemu wsparciu mar-
szałka województwa, muzyka country i 
kresowa oraz filmy o trzech największych 
mrągowskich imprezach. Uczestnicy Tar-
gów zobaczą również inne atrakcje Ziemi 
Mrągowskiej - specjalne zaproszenie 
przygotowane przez LOT Ziemia Mrą-
gowska zawarte zostanie w targowym 
wydawnictwie.  
W tym roku LOT Ziemia Mrągowska za-
prezentuje się wspólnie z Warmińsko 
Mazurską Regionalną Organizacją Tury-
styczną.  
Ci, którzy zajmują się turystyką w powie-
cie mrągowskim, mogą jeszcze przekazy-
wać do MCIT swoje materiały i wydaw-
nictwa. Wszystko ma służyć wspólnej 
promocji regionu.  
Więcej informacji pod nr telefonu  
089 741 8039 lub www.it.mragowo.pl. 

 

Nowa ścieżka 
Mrągowo ma nową ścieżkę spacerową - 
W miejskim urzędzie przygotowywany 
jest specjalny folder, opisujący trasę wraz 
z najciekawszymi legendami i opisami. 
Jego twórcy chcą wskrzesić historię naj-
piękniejszych w mieście miejsc. Gdzie w 
Mrągowie przed wojną mieszkał rabin? 
Skąd się wzięła nazwa jeziora Czos i 
apteki Pod Orłem? Czy woda ze źródełka 
miłości rzeczywiście spełnia marzenia o 
miłości?  
Na te i inne pytania turyści znajdą odpo-
wiedzi w specjalnym wydawnictwie, pro-
mującym nową ścieżkę spacerową przez 
Mrągowo i okolice.  
- Chcemy, by wszyscy poznali czar i ma-
gię naszego miasta, bo zwiedzając je, 
naprawdę jest o czym opowiadać - mówi 
przewodnik regionalny Ewa Zera, współ-
twórczyni trasy i pracownik MCIT. Wy-
dawnictwo przyda się nie tylko turystom, 
ale również mrągowianom - nie każdy 
bowiem zna ciekawe historie zwykłych 
miejsc, mijanych w codziennym pośpie-
chu. 

Mrągowo - gmina wiodąca 

Miasto z certyfikatem 
Mrągowo otrzymało certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących za 
realizację szeregu programów profilaktycznych. Działania doceniła Pań-
stwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

M 
iasto Mrągowo zostało za-
kwalifikowane do uczestnic-
twa w Ogólnopolskiej Sieci 
Gmin Wiodących. Wyróż-

nienie to przyznawane jest przez Pań-
stwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Warszawie.  

W bieżącym roku Sieć Gmin 
Wiodących obejmuje 160 spo-
śród prawie 2.500 gmin. Projekt 
„Ogólnopolska Sieci Gmin Wio-
dących” jest jedną z prioryteto-
wych form współpracy PARPA z 
samorządami gminnymi. Pod-
stawą zakwalifikowania do Sieci 
są osiągnięcia w zakresie profi-
laktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.  

Gminy wiodące w sposób wzor-
cowy współpracują z Państwo-
wą Agencją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Re-
alizują prawidłowo zadania zapi-
sane w ustawie o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, a sposób prowa-
dzenia działań ma charakter 
innowacyjny i długofalowy.  

Przedstawiciele Gmin Wiodą-
cych stanowią grupę ekspertów 
w działaniach Agencji, a wspól-
ne spotkania z przedstawiciela-
mi gmin zapewniają potrzebną 

w tej działalności wymianę doświadczeń. 
Umożliwiają także wypracowanie no-
wych rozwiązań oraz są źródłem wspar-
cia merytorycznego dla nowych przed-
sięwzięć. 

Co w CKiT? 
•W CKiT trwają przygotowania do 35. Woje-
wódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjo-
nalnej, który odbędzie się w Mrągowie. 
Uroczysta wystawa pokonkursowa zaplano-
wana jest na połowę października. Integra-
cja i promocja amatorskiego środowiska 
plastycznego, wymiana doświadczeń i 
wspieranie nowych osobowości twórczych - 
to główne cele imprezy. Mrągowo poprzez 
ten przegląd stało się stolicą nieprofesjonal-
nych artystów z całego regionu. Zgłoszone 
prace z dziedziny malarstwa, grafiki, rysun-
ku, oceni Jury, złożone ze znanych arty-
stów. Konkurs organizowany jest przez 
Centrum Kultury i Turystyki. 

• W dniach 22-23 września w CKiT odbył się 

Festiwal PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE, 
organizowany od trzech lat,   przy współpra-
cy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.   

