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KADENCJA 
Za okres mijającej kadencji Mrągowo w rankingu „Łączny wskaźnik 
sukcesu lokalnego” tygodnika samorządowego „Wspólnota”, na który 
składają się: sukces finansowy, sukces ekonomiczny i sukces infra-
strukturalny, znalazło się wśród miast powiatowych, na pierwszym 
miejscu w województwie i na 12 w kraju, a w sukcesie finansowym na 
pierwszym miejscu w województwie i 9 w kraju. Taki wynik jest po-
twierdzeniem dynamiki rozwoju Miasta. 

M 
ijającą kadencję możemy uznać 
za okres sukcesu i jest to suk-
ces wielowymiarowy. Możemy 
bowiem mówić dziś o: 

• sukcesie finansowym - w Mrągowie wzrosły 

dochody budżetowe, a więc  mogliśmy na 
zaspokojenie swoich potrzeb przeznaczyć 
znacząco więcej środków niż na początku 
kadencji 

• sukcesie ekonomicznym (gospodarczym) - 

poprawiły się wskaźniki ekonomiczne, a 
więc dochody firm i ludności i spadło bezro-
bocie itp. 

• sukcesie infrastrukturalnym - udało się 

uzyskać postęp w rozwoju infrastruktury 
miejskiej. Wiadomo, że od jej stanu zależy 
zarówno poziom życia ludności jak i warun-
ki dalszego rozwoju gospodarczego. 

Ciekawym zjawiskiem jest także sukces 

społeczno-polityczny. Obserwujemy bowiem 
wzrost aktywności społecznej (rośnie na 
przykład liczba organizacji pozarządowych). 
Najnowszy ranking Pisma Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota” wskazuje jednoznacz-
nie, że cztery lata były dla Mrągowa dobre i 
rozwojowe.  
- Sądzę, że takie właśnie jednostki samorzą-
dowe są szczególnie warte wyróżnienia, ich 
sukces powinien być zauważony, a doświad-
czenia w jego osiąganiu rozpropagowane 
wśród innych samorządów regionu. - mówi 
twórca rankingu, profesor Uniwersytetu War-
szawskiego, kierownik Zakładu Rozwoju i 
Polityki Lokalnej  Paweł Swianiewicz.  

Radni Rady Miejskiej z Burmistrzem Otolią Siemieniec i Radnym Sejmiku Wojewódzkiego, 
Julianem Osieckim, w dniu ostatniej w tej kadencji sesji 26 października 2006. 

1. Bladosz Zbigniew 
2. Długoborski Paweł 
3. Doraczyński Tomasz 
4. Drężek Mieczysław 
5. Glinka Wojciech 
6. Jakubas Daniel 
7. Janicki Zbigniew  
8. Krajczyński Zbigniew 
9. Lubowidzki Zbigniew  
10. Łuński Józef 
11. Madanecka Teresa 
12. Majewski Zbigniew 
13. Mierzejewski Wiesław  
14. Nieżorawski Waldemar 
15. Nowacka Teresa 
16. Nowak Karol 
17. Orzoł Tadeusz 
18. Tarnowski Dominik  
19. Tyczyński Tadeusz 
20. Woźniczak Hanna  
21. Zając Andrzej 

RADNI IV KADENCJI: 
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Najważniejsze zadania  

