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Budowa Mrongoville 
Mrągowo przeżywa inwestycyjny boom. Siedem dużych przedsię-
wzięć dofinansowanych z unijnych funduszy i budżetu Państwa oraz 
wiele inwestycji komunalnych na pewno zmienią oblicze Mrągowa i 
jakość życia mieszkańców. 

N 
a posiedzeniu Zarządu Woje-
wództwa zapadła decyzja w spra-
wie dofinansowania inwestycji pn. 
Budowa miasteczka 

turystyczno - rozrywkowego 
Mrongoville etap II. Projekt 
został oceniony bardzo wyso-
ko i otrzymał 83,92% punktów 
w ocenie merytoryczno - 
technicznej. Opiewa on na 6 
mln złotych, dofinansowanie z 
UE wyniesie 4,5 mln złotych. 
Projekt zakłada wybudowanie 
na terenie należącym do 
miasta w pobliżu jeziora Czos 
i rzeki Dajny miasteczka w 
stylu dzikiego zachodu. W 
tym etapie zbudowanych zostanie 6 budyn-
ków  usługowych (saloon, Mexico Bar, ra-
tusz, bank - kawiarnia, budynek stacji, bu-
dynek handlowy oraz estrada z zapleczem i 
budynki pomocnicze. Należy podkreślić, że 
projekt został zapisany jako jeden z celów 
strategicznych miasta służących podniesie-
niu atrakcyjności turystycznej miasta. Doce-

lowo założono wybudowanie kompleksu 
mieszczącego: miasteczko w stylu dzikiego 
zachodu, rancho Mrongoville, wioskę indiań-

ską i siedem domków 
traperskich; infrastruk-
turę zapewniającą 
komfortową komunika-
cję pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami 
kompleksu.  
Planowane przedsię-
wzięcie ma na celu 
wzbogacenie tej części 
miasta o nowe funkcje 
służące mieszkańcom 
i turystom i zapewnia-
jące nowe miejsca 

pracy. Celem nadrzędnym realizacji inwesty-
cji jest wykorzystanie dotychczasowych 
tradycji festiwalowych Pikniku Country i 
podniesienie atrakcyjności miasta Mrągowa, 
jako całorocznego ośrodka turystyczno-
rekreacyjnego oraz zwiększenie liczby gości 
odwiedzających Mrągowo.  
 

Jeziorka Magistrackiego czar 
W poprzednim MM pisaliśmy o nowej inwestycji - zagospodarowaniu terenów wokół 
Jeziorka Magistrackiego i Placu PCK. Teraz prezentujemy wizualizacje - dzięki temu 
mrągowianie mogą obejrzeć, jak ten teren będzie wyglądał w przyszłości. Fontanny, 
ścieżki rowerowe 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. Ciąg dalszy na str. 2 
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K 
onkurs zorganizowała Polska 
Organizacja Turystyczna; 
wystartowało w nim 
31 punktów. Oceniane 

było m.in. położenie punktu, 
dostępność materiałów promo-
cyjnych i przygotowanie kadry. 

Centrum IT to pierwsze 
miejsce kontaktu turysty zagra-
nicznego z Polską. Od jakości 
kontaktu, czyli kompetencji i 
postawy pracowników zależy 
to, jak będą nas postrzegać 
obcokrajowcy. Aby promować 
dobre praktyki w branży tury-
stycznej, Polska Organizacja 
Turystyczna przeprowadziła 
kolejną już edycję konkursu – 
mówią organizatorzy drugiej 
edycji konkursu na Najlepsze 
Polskie Centrum Informacji 
Turystycznej.  

Kreowanie konkurencyjno-
ści na rynku centrów informacji 
turystyczne, wskazanie pod-

miotów wiodących i promocja dobrych 
praktyk – to główne cele konkursu. W 

 Nagroda dla Mrągowskiego Centrum IT 

Wyróżnienie dla MCIT 
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej otrzymało wyróżnienie w 
konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. 
Wyróżnienie przyznała Polska Organizacja Turystyczna.  

skład komisji konkursowej weszli przed-
stawiciele Forum Informacji Turystycznej 
przedstawiciele laureatów z poprzednie-
go roku oraz przedstawiciele POT.  

Dla Mrągowskiego Centrum Informa-
cji Turystycznej wyróżnienie to duży za-
szczyt – centrum znalazło się w czołówce 
polskich punktów IT, obok zdobywców 
trzech głównych nagród: Torunia, Tarno-
wa i Bielska Białej. Z naszego regionu 
zostało wyróżnienie również Giżycko. 

- Cieszymy się, że nasze roczne 
starania zostały docenione. Teraz 
przygotowujemy się do kolejnej edycji, 
gdyż za rok wystartujemy ponownie - 
zapowiada prowadząca mrągowskie 
centrum i jednocześnie współpracują-
ca z Lokalną Organizacją Turystyczna 
Ziemia Mrągowska Ewa Zera. Jej 
najbliższe plany to wydanie nowej 
mapy atrakcji turystycznych, populary-
zacja opracowanego przez siebie 
szlaku wyznań - który był tematem jej 
pracy dyplomowej, a teraz zaintereso-
wała się nim Warmińsko – Mazurska 
Regionalna Organizacja Turystyczna.  

Kolejne zamierzenia to trasy rowero-
we i spacerowe po Mrągowie i okoli-
cach – dwie już zostały przygotowa-
ne. Najważniejsze jest jednak dobre 
przygotowanie się wraz z LOT Ziemia 
Mrągowska do zbliżających się Tar-
gów Turystycznych Tour Salon w Po-
znaniu. To właśnie podczas nich 
MCIT i pozostali laureaci konkursu 
POT otrzymają swoje wyróżnienia. 