•Całą duszą związana z teatrem, uświado-

miła nam jak wiele zła jest na świecie, jak 
ważna jest więź między ludźmi - tak wspo-
minają tragicznie zmarłą młodą aktorkę 
Teatru Mańja Kasię Kowal jej przyjaciele z 

mrągowskiego teatru.  Organizowany przez 
CKiT Przegląd Teatrów im. Kasi Kowal upa-
miętnia tę zdolną aktorkę. Teatry z całego 
województwa mają ponad miesiąc, by zgłosić 
swój udział w imprezie. Organizatorzy liczą na 
to, że chętnych, jak co roku, nie zabraknie. 
Przegląd odbędzie się 17 listopada. 

„Strzelcy” w Mrągowie 
W Mrągowie powstaje Mrągowski Pluton Jednostki 
Strzeleckiej 1007 Ełk. Siedziba będzie mieściła się w 
Młodzieżowy Domu Kultury. Związek Strzelecki 
"Strzelec" to organizacja społeczno-wychowawcza, 
patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej. 
"Strzelec" jest kontynuatorem istniejącego w okresie 
międzywojennym Związku Strzeleckiego.  
 
Komendantem "Strzelca" jest Jan Kasprzyk, który 
jednocześnie pełni funkcje prezesa Związku Piłsud-
czyków, zaś organizatorem mrągowskiej formacji jest 
Piotr Luczek. Organizatorzy liczą na to, że młodzi 
mrągowianie zainteresują się działalnością Strzelca. 
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no sale szkolne, pracownie, wystawę w 
auli pt. „Jesteśmy z tej szkoły…”, w kla-
sach odbyły się spotkania absolwentów i 
nauczycieli. Spotkania były pełne wzru-
szeń, radosnych wspomnień i niekończą-
cych się rozmów. Uroczystość zakończyła 
się bankietem w hotelu Gołębiewski w 
Mikołajkach. 

Tekst i foto: Zespół Szkół nr 2 

Zjazd 60-ciu lat ZS nr 2 

Czas wspomnień i powrotów 
Zjazd z okazji 60-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły był 
czasem licznych wspomnień i podsumowań. To również czas wzruszeń 
i zadumy - uczestnicy spotkania ponownie zbliżyli się do siebie i po-
czuli, siedząc w szkolnych ławkach jak za dawnych lat... 

U 
roczystość rozpoczęła msza 
święta w kościele Św. Wojcie-
cha w Mrągowie w intencji na-
uczycieli i uczniów Szkoły. In-

auguracja uroczystej akademii rozpoczęła 
się o godz. 1100   w sali widowiskowej 
CKiT w Mrągowie. Pierwsza część, ofi-

cjalna obejmowała oddanie hołdu sztanda-
rowi Szkoły, przypomnienie roli Szkoły w 
środowisku, zasług pedagogów. Następnie 
wręczono nowy sztandar p. Dyrektor Urszuli 
Kuchcińskiej i młodzieży Zespołu Szkół nr 
2. Część artystyczna została przygotowana 
przez szkolny zespół teatralny pod kierun-
kiem p. Moniki Labusz-Kaliszewskiej, sce-

nariusz uroczystości 
przygotowały pp. Maria 
Achranowicz, Barbara 
Dąbrowska i Joanna 
Ajewska. Uroczystość 
uświetniły występy 
nauczycielskiego chóru 
z Giżycka i Chóru 
Schola Vocale z Mrą-
gowa. Następnie ab-
solwenci, nauczyciele i 
zaproszeni goście 
spotkali się w budynku 
szkoły przy ul. Mrongo-
wiusza 13 b, zwiedza-

Wypowiedź uczestnika zjazdu na forum dyskusyj-
nym na stronie szkoły:  
Serdecznie dziękuję Wszystkim organizatorom przepięknej 
uroczystości z okazji 60-lecia ZS nr 2. Nadanie nowego 
sztandaru było przejmujące. Widok starego "naszego" 
sztandaru przywołał wspomnienia-miłe, ciepłe. Przed ocza-
mi miałam obraz nauczycieli, którzy odeszli: dyrektora 
Bolesława Tarnawskiego, naszych wychowawczyń Pani 
Zofii Kozłowskiej i Irminy Nowickiej. Podziękowałyśmy im 
wiązankami kwiatów i lampkami zapalonymi na ich grobach.  

REGATY BAZY 
 

W dniach od 13 do 15 października odbę-
dą się Mistrzostwa Bazy Mrągowo. Pierw-
szy wyścig regat rozpocznie się o 12.00. 
Uroczyste zakończenie odbędzie się 15 
października o godzinie 15.30 w sali wido-
wiskowej CKiT. 
 