wykonane w Mrągowie 

w kadencji 2002 – 2006 
 
> Oddano do użytku 161 mieszkań - 
109 komunalnych /w tym 33 socjalne / i 
52 w budynku TBS Karo. Liczba odda-
nych mieszkań gminnych plasuje Mrągo-
wo, wśród miast tej wielkości, w krajowej 
czołówce. 
>  Wykonano wiele remontów budynków 
mieszkalnych, na co wydano 2 661 tys. 
zł. 
> Kupiono za 3 mln zł i zagospodaro-
wano nieruchomości po byłej JW. 
Miasto pozyskało budynki i grunty za 
prawie 5 mln zł. Zbędne dla Miasta nieru-
chomości sprzedano za ponad 5,2 mln zł; 
do sprzedaży pozostał budynek wycenio-
ny na 990 tys. zł. Spłacono kredyt pobra-
ny na ten cel.  
> Przebudowano budynek na Gimna-
zjum wraz z pomieszczeniami dla Mło-
dzieżowego Domu Kultury i budynek 
dla ZHP. Nowe Gimnazjum znacząco 
poprawiło warunki nauki uczniów i pracy 
nauczycieli. Ze sprzedaży zwolnionych, 
dzięki adaptacji budynku na Gimnazjum i 
MDK, obiektów Miasto uzyska łącznie 3 
mln zł.  Szkoły pozyskały wyposażenie 6 
pracowni komputerowych i bibliotekę 
multimedialną. Wprowadzono język an-
gielski od najmłodszych klas we wszyst-
kich szkołach. Nasze szkoły, w wyni-
kach egzaminacyjnych, plasują się 
powyżej średniej wojewódzkiej.  
> Wdrażany od dwóch lat program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi 
zaowocował wieloma cennymi inicjatywa-
mi, które rozszerzyły dotychczasową 
ofertę dla mieszkańców  Miasta o m.in.: 
sekcje sportowe: kolarstwa górskiego i 
szosowego, karate; edukację muzyczną 
dzieci i młodzieży /”Sukces”/. Współpraca 
z organizacjami będzie poszerzana i 
rozwijana.  
> Utworzono, w 2004 r., podstrefę  mrą-
gowską Warmińsko – Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, w której 
działalność prowadzą trzy Firmy, cztery 
są w trakcie rozpoczęcia inwestycji, a 
dalsze dwie mają wejść z inwestycjami. 
Zatrudniają 100 pracowników, a deklaru-
ją zwiększenie zatrudnienia do około 500 
osób. Również rozwój i wzrost zatrudnie-
nia odnotowały firmy funkcjonujące od 
wielu lat na naszym rynku. 

Nowe mieszkania komunalne, socjalne i TBS rozwiązały problemy mieszkaniowe wielu rodzin.  

Budynek na ul. Sienkiewicza 16 - tu, po adaptacji hotelu,  zamieszkało 39 rodzin, a w byłej 
stołówce powstała świetlica środowiskowa i Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Wykonany wspólnie z Gminą 
Mrągowo I etap budowy Ośrodka 
Sportów Zimowych na Górze 
Czterech Wiatrów sprawił, że 
zwiększyła się liczba turystów 
przyjeżdżających do Mrągowa 
zimą.  

Utworzenie strefy ekonomicznej to 
sposób na zmniejszenie bezrobo-
cia. 
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Nowoczesne Gimnazjum wraz z MDK poprawiły warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli.  