 
Na zdjęciu: Wyróżnione Mrągowskie 

Centrum Informacji Turystycznej w 
pełnym składzie: Aleksandra Woź-
niak, Marta Jakubaszko, Ewa Zera i 
Beata Rówczyńska 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Wojewoda Warmińsko - Mazurski  

zawiadamia, że 17 listopada w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie,  w sali 
nr 1, o godz. 1100, odbędą się konsultacje społeczne w sprawie realizacji przed-

sięwzięcia Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59  

Giżycko-Ryn-Mrągowo-Nawiady-Rozogi”.  

 

Zainteresowani będą mogli zapoznać się z ww. zamierzeniem inwestycyjnym 

oraz zgłosić swoje uwagi, opinie i zastrzeżenia odnośnie planowanego przedsię-

wzięcia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydziale Środowiska i Rolnictwa - Al. Marszałka   

J. Piłsudskiego 7/9, pok. 288 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Kró-

lewiecka 60 A, pok. 52. 

O B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I E    

Plac PCK i Jeziorko Magistrackie 
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Muzyka na czwartek 
Czwartkowe śpiewanie to nowa propo-
zycja dla starszych mrągowian, którzy 
lubią muzykę. Będą spotykać się co 
tydzień w mrągowskim Centrum Kultury 
i Turystyki. Pieśni ludowe, patriotyczne, 
wojskowe - jednym słowem “muzyczny 
bukiet” z minionych lat - takimi słowami 
zachęca mrągowian do udziału we 
wspólnym śpiewaniu organizatorka 
czwartkowych wieczorków z muzyką 
Justyna Połomska. Wieczorki to nie 
jedyna oferta dla melomanów. Centrum 
prowadzi zajęcia dla tych, którzy wyko-
nują poezję śpiewaną. Mogą nauczyć 
się  emisji głosu, dykcji i interpretacji 
tekstu. Organizatorzy liczą na to, że 
dzięki warsztatom powstanie w Mrągo-
wie nowy zespół śpiewający poezję. 
Projekt skierowany jest do młodych 
ludzi, przede wszystkim do tych, którzy 
lubią śpiew i poezję, a także do tych, 
którzy grają na instrumentach.  
- Serdecznie zapraszamy do udziału w 
zajęciach w każdą środę o godz. 17.00 
w sali teatralnej - mówi Marta Szymbor-
ska. 
 

Malują sercem 
W mrągowskim Centrum Kultury i Tury-
styki otwarta została wystawa pokon-
kursowa 35. Wojewódzkiego Przeglądu 
Plastyki Nieprofesjonalnej. Przez mie-
siąc można będzie podziwiać pejzaże, 
martwe natury i portrety twórców całe-
go regionu.  Plastyczne konkursy orga-
nizowane są tu od wielu lat, w tym roku 
uczestniczyło w nim 40 plastyków z 
całego województwa. 

CKiT zaprasza: 
 
TEATR MAŃJA instruktor Jerzy Rulko 
Mała Mańja (grupa młodsza) –  
środa godz. 14.00, piątek godz. 15.00 
Mańja – wtorek, czwartek godz. 15.30 
MRAGOWSKA SCENA  
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO 
instruktor Marta Szymborska-Łupkowska 
grupa MAGNES -  
piątek godz. 15.00, sobota godz. 10.00 
grupa PULS -  
wtorek godz. 15.00, piątek godz 17.00 
instruktor Sandra Hirsz 
grupa początkująca -  
poniedziałek, środa godz. 16.00 

KOŁO PLASTYCZNE  
instruktor Dorota Ksiażek  
grupa młodsza (szkoła podstawowa) – ponie-
działek, środa godz. 15.00  
grupa starsza (gimnazjum, szkoła ponadgimna-
zjalna) - poniedziałek, środa godz. 16.30 
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  
AEROBIK  
instruktor Sandra Hirsz 
poniedziałek, środa godz. 19.00 

Zakończenie drugiej edycji 

Przejrzysta Polska 

Przejrzyste Mrągowo 
Zakończyła się druga edycja ogólnopolskiej akcji samorządowej Przej-
rzysta Polska.  Przejrzystość, antykorupcja, fachowość i rozliczalność 
w urzędach - to główne jej hasła.  

W 
śród uczestników są sa-
morządy z naszego regio-
nu, między innymi Ełk, 
Olsztyn, Elbląg, Kętrzyn, 

Mikołajki i Mrągowo.  
W stolicy regionu odbyło się uroczyste 
podsumowanie akcji. Obecny był na 
nim przedstawiciel mrągowskie urzędu, 
sekretarz miasta Jadwiga Osiecka. 
Mrągowski urząd jest laureatem już 
drugi raz.  
Tegoroczna edycja trwała krócej, gdyż 
organizatorzy chcieli zdążyć z jej pod-
sumowaniem przed wyborami. Przez 
kilka miesięcy samorządy wykonywały i 
raportowały zadania, zmierzające do 
zwiększenia jawności finansowej i 
otwartości na petenta.  
- Otrzymany już po raz drugi certyfikat 
będzie nas motywował do dalszej pracy 
- zapowiada Burmistrz Otolia Siemie-
niec. 

Złoty Jubileusz  

z medalem 
Złoty Jubileusz 50-lecia zawarcia mał-
żeństwa często jest obchodzony bardzo 
uroczyście. Jest okazją do rodzinnych 
spotkań. Uroczystość mogą uświetnić 
medale, wręczane z tej okazji Jubilatom. 
Co uczynić, by nasi Jubilaci je otrzymali? 
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego, Tere-
sy Tylińskiej: 
- Uroczystości 50-lecia pożycia małżeń-
skiego są organizowane w Urzędzie 

Stanu Cywilnego na wyłączne życzenie 
Jubilatów. Jubilaci muszą wyrazić chęć 
zorganizowania  przez USC takiej uro-
czystości. Fakt taki Jubilaci lub rodzina 
muszą wyrazić ustnie w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Mrągowie (Ratusz) na 2-3 
miesiące przed uroczystością. Medale 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznaje Prezydent RP. Kierownik USC 
występuje z wnioskiem o przyznanie 
medali do Prezydenta za pośrednictwem 
Wojewody. Po otrzymaniu medali USC 
ustala z Jubilatem bądź rodziną termin 
zorganizowania uroczystości. 