Program: 
 
13 października 
12.00 - start 
16.30 - start do regat Rodzinnych 
20.00 - Spotkanie Dorosłych Żeglarzy 
 
14 października 
10.00 - start do kolejnego wyścigu 
16.30 - Regaty Rodzinne (finał) 
17.30 - chrzest neofitów (przystań Bazy) 
 
15 października 
10.00 - start do kolejnego wyścigu 
15.30 - uroczystość zakończenia regat 
 

40 lat minęło… 

Metalowiec - Mrągowia 
Z okazji 40-lecia istnienia Miejskiego Klubu Sportowego w dniu 24 
września na stadionie miejskim odbył się mecz pomiędzy Oldboyami 
„Metalowca” i „Mrągowii.”  

P 
rzed meczem Burmistrz Otolia 
Siemieniec wraz z Przewodni-
czącym RM Zbigniewem Lu-
bowidzkim wręczyła obu dru-

żynom statuetki Niezapominajki. Na 
meczu obecny był były sędzia między-
narodowy, Alojzy Jarguz. Zmagania 
piłkarskie były zacięte, jednak z upły-
wem czasu Oldboye „Metalowca” osła-
bli, co zresztą nikogo nie dziwiło, gdyż 
różnica wieku zawodników była duża. 

Mecz zakończył się zwycięstwem Old-
boyów „Mrągowii” 4:0, ale tu nie chodziło 
o wynik, lecz o dobrą zabawę i przypo-
mnienie zawodników, którzy kiedyś za-
chwycali mrągowską publiczność. Po 
meczu wszyscy zawodnicy usiedli przy 
kiełbasce z grilla i wspominali swoje 
młode lata, spędzone na piłkarskich bo-
iskach. 

Marek Sosna 
Oldboy Mrągowii 

Na zdjęciu obok: Oldboye Metalowca (koszulki 
w kratkę) i Mrągowii z władzami miasta i sędzia-
mi: międzynarodowym Alojzym Jarguzem i 
mrągowskim Zbigniewem Genczą. 
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Wykorzystane fundusze UE 

ZPORR dla Mrągowa  
Mrągowo dobrze wykorzystało szansę jaką stwarza wsparcie funduszy 
unijnych. Potwierdzeniem tego są czołowe miejsca Mrągowa w rankin-
gach wśród samorządów w zakresie pozyskiwania środków z UE wśród 
miast będących siedzibą powiatu. 

U 
rząd Marszałkowski w 
Olsztynie zorganizował 
konferencję podsumowują-
cą dwuletni okres starań o 

pieniądze z Unii Europejskiej, której 
przewodniczył Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Ryń-
ski. Programy w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem i napłynęło więcej wnio-
sków o dofinansowanie projektów, niż 
było pieniędzy do wykorzystania. Miasto 
Mrągowo dobrze wykorzystało szansę, 
jaką stwarza wsparcie funduszy unij-
nych. Potwierdzeniem tego są czołowe 
miejsca Mrągowa w rankingach samo-
rządów w zakresie pozyskiwania środ-
ków z UE. Pierwszy zrealizowany przez 
Mrągowo projekt w ramach ZPORR to 
”Remont i przebudowa na gimnazjum 
budynku szkoleniowego nr 8” (wartość 
inwestycji 6,4 mln zł). Następny zrealizo-
wany projekt to “Skanalizowanie tere-
nów pod rozwój inwestycji produkcyj-
no-usługowych na ulicy Przemysło-
wej” (wartość inwestycji 1,9 mln zł.  

Kolejne projekty, które otrzymały dofi-
nansowanie z UE to: 

• Modernizacja hali sportowej na 
ulicy Wojska Polskiego, który jest w 
trakcie realizacji (wartość inwestycji 1,8 
mln zł). 

• Zagospodarowanie Placu PCK i 
terenów wokół Jeziorka Magistrac-
kiego (wartość inwestycji 4,2 mln zł) 

• Rozbudowa promenady nad je-

ziorem Czos – kontynuacja inwe-
stycji (wartość inwestycji 1,1 mln zł) 

• Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Polskiej Wsi koło Mrą-
gowa - (inwestycja o wartości 2 mln 
zł przygotowana przez spółkę miej-
ską ZWiK). 