> Bezrobocie zmalało o 1233 osoby i wg 
stanu na 30.09.06 r. wynosiło 1693 oso-
by. Duże bezrobocie jest wynikiem nie tylko 
braku miejsc pracy, ale również oferowa-
nym niskim wynagrodzeniem. Ta sytuacja 
zaczyna się w sposób naturalny zmieniać 
na korzyść. 
> Miasto, w różnych formach, zatrudniło 
okresowo, ponad 330 osób. Część z nich, 
po zakończeniu pracy organizowanej przez 
Urząd Miasta, znalazło dalsze zatrudnienie. 
> W wyniku starań władz Miasta utwo-
rzono Sąd Rejonowy, Prokuraturę Rejono-
wą, Centrum Informacji Turystycznej, Klub 
Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej i 2 świetlice socjoterapeutyczne. 
> Wykonano szereg inwestycji komunal-
nych, z tego ważniejszych 28 zakończono, 
m.in.: Gimnazjum / 6,45 mln zł/, kanalizacja 
w ul. Przemysłowej /1,97 mln zł/, uzbrojenie 
os. Ptasie /4,4 mln zł/, uzbrojenie Mron-
goville /3,4 mln zł/, adaptacje budynków na 
mieszkania: po Hotelu Meltur / 1,6mln zł /, 3 
po JW. / 4,0 mln zł/, boiska przy S.P. Nr 1 / 
382 tys. zł/; remont i doposażenie przed-
szkola na os. Parkowym / 112 tys. zł/, bu-
dowę dróg: na os. Grunwaldzkim, w ul.: 
Sienkiewicza, Wolności, Długiej i Lipowej /1 
mln zł/. W trakcie realizacji są, m.in.: re-
mont i przebudowa hali sportowej /1, 81 
mln zł/, dokończenie promenady nad jez. 
Czos /1,12 mln zł /, zagospodarowanie 
terenów jez. Magistrackiego i Placu 
PCK /3,74 mln zł  /, przebudowa dolnej 
płyty Stadionu Miejskiego /610 tys. zł/, re-
monty: budynku przy ul. Plutonowej 5 /462 
tys. zł/, dachu w ZS nr 4 /123 tys. zł/, budo-
wa, z Powiatem, drogi od os. Mazurskiego 
do ul. Okulickiego z przebudową skrzyżo-
wania w ul. Mrongowiusza z ul Okulickie-
go /4,4 mln zł /. Ostatnią inwestycję Miasto 
wsparło kwotą 1,19 mln zł, dotacja z Kon-
traktu Wojewódzkiego wyniosła 2,3 mln zł i 
kwotę 910 tys. zł dołożyło Starostwo Powia-
towe.  
Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
przebudowano drogę w ul. Wolności /od 
Giżyckiej do Harcerskiej/ wraz z dwoma 
przystankami autobusowymi i chodnikami.  
 
Przebudowano chodniki: na os. Brzozo-
wym; na ul. Mrongowiusza, z budową zato-
ki autobusowej przy ul. Spacerowej; Giżyc-
ka, Wojska Polskiego, Olsztyńska, C. Skło-
dowskiej, z udziałem GDDKiA i z udziałem 
Powiatu na ul.: Brzozowej, Sobczyńskiego i 
Harcerskiej, a także wiele chodników wyre-
montowali bezrobotni.  

Obok szkoły i MDK mieści się nowa siedziba mrągowskich harcerzy. 

Nowe boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ul. 
Bohaterów Warszawy 
powstały dzięki pozyska-
niu środków z MENiS. 
Poprawiło to stan bazy 
sportowej w mieście. 

W Zespole Szkół nr 4 na os. Mazurskim 
wykonano remont dachu  
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*** MRĄGOWSKI INFORMATOR UNIJNY *** 

ZAGOSPODAROWANIE PLACU PCK I TERENÓW WOKÓŁ  
JEZIORKA MAGISTRACKIEGO W MRĄGOWIE 

 
Przedmiotem projektu jest modernizacja i rewitalizacja zdegradowanych terenów (35000 m2) wokół jeziorka Magistrackie-
go i Placu PCK, na cele rekreacyjne, turystyczne i kulturalne. Głównym celem inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom 
Mrągowa i turystom spędzania czasu wolnego w miejscu dobrze zorganizowanym, o wysokim standardzie, jednocześnie 
cichym i spokojnym, wśród zieleni. Z racji swojego położenia w centralnej części miasta jeziorko Magistrackie stanowi na-
turalny teren rekreacyjny i wpływa na postrzeganie i atrakcyjność całego miasta przez mieszkańców i turystów. 
W wyniku realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Magistrackim i terenów przyległych 
powstaną następujące obiekty: ścieżki spacerowe, pasaż handlowy, ścieżki rowerowe, alejki żwirowe, amfiteatr na ok. 
250-300 miejsc, 11 pawilonów handlowych, plac do jazdy na rolkach i deskorolkach, plac zabaw dla dzieci, park rzeźby 
zielonej, miejsca do gry w kule, tor do jazdy rowerkami dziecięcymi, 3 fontanny, 12 wodotrysków skierowanych w głąb Je-
ziora Magistrackiego, miejsce pod małą gastronomię, 4 miejsca pod ekspozycje stałe, parkingi na ok. 35 miejsc, podświe-
tlone postumenty pod rzeźby, trawniki i rabaty kwiatowe. Planowany termin zakończenia realizacji Inwestycji  przewidziany 
jest na  koniec września 2007 r. 
Całkowity koszt Inwestycji szacuje się na 3. 740. 000 PLN brutto. Zostanie on dofinansowany w 85 % (75 % - Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, 10% - budżet państwa ). Pozostałe koszty (15 %) to wkład własny Miasta Mrągowo. 
Zakłada się, że projekt przyczyni się do utworzenia ok. 20 miejsc pracy 