Jury w składzie: Wiesław Wachowski – prze-
wodniczący (artysta plastyk, ZPAP Olsztyn), Iza 
Jaśniewska (artysta plastyk, Prezes ZPAP Olsz-
tyn), Jan Gudelis (artysta plaastyk, ZPAP Olsz-
tyn), przyznało 3 nagrody i 2 równorzędne wy-
różnienia: 
- Łucji Jaczewskiej, za cykl “Dary ziemi” - I 
miejsce oraz nagrodę w wysokości 700,00 ufun-
dowaną przez Firmę CNC – Henryka Gudelis z 
Warszawy; 
- Janowi Żdaniec, za obrazy “Mrągowo”, 
“Justyna” “Mazury” – II miejsce oraz nagrodę 
rzeczową w wysokości 500,00 ufundowaną 
przez Burmistrz Miasta Mrągowa Otolię Siemie-
niec; 
- Teresie Kaszyckiej za obrazy “ Łańsk las ”, 
“Brzozy na Jarotach zimą” – III miejsce oraz 
nagrodę w wysokości 300,00 ufundowaną przez 
Firmę CNC – Henryka Gudelis z Warszawy; 
- Krystynie Sól za batik “Bóg Duszara z Petry” 
– wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową ufundo-
waną przez Związek Gmin Warmińsko -
Mazurskich; 
- Danucie Nowickiej “Postać siedzącej kobiety”, 
“ Lato nad jeziorem”, “ Wiejska chata” – wyróżnie-
nie oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez 
Związek Gmin Warmińsko –Mazurskich. 
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Program  

o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mogą 
codziennie obejrzeć program z Mrągo-
wa „Mrągowskie Klimaty”. 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 codzien-
nie informuje  również o tym, co dzieje 
się w Olsztynie, Biskupcu, Szczytnie, 
Giżycku i Ostródzie. TeleTOP emituje 
również programy o tematyce ekolo-
gicznej, muzycznej i zdrowotnej 

Projekt zrealizowany pod patronatem Fundacji 
„Rodowo”  

Podwieczorek poetycki  

Piątek - 3 listopada 2006 r. godz. 17 00.I LO. 
Im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie 
(AULA). Prezentacja twórczości Mariusza 
Więcka (na zdjęciu), poety z Mrągowa. Pre-
zentacja twórczości Magdy Staśkiewicz, 

poetki z Mrągowa. Odbędzie się również Konkurs jedne-
go wiersza. 
- Projekt przedstawia nową formułę dwuosobowego 
wieczoru poetyckiego zakończoną konkursem jednego 
wiersza, podczas którego każdy z widzów będzie miał 
okazję osobistego przeczytania jednego wiersza i złoże-
nia go na ręce jury, które nagrodzi najlepsze prace - 
mówi organizator Mariusz Więcek - Nagrody będą miały 
postać książek poetyckich i dyplomów. Jego zdaniem, 
szansą wyłowienia nowych talentów poetyckich wśród 
Mrągowskiej młodzieży będzie Konkurs Jednego Wier-
sza. Na koniec imprezy odbędzie się panel dyskusyjny o 
współczesnym języku poetyckim.  

- Ta impreza będzie niesamowitą mieszanką dobrego 
humoru i metafizyki, życiową lekcją pogody ducha i 
akceptacji otaczającego świata - dodaje organizator. 

Rowerowe sukcesy 
Napięty terminarz startów mają zawodnicy Mrągowskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego MCH. W ostatnim tygodniu 
startowali, aż w trzech wyścigach kolarstwa górskiego MTB, 
które odbyły się w Barczewie, Kętrzynie i Giżycku. Na 
koniec sezonu startowego nasi  kolarze  wynikami  udowod-
nili swoją  przynależność do ścisłej  czołówki województwa. 
W Barczewie po bardzo dobrej jeździe Kamil Rachwalik 
zakończył wyścig na drugiej pozycji ulegają  tylko Tomaszo-
wi  Lewandowskiemu  z PRIM  EŁK. Na szóstej pozycji linię 
mety przejechał Mateusz Jezuit. Nasz najlepszy góral Marek 
Krajczyński pomimo defektu roweru ukończył wyścig na 
ósmej pozycji, Radosław Kuciejewski był dwunasty. W kat. 
junior młodszy Dominik Marcinkjan był szósty. W wyścigu w 
Kętrzynie swoich sił próbowali najmłodsi zawodnicy MSR 
Mch trenowani przez Marka Rogińskiego.  
Był to dla nich bardzo udany występ. W kat. Żak Tomasz  
Madrak zajął drugie miejsce jego brat Paweł Madrak był 
trzeci, a Jakub Giers czwarty. Szósty  na mecie zameldował 
się Damian Rabczewski. W kat. Dzieci Bartosz Sienkiewicz 
zajął czwarte miejsce, a Kamil Grudek był piąty. Najmłodszy 
nasz zawodnik Wiktor Bałdyga dojechał do mety jako siód-
my. W kat. Żaczka Monika Schmidt była czwarta , a w kat. 
młodziczek Linda Lendzion piąta, a szósta Justyna Kmieciń-
ska. W kat. młodzik o swojej wysokiej formie dał znać Marek 
Krajczyński, który na finiszu przegrał tylko z zawodnikiem z 
Ełku Tomaszem Lewandowskim. Jako piąty linię mety minął 
Kamil Rachwalik, a szósty był Mateusz Jezuit.  
W kat. junior młodszy Dominik Marcinkjan był szósty. W 
niedziele nasi najlepsi zawodnicy stanęli na starcie wyścigu 
w Giżycku. Zgodnie z przepisami Pzkol. W tym dniu nastąpi-
ła zmiana kategorii wiekowych i nasi zawodnicy ścigali  w 
kat. wyższych  wiekowo. Zgodnie z przewidywaniami trene-
ra Romualda Gajlewicza, Marek Krajczynski który bez 
problemów wygrał wyścig w kat. młodzik potwierdził ze w 
tym i następnym sezonie będzie walczył o tytuł najlepszego 
zawodnika województwa jak również  i  kraju.  
Przed tym zawodnikiem stoi duża szansa walki z najlepszy-
mi kolarzami Polski. O swoim talencie dał znak również  
Tomasz  Madrak, który wygrał wyścig w kat. Zak.. To kolej-
ny bardzo udany start tego jeszcze młodego zawodnika. 
Jego brat Paweł tym razem musiał zadowolić się siódmą 
pozycja, a Szymon  Onisiewicz był ósmy. W kat. junior 
młodszy Dominik Marcinkjan był dziesiąty, Mateusz Jezuit 
dwunasty, a Kuciejewski Radosław czternasty. Nasz  najlep-
szy senior Paweł Baranek wygrał wszystkie trzy wyścigi w 
Barczewie, Kętrzynie i Giżycku.  
Swoimi występami potwierdził że jest najlepszym zawodni-
kiem  naszego regionu. Już za tydzień kolarze MSR MCH 
wystartują w wyścigu w Rucianej Nidzie.  