Poza projektem dotyczącym pro-
menady, który otrzy-
mał ok. 60% dofi-
nansowanie, w po-
zostałych dofinan-
sowanie z UE wyno-
si 75%, z budżetu 
państwa 10% nato-
miast udział finan-
sowy z budżetu 
Mrągowa to jedynie 
15% kosztów inwe-
stycji. W ocenie 
znajduje się jeszcze 
kilka projektów zgło-
szonych przez miej-
ski samorząd. W 
celu zaprezentowa-
nia, jakie inwestycje 
były realizowane w 
naszym wojewódz-
twie w ramach 

ZPORR, zorganizowana została wy-
stawa w budynku Urzędu Marszałkow-
skiego,  przedstawiająca wybrane, 

Ogólna charakterystyka projektowanej 
inwestycji Zagospodarowanie terenów 

wokół Jeziorka Magistrackiego: 
• Przebudowa i rozbudowa istniejących ciągów pie-

szych wraz z organizacją ścieżek rowerowych, 

• Budowa fontann oraz obelisków wodnych, 

• Budowa amfiteatru wraz z widownią, 

• Organizację miejsc na kramy handlowe, 

• Budowę miejsc na ekspozycję stałe, 

• Budowę parków rzeźb zielonych, 

• Budowę placów zabaw dla dzieci (ścieżki do jazdy 
rowerkami, plac do gry w kule), 

• Budowę placu do jazdy na rolkach, 

• Budowę postojów parkingowych, 

• Budowę schodów od ul. P. Sobczyńskiego (w miej-
scu istniejących), 

• Modernizację istniejących schodów nie podlegają-
cych rozbiórce, 

• Budowę oraz modernizację oświetlenia terenu, 

• Budowę oraz modernizację instalacji wodociągowej 
oraz kanalizację  

• Budowę ławek 

• Modernizację zieleni niskiej, średniej i wysokiej, 

• Oczyszczenie „Jeziorka Magistrackiego”, 

• Wyprofilowanie oraz zabezpieczenie brzegów 
jeziorka. 

przykładowe projekty. Wśród innych z 
naszego regionu znajduje się mrągow-
ski projekt związany z rewitalizacją tere-
nów powojskowych ”Remont i przebu-
dowa na gimnazjum budynku szkolenio-
wego nr 8”.  

Na zdjęciu obok: Zastępca Burmistrza  
Tomasz Witkowicz prezentuje mrągowski pro-
jekt.  

Na zdjęciu poniżej:  Już za rok teren wokół 
Jeziorka Magistrackiego i Plac PCK będą wyglą-
dały zupełnie inaczej. Na pamiątkę, jak wyglądał 
przed przebudową, publikujemy zdjęcie tego 
terenu „z lotu ptaka”. 
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CENTRUM KULTURY  
I TURYSTYKI  

w Mrągowie  
zaprasza wszystkie chętne osoby  

(dzieci, młodzież i dorosłych)  
do uczestnictwa w zajęciach  
artystycznych i rekreacyjnych  

TEATR MAŃJA  
(instruktor Jerzy Rulko) 
Mała Mańja (grupa młodsza) – wtorek godz. 16.30, 
środa godz. 14.00 
Mańja – wtorek, czwartek godz. 14.30 
sala teatralna 
MRAGOWSKA SCENA  
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO  
(instruktorzy Marta Szymborska-Łupkowska,  
Sandra Hirsz) 
zapisy i informacje – tel. 743 34 53 
sala baletowa  
KOŁO PLASTYCZNE  
(instruktor Dorota Książek)  
grupa młodsza (szkoła podstawowa) – poniedzia-
łek, środa godz. 15.00  
grupa starsza (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjal-
na) - poniedziałek, środa godz. 16.30  
sala plastyczna 
PRACOWNIA MUZYCZNA  
(opiekun Justyna Połomska)  
próby zespołów muzycznych – poniedziałek – 
piątek w godz. 16.00 – 20.00 
JOGA  
(instruktor Katarzyna Banasik) 
poniedziałek, środa godz. 20.00  
sala baletowa 
AEROBIK  
(instruktor Sandra Hirsz) 
poniedziałek, środa godz. 18.30 -  
sala baletowa 

Informacje o poszczególnych  
zajęciach można uzyskać w CKiT,  

ul. Warszawska 26,  
tel. 743 34 50 lub na stronie  

www.ckit.mragowo.pl  

Piknik Country - Produktem Regionalnym 

Moda na Piknik 
Mrągowski Festiwal Muzyki Country znalazł się na liście Produktów 
Turystycznych Warmii i Mazur. Jest jednym z 18 produktów z całego 
regionu.  

T 
ytuł przyznała Polska Organi-
zacja Turystyczna. Podczas 
starania się o tytuł trzeba wy-
kazać, że dane przedsięwzię-

cie rzeczywiście jest produktem - wią-
że się z usługami i 
jest atrakcyjny tury-
stycznie.  
Mrągowski Festiwal 
Piknik Country zna-
lazł się już w Banku 
Produktów Tury-
stycznych Polskiej 
Organizacji Tury-
stycznej, obok Pu-
charu Świata w Siat-

kówce Plażo-
wej w Starych 
J a b ł o n k a c h , 
o l s z t yń s k i c h 
Nocy Blueso-
wych, Szlaku 
Zamków Go-
tyckich, gołdapskiej Krainy Łowców 
Przygód i innych produktów regionu.  