Widok od ulicy Warszawskiej Widok od ulicy Sobczyńskiego 

amfiteatr 

12 wodotrysków skierowanych  
w głąb Jeziora Magistrackiego 

parkingi 

skatepark 

Plac PCK 

plac do gry w kule 

tor do jazdy rowerkami 
dziecięcymi 

Plac zabaw dla dzieci 
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BUDOWA MIASTECZKA TURYSTYCZNO – 
ROZRYWKOWEGO MRONGOVILLE – ETAP II 
 

Pierwszym etapem inwestycji było komplekso-
we uzbrojenie terenu. Kontynuacja projektu 
zakłada wybudowanie na terenie należącym do 
miasta Mrągowo, na brzegach Jeziora Czos i 
rzeki Dajny,  miasteczka w stylu dzikiego za-
chodu, z typowymi dla takiego miejsca obiekta-
mi, przyciągającymi turystów. Na tym etapie 
powstanie 6  budynków usługowych: budynek 
stacji, Mexico Bar, Saloon, Bank - kawiarnia, 
Ratusz, Budynek handlowy  oraz estrada z 
zapleczem i budynki pomocnicze. Zagospoda-
rowany zostanie teren o powierzchni ok. 3 ha. 
Pozwoli to na wypromowanie nowej jakości, w 
skali całego kraju, produktu turystycznego, 
jakim jest park tematyczny – miasteczko we-
sternowe.  
Docelowo założono wybudowanie kompleksu 
mieszczącego: miasteczko w stylu dzikiego 
zachodu, rancho Mrongoville, wioskę indiańską 
i 7 domków traperskich.  
Planowany park rozrywki winien przyciągnąć 
nie tylko turystów z Polski, ale również zagra-
nicznych. Ta część miasta wzbogaci o nowe 
funkcje służące mieszkańcom i turystom, a 
także zapewni nowe miejsca pracy. Celem 
nadrzędnym realizacji inwestycji jest wykorzy-
stanie dotychczasowych tradycji festiwalowych 
Pikniku Country i podniesienie atrakcyjności 
Mrągowa, jako całorocznego ośrodka tury-
styczno – rekreacyjnego oraz zwiększenie 
liczby gości odwiedzających Mrągowo. Obiekt 
w całości zostanie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  
 
Łączna wielkość nakładów inwestycyjnych 
wyniesie 6. 000. 000 PLN brutto. Źródłem ich 
finansowania będą środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 75% wy-
datków kwalifikowanych) oraz środki własne  
Miasta Mrągowo (25%).  
Szacuje się, że realizacja inwestycji będzie 
miała znaczący wpływ na rozwój regionalny i 
doprowadzi do stworzenia wielu miejsc pracy. 
 