Marek Rogiński 

Polska Biega - Mrągowo również 

Bieg zwycięzców 
W tym biegu nie było wygranych i przegranych. Chodziło o to, by po-
biec. W niedzielę 22 października na starcie akcji Polska Biega stanęło 
kilkudziesięciu mrągowian w różnym wieku. Byli dzieci i emeryci.   

Bieganie nie wyczynowe, ale takie, 
żeby był to prawdziwy wysiłek, bo tylko 
taki daje satysfakcję i zdrowie - takimi 
słowami zachęcali organizatorzy ogól-

nopolskiej akcji Polska Biega do udziału 
we wspólnym bieganiu. Na starcie sta-
nęli również mrągowianie.  Wyniki pre-
zentujemy poniżej. 

Wyniki Biegu Jesieni 
Dziewczęta - 1996 - 1995 - 1994: 
1. Bubrowska Roksana 
2. Lewandowska Agnieszka 
3. Świderek Monika 
4. Enerlich Małgorzata 
Chłopcy - 1996 - 1995 - 1994 
1. Sobczyk Gabriel 
2. Stachelek Mateusz 
3. Jaworski  Adrian 
4. Graczyk Krystian 
Dziewczęta - 1993 - 1992 - 1991 
1.Wyczawska Magda 
2.Nosek Paula 
3.Półtorak Marta 
4.Zielińska Dorota 
Chłopcy - 1993 - 1992 - 1991 
1. Rawa Kamil 
2. Bucharzewski Bogdan 
3. Durka Piotr 
4. Chojnowski Adrian 

Dziewczęta - 1990 - 1989 - 1988 
1.Dawid Sylwia 
Chłopcy - 1990 - 1989 - 1988 
1.Pohl Konrad 
2.Rawa Michał 
3.Baranek Adrian 
4.Bubrowski Tomasz 
Open - Panie - 1987 i starsze 
1.Beń Natalia 
Open - Panowie - 1987 i starsi 
1.Skwarczyński Jakub 
2.Dąbrowski Łukasz 
3.Szawro Wojciech 
4.Habyk Tomasz 
Masters - Panie - 1961 i starsze 
1.Łuńska Regina 
Masters - Panowie - 1961 i starsi 
1.Łuński Zbigniew 
2.Długosz Marek 
3.Miksza Marian 
4.Bobrowski Grzegorz 
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Nowa stacja dla chorych na nerki 

Światowe dializy w Mrągowie 
Otwarty 18 października nowy pawilon mrągowskiej stacji dializ jest 
pierwszym na terenie województwa, należącym do niemieckiego kon-
cernu Fresenius. Jej dyrektor Stanisław Ziuzia zapewnił o bezpieczeń-
stwie i wysokich standardach zabiegów, które będą tu prowadzone.  

M 
rągowska Stacja powstała 
14 lat temu, korzystają z 
niej chorzy z pięciu powia-
tów. Nowoczesny pawilon, 

10 stanowisk dializacyjnych, jednora-
zowy sprzęt, klimatyzowane pomiesz-
czenia i własny system uzdatniania 
wody - z tego i innych udogodnień 

będą korzystać już za kilkanaście dni 
pacjenci nowej mrągowskiej stacji dia-
liz. - Dobrze, że powstała właśnie tu, w 
mieście turystycznym, dzięki temu z 
zabiegów będą mogli korzystać rów-
nież goście wypoczywający w regionie 
- powiedziała na otwarciu wicemarsza-
łek Bożena Wrzeszcz Zwada.  

Mrągowska stacja dializ powstała 
14 lat temu. 

- Jak na tamte czasy, była również 
nowoczesna - powiedziała na otwarciu 
burmistrz Otolia Siemieniec, która w 

tamtych latach, jako dyrektor szpitala 
współtworzyła mrągowską stację. - 
Teraz mamy nową stację, ale pracują 
tu ci sami ludzie, którym można za-
ufać.  

Zmodernizowana stacja dializ słu-
żyć będzie ponad 50 pacjentom. Na 
razie jest tu 10 stanowisk, docelowo 
ma być ich 15 - takie są bowiem, zda-
niem prezesa Fresenius Nephrocare dr 
Teresy Rydzyńskiej potrzeby chorych 
w regionie. Jak wynika z jej informacji, 
obok hemodializy prowadzone tu będą 
również dializy otrzewnowe. Zabieg 
jest szansą dla pacjentów, dotkniętych 
przewlekłą niewydolnością nerek. 
Ważnym jego atutem jest możliwość 
stosowania do w domu pacjenta. Kolej-
na stacja koncernu, podobna do mrą-
gowskiej powstanie przy szpitalu miej-
skim w Olsztynie - firma otrzymała już 
pozwolenie na budowę, która ruszy w 
przyszłym roku. 