W przyszłym roku Lokalna Organi-
zacja Turystyczna Ziemia Mrągowska 
wystąpi o ten tytuł dla szlaku kajakowe-
go Krutynią. Takie działania promocyj-
ne sprawiają, że moda na Warmię i 
Mazury rośnie - co roku region odwie-
dza coraz więcej turystów. 

Sprzątanie Świata w Mrągowie 

Uczniowie w akcji 
W sprzątanie włącza się cały region - rokrocznie w „Sprzątanie świa-
ta” i inne programy Fundacji Nasza Ziemia angażuje się prawie półto-
ra tysiąca wolontariuszy. W Mrągowie w sprzątaniu świata włączyli się 
przede wszystkim uczniowie - zebrali ponad tonę śmieci. 

B 
udowanie świadomości 
ekologicznej oraz inicjo-
wanie działań na rzecz 
ochrony środowiska - to 

główne założenia akcji Sprzątanie 
Świata, którą koordynuje Funda-
cja Nasza Ziemia. Ponad pół tysią-
ca worków na odpady i dwa tysiące 
gumowych rękawic trafiło do mrągow-
skich szkół, biorących udział w akcji. 
Wolontariusze pod opieką nauczycieli 
odwiedzili te miejsca, które są rza-

dziej sprzątane - obrzeża miasta, nie-
użytki i brzegi jezior.  
Strażnicy miejscy kierowali w te miej-
sca służby komunalne, które potem 
pozbierały pozostawione przez wolon-
tariuszy worki. Uczniowie mrągowskiej 
czwórki sprzątają przez cały rok. Po-
rządkują również lasy - szkoła współ-
pracuje  z Nadleśnictwem. - Nie chce-
my, by sprzątanie świata było tylko 
jednorazową akcją - mówią uczniowie. 

Dzień Bez Samochodu  

Zdrowo i ekologicznie 
Mrągowo włączyło się do obchodów Europejskiego Dnia bez Samo-
chodu.  Mrągowianie byli zachęcani do skorzystania z bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską.  

W 
arunkiem bezpłatnych 
przejazdów autobusami 
było okazanie dowodu 
rejestracyjnego własne-

go pojazdu. Kampania miała na celu 
zachęcenie mieszkańców do korzy-
stania z transportu zbiorowego, sta-

nowiącego alternatywę dla samochodów, 
dążąc jednocześnie do zmniejszenia 
uciążliwości związanych z ruchem samo-
chodowym w centrum miasta oraz po-
szukiwaniem potencjalnych możliwości 
zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. 

 
Tomasz Makuch 

Przetarg na 30-letnią  
dzierżawę terenu  

na Ranch Mrongoville 
więcej: www.mragowo.pl 
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SKRÓTEM  
PRZEZ ZIEMIĘ MRĄGOWSKĄ 

Stypendium na rok 
Sześć rocznych stypendiów w wysoko-
ści prawie 200 złotych miesięcznie przy-
znała Fundacja Jędrychowo - Rodowo 
dla młodych i aktywnych mieszkańców 
powiatu mrągowskiego. Otrzymali je 
uczniowie szkół średnich i studenci. 
Teraz wyróżnieni pracują nad progra-
mami  
współpracy z Fundacją. Aktywni w spo-
łeczeństwie lokalnym - to główny waru-
nek, jaki musieli spełnić stypendyści 
Fundacji Rodowo z Jędrychowa Rodo-
wo koło Sorkwit. Fundacja od wielu lat 
zajmuje się promowanie współpracy 
młodzieży z całej Europy, wspiera wo-
lontariat i bierze udział w programach 
unijnych. Teraz przyznała sześć stypen-
diów. Otrzymali je  
uczniowie szkół średnich z powiatu mrą-
gowskiego: Magdalena Czyżewska, 
Magdalena Dziosa, Michał Kordek i 
Rafał Korotkiewicz oraz studenci: Mar-
cin Czapliński i Mariusz Więcek, znany 
poeta i literat z Mrągowa. Stypendyści 
mają w przyszłości stać się liderami 
grup - prezes Fundacji Adam Halemba 
chce wspólnie z nimi realizować unijne 
projekty. 
 