 
 MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 6  
 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa reno-
wacja budynku hali sportowej mieszczącego się 
na terenie byłej jednostki wojskowej. Głównym 
zamierzeniem przedsięwzięcia jest moderniza-
cja obiektu, z przeznaczeniem na cele sportowo 
– rekreacyjne. Modernizacja obejmuje: remont i 
docieplenie dachu, wymianę stolarki drzwiowej i 
okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wych, wymianę podłóg, remont elewacji, wykoń-
czenia wewnętrzne ścian, budowę nowego 
układu części socjalnej hali (toalety, szatnie, 
natryski), wykonanie wentylacji mechanicznej i 
grawitacyjnej, wymianę instalacji wod.-kan., co. 
i elektrycznej, wykonanie trybun dla widzów i 
wyposażenie obiektu. 
Stan projektowany, za względu na zabytkowy 
charakter obiektu, nie obejmuje zmian architek-
tury budynku, zwiększenia jego kubatury oraz 
zwiększenia powierzchni zabudowy. Dzięki 
realizacji tej inwestycji Mrągowo zyska nowo-
czesny, dostępny dla osób niepełnosprawnych i 
funkcjonalny obiekt sportowy. Szkoły i placówki 
edukacyjne otrzymają w ten sposób nowocze-
sne, profesjonalne zaplecze sportowe, a kluby 
sportowe i indywidualni odbiorcy, zyskają zaple-
cze treningowe. Hala będzie wykorzystywana 
do organizowania zajęć rehabilitacyjnych i 
terapeutycznych. Z obiektu korzystać będą 
także dzieci i młodzież ze świetlic socjoterapeu-
tycznych. Planuje się tam również organizację 
międzyszkolnych rozgrywek, turniejów i sparta-
kiad. Trwająca od października 2006 r. realiza-
cja Projektu ma zostać zakończona w marcu 
2007 r. Łączna wielkość nakładów inwestycyj-
nych wyniesie 1. 810. 000 PLN brutto. Przed-
sięwzięcie jest sfinansowane przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego ( 75 % wydat-
ków), budżet państwa (10 %) i środki własne  
Miasta Mrągowo (15 %). 
Realizacja Projektu będzie istotnym czynnikiem 
stymulującym społeczno – gospodarczy rozwój 
zarówno terenu objętego rewitalizacją jak i 
całego miasta. 