Ważne dla pacjentów  
Zasady korzystania z dializoterapii nie 
ulegną zmianie. Nie ponoszą żadnych 
opłat - bo firma działa na zasadzie kontrak-
tu z NFZ. W Mrągowie pracują 23 osoby, w 
tym 2 lekarzy i 14 pielęgniarek. Fresenius 
prowadzi działalność profilaktyczną i edu-
kacyjną, organizując akcje zdrowotne, 
podczas których chorzy mogą zbadać 
bezpłatnie nerki. W Mrągowie taka akcja 
odbędzie się 28 listopada. 

SKRÓTEM      

Stowarzyszenia 

w kolejce po dotacje 
Kto i ile pieniędzy powinien otrzymać z 
miejskiej kasy? - w mrągowskim urzę-
dzie rozpoczęły się już przygotowania 
do podziału dotacji dla organizacji poza-
rządowych w 2007 roku. Ankiety z pla-
nami finansowymi złożyło 17 organizacji 
i stowarzyszeń. Przedstawiciele mrą-
gowskich organizacji pozarządowych 
mogą jeszcze przez kilka dni pobierać w 
urzędzie specjalne ankiety - wnioski o 
dotacje - pod koniec października zbie-
rze się specjalna komisja i zastanowi 
nad podziałem funduszy. Więcej infor-
macji na ten temat pod nr telefonu: 089 
741 2111. 

Pracodawca  

z „ludzką” twarzą 
Dba o pracowników, udziela się w lokal-
nej społeczności, jest lubiany i solidny - 
takie zalety powinien mieć Najlepszy 
Przedsiębiorca. Wybiorą go mrągowianie 
w nowym plebiscycie, zorganizowanym 
przez lokalnych dziennikarzy i urząd 
miejski. Wspieranie lokalnej przedsiębior-
czości to tylko jeden z celów ogłoszone-
go Plebiscytu na Najlepszą Mrągowską 
Firmę i jej właściciela. Organizatorzy 
zapowiadają, że w konkursie liczyć się 
będą nie tylko wyniki finansowe i per-
spektywy rozwoju, ale przede wszystkim 
aktywność społeczna, wspieranie róż-
nych przedsięwzięć, chęć niesienia po-
mocy i otwartość na potrzeby innych. 
Zwycięzca musi mieć zatem "ludzką 
twarz" - mówią organizatorzy. Są już 
pierwsi kandydaci, zgłoszeni przez mrą-
gowian do Radia WaMa i Kuriera Mrą-
gowskiego. Teraz można na ich głoso-
wać - wystarczy zadzwonić pod nr telefo-
nu: 
089 741 2111 (Referat Promocji)  
089 741 6611 (Radio WaMa)  
089 741 1698 (Kurier Mrągowski). 
Jeden telefon to jeden głos.  
Zapraszamy do zabawy! 

Finałowi Kandydaci: 
 
1. Henryk Pędzich, Adams 
2. Marcin Piwowarczyk, Mlekpol w Mrą-
gowie 
3. Robert Szapiel, Studio Reklamowe 
Szapiel 
4. Dorota Zielińska, Sklep Bajka 
5. Jan Łuński, Termik 
6. Andrzej Cudo, Agfa Star Print 
7. Jan Bierycki, Bielik 
8. Jerzy Maruchacz, Apteka Tęcza 
9. Janusz Głowala, Music Box 
10. Zbigniew Banaszek, SAT TV 
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SKRÓTEM Odnowiona biblioteka dla dzieci już czynna 

Książka o krok 
Sześćdziesiąt lat Biblioteki Miejskiej to okazja do wspólnych spotkań i 
podsumowania tego, co wydarzyło się przez te lata w mrągowskim czy-
telnictwie. Z tej okazji prezentujemy wywiad z Barbarą Szymańską, kie-
rownikiem Biblioteki. 

Czytelnicy na pewno zauważyli liczne 
remonty w bibliotece i czytelni. Co 
zatem nowego?...  
Stopniowo zmienia się estetyka po-
mieszczeń biblioteki. Jest możliwość 
bezpłatnego korzystania z 
Internetu w Czytelni od tego 
tygodnia będzie jeden kom-
puter w Oddziale dla dzieci 
z dostępem do Internetu. 
Kupujemy dużo więcej ksią-
żek (większy budżet). Bi-
blioteka korzysta też z dota-
cji Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „na 
zakup nowości”. Od 2001 
wprowadzane są zbiory do 
komputera a celem jest  
utworzenie katalogu on-line. 
Czytelnicy mają różne zapy-
tania nie tylko o tytuły ksią-
żek ale np. adresy konkret-
nych instytucji, wzory pism, rozkłady 
jazdy, pomoc w poruszaniu się w Inter-
necie, posługiwaniem się komputerem. 
 
Jaka grupa czytelników przeważa - 
czy są o ludzie młodzi czy starsi?  
Do biblioteki przychodzą czytelnicy  
wszystkich  grup wiekowych. Do Oddzia-
łu dla dzieci  najmłodsze dzieci, młodzież 
i znikomy procent dorosłych osób, ale 
często książki wypożyczają rodzice i 
czytają maluchom nie umiejącym jesz-
cze czytać. Do Czytelni dla dorosłych 
przychodzi przede wszystkim młodzież 
ucząca się, studenci zaoczni - po pod-
ręczniki akademickie, dorośli pracujący i 
emeryci, którzy czytają bieżącą prasę. 
Do Wypożyczalni dla dorosłych przycho-
dzą uczniowie po lektury i opracowania, 
oraz miłośnicy książek.  
 