Najpiękniejsze obiekty 
W sobotę 23 września podczas Obcho-
dów Dni Turystyki ogłoszono wyniki 
konkursu na "Najciekawszy obiekt tury-
styki wiejskiej". Oto wyniki konkursu: 
 
W Kategorii gospodarstwo agrotury-
styczne - Zajazd Nagroda Główna - 
Stanisław Kamiński - Mojtyny, wyróżnie-
nie Lech Piekut - Kosewo,  
 
w Kategorii gospodarstwo agrotury-
styczne - Hotelik 
Nagroda Główna - Brygida i Andrzej 
Owoc - Nowy Zdrój 
wyróżnienie - Lucyna Lendzion - Kose-
wo 
 
W Kategorii gospodarstwo agrotury-
styczne 
Nagroda Główna - Maria i Grzegorz 
Podgórski - Lasowiec 
wyróżnienie - Wiesława Kordek - Młyno-
wo 
wyróżnienie - Irena Jasińska - Kosewo /
Stara Baśń/ wyróżnienie - Anna Rusak - 
Borowe 
 
W skład Komisji Konkursowej wchodzili: 
- Andrzej Zając - Starostwo Powiatowe 
w Mrągowie - Przewodniczący 
- Stecka Janusz - Starostwo Powiatowe 
w Mrągowie 
- Zdzisław Zysk - Starostwo Powiatowe 
w Mrągowie.  

Nowa droga powiatowa 

Obwodnica z Mazurskiego 
Trwają prace nad budową nowej drogi powiatowej, na tak zwanej 
„wąskotorówce”, łączącej os. Mazurskie z ulicą Okulickiego. Wykonaw-
ca, mrągowski Ekomelbud planuje zakończenie inwestycji w listopa-
dzie. 

N 
a drogę tę czekają zwłaszcza 
mieszkańcy największego w Mrą-
gowie osiedla Mazurskiego. Ob-
wodnica ma ułatwić im komunika-

cję z miastem. Rok temu do użytku oddana 
została część drogi wraz z poboczem i 
oświetleniem. Inwestycja była dofinansowa-
na z kontraktu wojewódzkiego i budżetu 
miasta. W tym roku Powiatowy Zarząd Dróg 
kończy kolejny odcinek drogi, korzystając ze 
środków powiatu i dofinansowania z budżetu 
miasta w kwocie 500 tysięcy złotych.  

Nowi dyrektorzy mrągowskich szkół 

Pożegnanie z Niezapominajką 
Pożegnaliśmy odchodzące na emeryturę dwie zasłużone dla miasta dy-
rektorki, na ich miejscu są już następcy.  

Zespół Szkół Rolniczych i Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia mają nowych 
dyrektorów. Odeszły znane w mieście 
dyrektorki: Barbara Dobrowolska i Jadwi-
ga Pisarska, a ich miejsce zajęli: Leoka-
dia Ludorf i Andrzej Regiec. Czas poże-
gnań to również czas podsumowań i 

podziękowań za pracę - w mrągowskim 
urzędzie odbyło się uroczyste spotka-
nie, podczas którego władze miasta 
wręczyły zasłużonym dyrektorkom sta-
tuetki Niezapominajki.  
Nowym Dyrektorom życzymy wielu 
sukcesów w pracy! 

Przed wyborami samorządowymi 

Komisja już działa 
Trwają przygotowania do wyborów samorządowych, które Rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 ustalono na 
12 listopada. Od poniedziałku działa już Miejska Komisja  Wyborcza. 

J 
uż 12 listopada wybierzemy rad-
nych do Rady Miejskiej, Rady Po-
wiatu i do Sejmiku Samorządowe-
go. Od poniedziałku 2 października 

działa Miejska Komisja Wyborcza, w 
skład której weszli: Jan Fedusio 
(przewodniczący), Grażyna Marianna 
Garnowska (zastępca przewodniczące-
go), Olga Joanna Arendarska, Tamara 
Czarnecka, Andrzej Marek Koszela, 
Walentyna Matejuk, Iwona Michałow-
ska, Jan Zygmunt Rośleń, Wacław 
Rzosiński. Komisja pełni dyżury, podczas 
których przyjmuje zgłoszenia list kandyda-
tów na radnych. Dokładny spis dyżurów w 
ramce. Kontakt do Miejskiej Komisji Wy-
borczej: 089741 1713. W Mrągowie będą 
trzy okręgi wyborcze, które szczegółowo 
opiszemy w następnym MM. Wybierać 
będziemy 21 radnych do rady miejskiej. 
Natomiast do rady Powiatu Mrągowskiego 
wybierzemy 17 radnych: z Mrągowa - 7, z 
gminy Mikołajki - 3, gminy Piecki - 3, gmi-
ny Mrągowo, Sorkwity - 4. Do Sejmiku 

Samorządowego wybierzemy 6 radnych z 
powiatów: ełckiego, mrągowskiego, piskie-
go i szczycieńskiego. 