ROZBUDOWA PROMENADY  
NAD JEZIOREM CZOS  
 
Projekt polega na rozbudowie promenady nad 
jeziorem Czos w Mrągowie na odcinku od ulicy 
Traugutta do plaży miejskiej na Osiedlu Grun-
waldzkim (ulica Nadbrzeżna) i od plaży miejskiej 
przy ul. Jaszczurcza Góra do hotelu Mazuria. 
Dotychczas  zmodernizowany odcinek od ul. 
Jaszczurcza Góra (w bezpośrednim sąsiedztwie 
amfiteatru)  aż do ul. Traugutta umożliwia dogod-
ne przemieszczanie się północnym nabrzeżem 
Jeziora Czos od amfiteatru do centrum i molo i 
stanowi jedną z atrakcji turystycznych miasta. 
Dla sprawnej komunikacji nad jeziorem i maksy-
malnego wykorzystania walorów nadbrzeża 
jeziora Czos w ruchu turystycznym koniecznym 
stało się wykonanie modernizacji kolejnych od-
cinków promenady. Trakt ten jest ważnym frag-
mentem sieci drogowej Mrągowa, gdyż stanowi 
jedyną możliwość dojazdu do ważnych dla mia-
sta obiektów: Międzyszkolnego Ośrodka Sporto-
wego „Baza” i plaży miejskiej przy os. Grun-
waldzkim. Ponadto przy złych warunkach atmos-
ferycznych przejezdność drogi na całym nie 
zmodernizowanym odcinku w sposób wyraźny 
się pogarsza. Obecnie istniejący stan obniża 
również bezpieczeństwo ruchu oraz znacznie 
utrudnia dojazd pojazdów ratowniczych. Nie 
sprzyja też poprawie ekologii miejskiej przyrody.  
Na całej powierzchni projektuje się nawierzchnię 
z brukowej kostki betonowej. Dobra nawierzchnia 
w oczywisty sposób ułatwi również dojazd pojaz-
dów uprzywilejowanych – karetki pogotowia czy 
wozów straży pożarnej. Nowy ciąg pieszo-
rowerowy zachęci mieszkańców do częstszego 
poruszania się po mieście pieszo lub rowerem. 
Utwardzona nawierzchnia drogowa pozwoli na 
bardziej przyjazną środowisku eksploatację 
gruntów nabrzeża jeziora.  
Całkowity koszt projektu brutto  planowany jest 
na poziomie 1.120.000 PLN. Wkład własny  
Miasta Mrągowo stanowić będzie 15% kosztów, 
pozostałe koszty (85%) to dotacja (75% - Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 10% - 
budżet państwa).  
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> Przygotowano i wykonano, wspólnie 
z Gminą Mrągowo – I etap budowy 
Ośrodka sportów zimowych na Górze 4 
Wiatrów. Ośrodek wybudowany został na 
gruntach Gminy Mrągowo, która go eks-
ploatuje. 
> Zorganizowano imprezy kulturalne, 
sportowe i rekreacyjne dla mieszkań-
ców i turystów podnosząc ich jakość i 
zwiększając ich liczbę. CKiT wzbogaciło 
się w tym czasie o urządzenia nagłaśnia-
jące, zadaszenie sceny na Placu Piłsud-
skiego i ławki dla widowni. Mrągowo jest 
znane i dobrze widziane w kraju i za grani-
cą dzięki festiwalom i   poprzez kontakty z 
Miastem partnerskim i z innymi miastami. 
Nawiązaliśmy współpracę,   głównie z 
myślą o wymianie dzieci i młodzieży, z 
miastem Limanowa.  
> Doposażono place i boiska w urządze-
nia do gry w piłkę nożną, siatkówkę i ko-
szykówkę, skate park, a także place za-
baw dla dzieci w nowe wyposażenie.  
> Sprywatyzowano Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej, co zapewniło 
rozwój Firmy i utrzymanie miejsc pracy; 
zlikwidowano Zakład Komunikacji Miej-
skiej, a usługi te przejął PKS /z prac-
ownikami/ - zaoszczędzono na zakupach i 
remontach autobusów, a także bazy ZKM. 
> Opracowano plany zagospodarowa-
nia przestrzennego na cały obszar mia-
sta, Plan      Rozwoju Lokalnego, Program 
rewitalizacji terenów powojskowych i ob-
szarów Śródmieścia, Wieloletni Plan Inwe-
stycyjny, zaktualizowano Strategię Rozwo-
ju Miasta i wiele innych programów i pla-
nów, wymaganych stosownymi przepisa-
mi. 
> Wykonano wiele prac porządkowych, 
zlikwidowano dzikie składowiska śmieci i 
wykonano rekultywację terenu po byłej 
stacji paliw przy ul. Wolności. Dostosowa-
no składowisko odpadów w   Polskiej Wsi 
do standardów unijnych. Wykonano nowe 
nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. 
> Z inicjatywy Burmistrza Miasta, dla 
docelowego zagospodarowania odpa-
dów komunalnych, utworzono Związek 
Gmin Czyste Mazury, który obejmuje 
swoim działaniem 8 gmin i Porozumienie  
sześciu samorządów dla zagospodarowa-
nia szlaku rzeki Dajny. 
> Mrągowo jest wymieniane corocznie w 
rankingach jako jedna z gmin o najniż-
szych  podatkach lokalnych oraz cenach 
wody i kanalizacji.  
>W latach 2003-06 wzrosła ilość podmio-
tów gospodarczych, wytwórczych i usługo-
wych. 