Przychodzą do czytelni różne osoby i 
pytają o różne rzeczy. Które z próśb 
były najbardziej oryginalne lub zabaw-
ne? 
Czasami pytają czytelnicy czy można 
coś odkupić - gazetę lub książkę! Były 
też i tacy, którzy przychodzili z pytania-
mi: Czy jest „Pismo Święte” tylko nie 
wiem kto jest autorem? Czy jest „Proces”  
Kafki, ale nie wiem kto to napisał? Zda-
rzają się również różne sposoby odmie-
niania tytułu FERDYDURKE – np. freda-
durka itp. Zdarzyło się, ze poszukiwana 
przez czytelnika książka była w trzech 
tomach. Na pytanie czy czytelnik chce 
wszystkie tomy – on zapytał  „ a czy 
udźwignę” ?  

 
Czy, jako pracownicy biblioteki, czyta-
cie wszystkie nowości, które otrzymu-
jecie? 
Tak. Prawie wszystkie jesteśmy długolet-

nimi czytelniczkami bibliote-
ki tzn. należymy dłużej niż 
pracujemy. Czytamy dużo 
szczególnie nowości - czyli 
jesteśmy testerami. Często 
też czytelnicy chwalą książki 
i nam polecają. Obustronna 
wymiana doświadczeń. 
 
Czytelnia mrągowska 
dawniej i dziś... 
Większe wymagania mają 
czytelnicy co do tytułów 
książek. Znają nowości, 
pytają o nowe tytuły. Często 
przy zakupach książek kie-
rujemy się zapytaniami czy-

telników i je realizujemy w miarę możli-
wości. Jest duże zapotrzebowanie na 
nowe wydania kodeksów, książek z dzie-
dziny finansów, ekonomii, prawa. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się książki hob-
bystyczne, przewodniki turystyczne z 
kolorowymi ilustracjami. Potrzebne są 
podręczniki akademickie. Dzięki Interne-
towi my, bibliotekarze, mamy możliwość 
sprawdzenia poszukiwanej książki w 
innej bibliotece.  
 

Zapraszamy Państwa  
do Centrum Kultury  

i Turystyki  
27 października na  
Jubileusz 60-lecia  

Biblioteki Miejskiej  
im. Wacława Gołowicza. 

 

W programie: 
godz. 17.00 Powitanie gości, Historia 
biblioteki  /projekcja slajdów/ 
godz. 18.00 Koncert "Pamięci Czesława 
Niemena": Wielkie przeboje Niemena, 
jak również mniej znane utwory artysty, 
w jazzowo-bluesowych aranżacjach 
zagra trio akustyczne, w składzie: Mar-
cin Gawdzis-trąbka, Bartosz Krzywda-
fortepian, instrumenty klawiszowe, To-
masz Steńczyk-śpiew, gitara, harmonij-
ka ustna. 
godz. 19.00 Okolicznościowa wystawa 
poświęcona historii MBP 
 

Wstęp wolny! 

Mrągowo  

czyta dzieciom 
Cała Polska czyta dzieciom, Mrągowo rów-
nież - w czytelni odbyło się wspólne czyta-
nie w ramach ogólnopolskiej akcji - mrągow-
skim przedszkolakom. Napisaną przez sie-
bie bajkę przeczytały małym czytelnikom 
mrągowskiej biblioteki: między innymi bur-
mistrz Otolia Siemieniec i kierownik referatu 
oświaty, Irena Szkudaj. Po nich wystąpili 
aktorzy - seniorzy z ośrodka pomocy spo-
łecznej - przedstawili pięknie nowy spektakl 
Bajka o dwóch Dorotkach.  
Współpraca mrągowskich przedszkoli z 
biblioteką trwa już 19 lat. Dzięki temu ma-
łych czytelników wciąż przybywa, a bibliote-
karki mają nadzieję, że teraz będzie ich 
jeszcze więcej - oddział jest odnowiony, 
skomputeryzowany a przede wszystkim - 
kolorowy i ozdobiony postaciami z bajek. 

Historia Biblioteki Miejskiej w Mrągowie 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Mrągowie powołano 
18 października 1946 r. na mocy dekretu o bibliotekach 
z 1946 r. Uroczyste otwarcie odbyło się 20 październi-
ka1946 r. Księgozbiór w chwili otwarcia liczył 65 ksią-
żek zebranych wśród mieszkańców miasta w odpowie-
dzi na apel władz powiatowych. Biblioteka mieściła się 
w jednym lokalu, w budynku Starostwa Powiatowego. 
Pierwszym kierownikiem biblioteki została Wanda 
Ambrożewicz – nauczycielka i dyrektorka Szkoły Pod-
stawowej Nr 1. Funkcję tę pełniła przez dwa lata. 
Drugim kierownikiem PBP został były burmistrz Mrągo-
wa, prawnik, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego 
Włodzimierz Baran. W 1950 funkcję dyrektora PBP 
objął Wacław Gołowicz, który kierował biblioteką 
przez następne 29 lat. W 1955 r., po połączeniu z 
Miejską Biblioteką Publiczną, PBP została przeniesiona 
na ul. Roosevelta 17, a we wrześniu 1963 r. biblioteka 
ponownie została przeniesiona do nowo oddanego 
Powiatowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 26, 
gdzie mieści się do chwili obecnej. W 1975 r., w wyniku 
podziału administracyjnego kraju, powrócono do nazwy 
Miejska Biblioteka Publiczna. Od 1979 r. do 1985 r. 
funkcję dyrektora pełniła Irena Pierczyńska. Od 1984 r 
biblioteka nosi imię Wacława Gołowicza. Inicjatorem 
nadania bibliotece imienia jej długoletniego dyrektora, 
zasłużonego bibliotekarza był doc. dr hab. Jan Wrób-
lewski z Zakładu Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Olsztynie. W latach 1985 r. - 1990 r. 
funkcję dyrektora biblioteki pełniła Stefania Polewacz, a 
od 1990 r. do 2000 r. Alicja Grzelkowska. W 1998 MBP 
zostaje połączona z domem kultury. Od 2000 r. do 
31.01.2004 r. kierownikiem Biblioteki Miejskiej była 
Zofia Kipke. W 2001 r. rozpoczęto proces komputery-
zacji zbiorów. Rok później czytelnikom bezpłatnie 
udostępniono dostęp do Internetu i umieszczono na 
stronie internetowej. W 2004 r. powstała praca magi-
sterska pod tyt. „Działalność Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Mrągowie w latach 1946-2000”. Od marca 
2004  r. kierownikiem biblioteki  jest Barbara Szymań-
ska. 
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Dzień Nauczyciela w mrągowskim Ratuszu 

Edukacja priorytetem 
Pracownicy oświaty obchodzili Święto Edukacji Narodowej. Uroczyste 
spotkanie odbyło się w Ratuszu. Były wyróżnienia, nagrody i podsu-
mowanie rocznej pracy. 