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej 
Przyjęcia zgłoszenia list kandydatów  
na radnych do Rady Miejskiej w Mrągowie  
w dniach od 4 do 12 października  
w godzinach od 14.00 do 16.00,  
w dniu 13 października  
w godzinach od 9.00 do 24.00. 
 
Zgłoszenia list kandydatów na Burmistrza  
w dniach od 16 do 17 października  
w godzinach od 14.00 do 16.00,  
w dniu 18 października  
w godzinach od 14.00 do 24.00 

 
W dniach od 19 października  

do 10 listopada Komisja pełni dyżury  
w dni powszednie od 14.00 do 16.00 
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SKRÓTEM 

Klasa piłki nożnej   
W szkole można uczyć się języka pol-
skiego, matematyki i... gry w piłkę noż-
ną. W tym roku szkolnym w Gimna-
zjum nr 2 w Mrągowie utworzona zo-
stała klasa sportowa o profilu piłka 
nożna.  
- Pomysł utworzenia takiej klasy zrodził 
się jeszcze w tamtym roku - mówi na-
uczyciel wychowania fizycznego Zbi-
gniew Marczuk trener piłkarski z wielo-
letnim doświadczeniem. Jednym z 
powodów utworzenia klasy był również 
fakt iż chłopcy, którzy grali w młodzie-
żowych zespołach Mrągowii otrzymali 
propozycje nauki ze szkół spoza po-
wiatu. Poza zajęciami przewidzianymi 
również dla uczniów zwykłych klas 
pierwszych, chłopcy mają w tygodniu 
aż 10 godzin wychowania fizycznego. 
Naukę w klasie sportowej o profilu 
piłka nożna rozpoczęło 24 uczniów. To 
nie jedyna klasa sportowa - w Zespole 
Szkół nr 4 jest klasa piłki siatkowej 

Paweł Możdżeń 
www.portal.mragowo.pl 

Sukcesy mrągowskich kolarzy 

Wyścig po zwycięstwo 
W minioną sobotę i niedzielę kolarze MSR MCH wystartowali w dwóch 
wyścigach kolarstwa górskiego, które odbyły się w Piasecznie i Elblą-
gu.  

W 
 Piasecznie koło Warsza-
wy rozegrane zostały Mię-
dzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Makroregionu w ko-

larstwie górskim. Na starcie tego wyści-
gu wystąpili reprezentujący Mrągowo 
trzej młodzicy Marek Krajczyński, Kamil 
Rachwalik i Mateusz Jezuit.  

Nasi zawodnicy od początku wyści-
gu znaleźli się w czołowej grupie i tyl-
ko ,,olbrzymi pech'' spowodował, że nie 
przywieżli z Piaseczna medali. Kamil 
Rachwalik na ostatnim okrążeniu urwał 
łańcuch i biegnąc do mety zdołało go 
wyprzedzić kilku zawodników.  

Mimo tego defektu dobiegł do mety 
jako siódmy. Marek Krajczyński na 
ostatnim zakręcie przewrócił się i na 
mecie zameldował się jako czwarty 
zawodnik. Wyścig wygrał Arkadiusz 
Seroczyński z Piaseczna. Mateusz 
Jezuit był dwunasty. To był dobry start 
w bardzo mocno obsadzonym wyścigu, 
szkoda tylko straconej szansy ale mi-
mo tego jestem bardzo zadowolony z 
postawy i woli walki naszych zawodni-
ków powiedział na mecie trener Romu-
ald Gajlewicz. Następnego dnia nasi 

zawodnicy stanęli na starcie wyścigu 
kolarstwa górskiego który odbył się w 
Elblągu. Tu na bardzo trudnej technicz-
nie trasie klasę pokazał nasz najlep-
szy ,,góral'' Marek Krajczyński.  

Po bardzo zaciętej walce ,,uległ'' 
tylko jednemu z najlepszych młodzików 
kraju Markowi Kulasowi z Floty Gdynia. 
Jako czwarty linię mety przejechał so-
botni pechowiec Kamil Rachwalik. To 
kolejny bardzo udany start zawodników 
z MSR MCH. W Elblągu w kat. junior 
młodszy wystartował również Dominik 
Marcinkjan, który ukończył wyścig na 
bardzo dobrej czwartej pozycji. 

Mrągowscy kolarze radzą sobie coraz lepiej. Na zawodach coraz częściej stają na podium.  

Trenerzy zapraszają  
chcących uprawiać  

kolarstwo na treningi  
do Parku Sikorskiego  

 
w poniedziałki, środy i piątki  
w godzinach 15. 30 - 16.30. 