I 
nwestycja w oświatę jest jednym z prio-
rytetów lokalnego samorządu. Dzięki 
staraniom władz samorządowych popra-
wiła się baza lokalowa placówek oświa-

towych. Od stycznia w nowym gimnazjum 
mieszczącym się w wyremontowanym - 
dzięki pozyskanym środkom z UE - budynku 
szkoleniowym uczy się ponad 600 gimnazja-
listów.  

 
Edukacja w centrum 
Szkoła jest jedną z najnowocześniej-

szych w regionie – od września działa tu 
nowa biblioteka multimedialna, szkoła jest 
skomputeryzowana i „przyjazna” uczniom, 
również niepełnosprawnym. W skrzydle 
budynku działa Młodzieżowy Dom Kultury, a 
obok nową siedzibę mają mrągowscy harce-
rze.  

Obydwie placówki oświatowe będą 
wzbogacone o nowe wyposażenie i nowo-
czesne pomoce dydaktyczne. Możliwe to 
jest dzięki pozyskaniu dotacji z MEN z re-
zerwy budżetowej. Dodatkowo przy gimna-
zjum powstały nowe boiska treningowe wraz 
ze sprzętem sportowym. Teren po dawnej 
Jednostce Wojskowej stał się więc swoistym 
centrum edukacyjno – kulturalnym. Rozwi-
nięciem tej funkcji będzie Europejskie Cen-
trum Współpracy Młodzieży, którego utwo-
rzenie jest planowane w budynku obok  
gimnazjum.  

 
Inwestycja w edukację 
Ważną inwestycją w tym roku był remont 

Przedszkola Stokrotka. Placówka zmieniła 

się nie do poznania - odnowiono całą elewa-
cję, korytarze i pomieszczenia w budynku. 
W trakcie opracowania jest dokumentacja 
projektowa modernizacji przedszkola Bajka. 
Do Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
opracowane zostały i zgłoszone projekty 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej na 
ul. Kopernika, hali sportowej przy SP nr 1 i 
ZS nr 4.  

W tym ostatnim remontowany jest już 
dach i przygotowywany jest projekt na mo-
dernizację kompleksu boisk. Zespół Szkół nr 
1 przy ul. Kopernika również posiada przy-
gotowany projekt sportowo – rekreacyjnego 
zagospodarowania terenu – obydwa zostaną 
zgłoszone do dofinansowania z UE w 2007 
roku.  

W trakcie remontu jest modernizacja hali 
sportowej na terenie dawnych koszar. Na 
ten cel udało się pozyskać unijne fundusze – 
inwestycja pochłonie 1,9 mln zł. Największą 
inwestycją sportowo – rekreacyjną jest pla-
nowana budowa basenu krytego wraz z 
zadaszonym lodowiskiem, które służyć będą 
mrągowskiej oświacie, mieszkańcom i tury-
stom. Wniosek ten zgłoszony zostanie do 
dofinansowania ze środków UE w 2007 
roku.  

Co roku na oświatę Gmina Miasto Mrą-
gowo przeznacza zwiększone nakłady, po-
nad subwencję oświatową. Więcej pienię-
dzy, to więcej sukcesów: uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów uzyskują coraz 
wyższe, często powyżej średniej wojewódz-
kiej, wyniki z egzaminów i sprawdzianów 
zewnętrznych. 

Lista nagrodzonych dyrektorów  
i nauczycieli  

• Zenon Kasperowicz –  
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 

• Mariola Dziamałek –  
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 

• Małgorzata Trzeciakiewicz –  
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 OHP  

• Barbara Dziewiałtowska-Gintowt –  
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 

• Elżbieta Połomka –  
Dyrektor Przedszkola Nr 1 „Stokrotka” 

• Stanisława Łyś – Dyrektor Przedszkola Nr 2 
„Bajka”    

• Alina Federowicz –  
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 

• Ewa Kaszałowicz –  
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 

• Jolanta Matyszkowicz -  
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1             

• Ewa Chodkowska -  
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4                 

• Małgorzata Kępińska -  
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4          

• Edward Suchan –  
wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 4                 

• Cezary Nowakowski – nauczyciel MDK    

Na całkowite utrzymanie oświaty i wychowa-
nia przedszkolnego Miasto dołożyło ponad 
subwencję 4 570 209 zł, co stanowi 33,64 % 
kosztów całkowitych. Wydatki na oświatę 
stanowią 28,34% wszystkich wydatków 
Miasta. Dodatkowo na inwestycje oświatowe 
przeznaczono w roku 2005 kwotę 6 476 000 
zł. Dzięki porozumieniu między samorząda-
mi w szkołach miejskich uczy się 366 
uczniów z terenu gminy Mrągowo. Stanowi 
to 13,41 ogółu wszystkich uczniów. Z bu-
dżetu Miasta finansowana jest działalność 
Przedszkola Publicznego Stokrotka i Bajka. 
Uczęszcza do nich 264 wychowanków, 
których uczy 25 nauczycieli i obsługuje 20 
pracowników administracji i obsługi. Corocz-
nie Miasto przekazuje dotacje na prowadze-
nie Niepublicznego Przedszkola  Kubuś. 

Poza tym Miasto Mrągowo całkowicie finan-
suje utrzymanie Młodzieżowego Domu Kul-
tury, w którym zajęcia prowadzi 9 nauczycie-
li i pracuje 3 pracowników administracji i 
obsługi. We wszystkich placówkach pracuje 
w pełni wykwalifikowana kadra pedagogicz-
na w tym: 105 nauczycieli dyplomowanych, 
102 nauczycieli mianowanych, 30 kontrakto-
wych oraz 10  stażystów. Corocznie około 
630 uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjum oraz szkół średnich otrzymuje stypen-
dium szkolne. W ramach Programu rządo-
wego Pomoc państwa w dożywianiu około 
1250 dzieci i młodzieży objętych jest przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej doży-
wianiem w formie gorącego posiłku. 
 

Irena Szkudaj, UM Mrągowo 

Oświata w liczbachOświata w liczbachOświata w liczbachOświata w liczbach    
Wydatki na oświatę stanowią najważniejszą pozycję w budżecie Mia-
sta. W roku ubiegłym na zadania oświatowe wydano 13 581 911 zł.  

Spotkanie z nauczycielami odbyło się w Ratuszu 

Szkoły miejskie w liczbach: 
- 71 oddziałów szkół podstawowych –  
uczy się w nich 1715 uczniów 
- 46 oddziałów gimnazjum –  
uczy się w nich 1162 uczniów.  
 
Pracuje w nich:  
- 213 nauczycieli  
- 15 pracowników administracji 
- 52 osoby obsługi. 
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O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA   MIASTA   MRĄGOWA 

z dnia 20 października 2006 r. 
 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Dz. U. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055 i Nr 159, poz.1127) oraz Uchwałą Nr XLIV/8/2006 Rady Miejskiej  
w Mrągowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mrągowie: 
 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ 
SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  ZARZĄDZO-
NYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R. 

 
 
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A (pokój Nr 16) telefon 089 741 1713. Lokale 
obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. od 6:00 do 20:00. 

Burmistrz Miasta 
mgr Otolia Siemieniec 

 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu Siedziba OKW 

1 

ulice: Generała Władysława Andersa, Giżycka, Jaszczurcza Góra, 
Laskowa, Młynowa, Nowogródzka, Ogrodowa, Tymniki, Wiejska, Wileńska,  
plac Armii Krajowej 

Urząd Miejski w  Mrągowie 
sala  nr  1 

    ul. Królewiecka  60 A 
lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

2 
ulice: Harcerska, Kościelna, Krakowska, Królewiecka, Młodkowskiego, 
Na Ostrowiu, Stanisława Wyspiańskiego, Widok, Wolności, 
osiedle Medyk, plac Bolesława Prusa 

  Powiatowa Stacja  Sanitarno- 
  Epidemiologiczna 

  ul. Królewiecka 60B 

3 
ulice:  Adama Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Generała Leopolda Okulickiego, Gołębia, Kormora-
nów, Krucza, Leśna Droga, Łabędzia, Moniuszki, Mrongowiusza od nr 41 do nr 97, Orla, Podmiejska, 
Polna,Słowicza, Sołtyska, Żurawia, 

  Zespół Szkół Zawodowych 
w Mrągowie 

   ul. Mrongowiusza  65 
  

4 
ulice: Leśna, Rynkowa, 
osiedle Mazurskie od nr 1 do nr 22 

      Zespół Szkół  Nr  4 
           w  Mrągowie 

     osiedle Mazurskie 12  (sala nr 4) 

5 
osiedle Mazurskie od nr 23 do nr 39       Zespół Szkół  Nr  4 

           w  Mrągowie 
     osiedle Mazurskie 12  (sala nr 5) 

6 

ulice:  Dolny Zaułek, Fryderyka Chopina, Jeziorna, Kopernika, Kościuszki, 
Mała Warszawska, Mały Rynek, Mazurska, , Mrongowiusza od nr 1 do nr 39B, 
Oficerska, Ratuszowa, Romualda Traugutta,  Roosevelta, Rybna, Staromiejska, 
Stefana Żeromskiego, 8 Maja, Warszawska, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 6J, 
place: Kajki, Marsz. Józefa  Piłsudskiego, PCK, Wyzwolenia, 
skwer imienia Jana Pawła II 

Centrum Kultury i Turystyki 
w  Mrągowie 

ul. Warszawska  26 
lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

7 
ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Grabowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Jawo-
rowa, Juliana Tuwima, Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Krasińskiego, Lipowa, Lubelska, 
Olsztyńska, Orzeszkowej, Przemysłowa, Spacerowa, Torowa, Towarowa, 
osiedle Parkowe, plac Juliusza  Słowackiego 

 Przedszkole Publiczne Nr  1 
  „ Stokrotka ” w  Mrągowie 

ul. Brzozowa 7 

8 
ulice: Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Piotra Sobczyńskiego, Szkolna, 
osiedle Brzozowe 

I Liceum  Ogólnokształcące 
         w   Mrągowie 

ul. Piotra Sobczyńskiego  1A 

9 
ulice: Dziękczynna, Grunwaldzka, Łąkowa, Nadbrzeżna, 
osiedle Grunwaldzkie, 
Półwysep Czterech Wiatrów 

        Zespół Szkół Nr  1 
w  Mrągowie 

ul. Kopernika 2A 
(stołówka) 

10 

ulice: Krótka, Krzywa, Księżycowa, Słoneczna, 
osiedla: Metalowców, Nikutowo 

HLS   STALBUD 
Konstrukcje i Urządzenia 
     Galwaniczne Sp. z o.o. 

w Mrągowie 
       ul.  Kolejowa    6 

 11 
ulice: Henryka Sienkiewicza, Piaskowa, Plutonowa, 
Wojska Polskiego od nr 7 do końca, Żołnierska. 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
w  Mrągowie 

  ul. Henryka Sienkiewicza 

12 
Obwód odrębny      Szpital Powiatowy 

     ul. Wolności 3 