DNI OTWARTEDNI OTWARTEDNI OTWARTEDNI OTWARTE    
 
W dniu 23 paź-
dziernika odbędzie 
się Dzień Otwarty 
w mrągowskiej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicz-
nej. Na miejscu udzielane będą 
porady z zakresu promocji zdro-
wia, epidemiologii chorób zakaź-
nych i szczepień ochronnych, 
czynników szkodliwych dla zdro-
wia w środowisku pracy, bezpie-
czeństwa i higieny w placówkach 
nauczania i wychowania oraz na 
temat jakości wody do picia i sys-
temów HACCAP i GMO. 

Z A P R A S Z A M Y !   
Powiatowy Inspektor Sanitarny  

                        Waldemar Skalski 

Uwaga Przedsiębiorcy! 
19 września weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki ws. szczegółowych 
warunków udzielania pożyczek ze środków 
wsparcia udzielonego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Treść Rozpo-
rządzenia na: www.mragowo.pl  
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Program  

o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mo-
gą codziennie obejrzeć program z 
Mrągowa i powiatu mrągowskiego. 
Emituje go stacja Tele - Top, a pro-
gramy powstają we współpracy z 
Samorządem Miasta i Powiatu.  

Programy o lokalnych sprawach są 
emitowane co cztery godziny 13.30, 
17.30, 21.30 i 1.30. Tele - Top co-
dziennie informuje  również o tym, 
co dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, 
Szczytnie, Giżycku i Ostródzie.  
TeleTOP emituje również programy 
o tematyce ekologicznej i muzycz-
nej. 

SKRÓTEM 

Tysiąc na program 
Mrągowskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Spe-
cjalistycznego "Synapsa" nie czeka na 
pieniądze, ale samo pomaga lokalnym 
organizacjom pozarządowym. Ogłosiło 
kolejne konkursy na dotacje - działania 
muszą dotyczyć dzieci i młodzieży.   
"Akcep tac ja  różnorodnośc i "  i 
"Promocja miasta Mrągowa poprzez  
działania w zakresie sportu i rekreacji" 
- to tytuły konkursów, ogłoszonych 
przez mrągowską Synapsę. Stowarzy-
szenie istnieje już 5 lat, organizuje 
terapie, pomaga rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej, niepełnosprawnym 
oraz ofiarom alkoholizmu i przemocy  
domowej. Od niedawna pozyskuje 
również środki dla innych organizacji. 
Ci, którzy chcą starać się o dotacje, 
muszą mieć na swoje działania wkład 
własny w wysokości 25 proc. Maksy-
malna kwota wsparcia to tysiąc zł. 
Więcej informacji pod nr telefonu  500 
255 854. 
Multimedialne dzieci 
60 lat biblioteki w Mrągowie to dobra 
okazja na zmianę jej wizerunku - 
zwłaszcza dawno nie odnawianego 
oddziału dla dzieci. W piątek odbyło 
się uroczyste otwarcie wyremontowa-
nej placówki. Dawniej jedynie 65 ksią-
żek i ciasne szkolne pomieszczenie, 
dziś 45 tysięcy tytułów i 3,5 tysiąca 
czytelników, którzy przychodzą w ilości 
120 dziennie - to tylko wycinek przygo-
towanego raportu z działalności mrą-
gowskiej biblioteki. Teraz doliczyć do 
tego można nowoczesne meble, kom-
putery i multimedialne zasoby w dziale 
dla dzieci. O takiej bibliotece nawet nie 
marzył jej kierownik i obecny patron - 
Wacław Gołowicz. Na uroczystym 
otwarciu wspominane były jego zasługi 
dla mrągowskiej edukacji i czytelnic-
twa. Wywiad z kierownikiem Biblioteki, 
Barbarą Szymańską opublikujemy w 
następnym MM.  
Na zdjęciu: Bibliotekarka oddziału dla 
dzieci Irena Grochla z młodymi czytel-
nikami. 

Nowe inwestycje i remonty w Mrągowie 
Na zdjęciu 1: Droga łącząca os. Mazurskie z ul. Okulickiego. Na zdjęciu 2: Dolna płyta stadio-
nu miejskiego doczekała się modernizacji. W ciągu 2 miesięcy będzie m.in. nowa murawa z 
rolowanej trawy, oświetlenie, siedzenia dla zawodników i kibiców. Koszt zadania 600 tys. zł. Na 
zdjęciu 3: Trwa remont hali sportowej na terenie dawnych koszar. Inwestycja dofinansowana 
jest w ramach ZPORR z Funduszy UE i budżetu Państwa. Na zdjęciu 4: Trwa przebudowa 
chodników na ul. Wojska Polskiego. Remontowane są także chodniki na ul. Mrongowiusza. 