Droga, łącząca os. Mazurskie z ul. Okulickiego 

Parada Country to największa tego typu impreza 
w Polsce 

Prywatyzacja PGK to dobra decyzja na 
przyszłość 

Mrągowska oczyszczal-
nia już wkrótce doczeka 
się modernizacji 

Lato w Mrągowie to szereg 
imprez, w których uczestniczy-
ły tysiące widzów z kraju i 
świata - największe z nich to 
Festiwal Kultury Kresowej i 
Piknik Country 

Skoda Lang Team MTB to wyjątkowa, promująca Mrągowo i 
region impreza, którą szeroko relacjonowała TVP2 i 3. 

Miasteczko Mrongoville znakomicie 
sprawdziło się jako miejsce koncertów. 
Na zdjęciu Koncertowe Lato z RMF 
FM, zespół Wilki 

Wybory Miss Warmii i Mazur na stałe wpi-
sały się w kalendarz mrągowskich imprez 
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Western City Mrongoville 
Jedną z atrakcji turystycznych Mrągowa będzie Miasteczko Westernowe 
Mrongoville. Projekt  przygotowało Studio Form Architektonicznych 
Pantel Tomasz Lella z Olsztyna. Studio wykonało również wizualizacje 
przyszłych obiektów. Jeden z nich, ratusz, będzie zbudowany już w 
przyszłym roku, dzięki dofinansowaniu inwestycji z Unii Europejskiej.   

> W wyniku podjętych działań, nasze 
Miasto, w oparciu o analizę wskaźni-
ków ekonomiczno-gospodarczych z 
2005 r. zostało zakwalifikowane do 
obszaru o dużym potencjale rozwo-
ju, a także miało czołowe pozycje w 
ogólnopolskich i regionalnych rankin-
gach samorządów. 
> Miasto otrzymało szereg wyróż-
nień i certyfikatów, m.in.: Przejrzysta 
Polska, Gmina    Wiodąca w rozwiązy-
waniu problemów uzależnień, wyróż-
nienie Rady Ministrów za wyniki w 
rewitalizacji terenów powojskowych, 
zaś za wdrażanie w życie idei Unii 
Europejskiej, Zgromadzenie Parlamen-
tarne Rady Europy w Strasburgu, przy-
znało nam Dyplom  Europejski.  
> Budżet Miasta na 2006 r. wynosi 
po stronie wydatków kwotę 45mln 
325 tys. zł. Przewidywane zadłużenie 
na koniec 2006 r. wyniesie 2 mln 480 
tys.  co w stosunku do planowanych 
dochodów daje 5,47 %, przy dopusz-
czalnym ustawowo 60 %, i jest jednym 
z najniższych w regionie.  
> W okresie mijającej kadencji, na 
wydatki majątkowe /inwestycje i 
zakupy inwestycyjne/ w latach 2003- 
2006, wydano 31,6 mln zł, podczas 
gdy w latach 1999 – 2002 wydano 14,4 
mln zł. Czasowo wolne środki finanso-
we były lokowane na lokatach termino-
wych, w różnych bankach i z tytułu 
odsetek, w latach 2003 – 2006, wpły-
nęła do budżetu kwota 501 tys. zł.  
Racjonalna gospodarka finansowa jest 
wyznacznikiem wszelkich działań Mia-
sta. 

Dobra sytuacja 
finansowa nasze-
go Miasta daje 
gwarancję zakoń-
czenia rozpoczę-
tych inwestycji i 
podjęcia się reali-
zacji następnych, 

w pierwszej kolejności z dofinansowa-
niem z UE. Sprzyjać będzie temu rów-
nież posiadanie już opracowanych 
d o k u m e n t a c j i  p r o j e k t o w o -
kosztorysowych. 

 
Burmistrz Mrągowa 
Otolia Siemieniec 

Z okazji 40-lecia istnienia Miejskiego Klubu Sportowego na stadionie miejskim odbył się mecz z Mistrzem 
Polski Legią Warszawa (na zdjęciu poniżej) oraz pomiędzy Oldboyami „Metalowca” i „Mrągowii”.  

Na zdjęciu budynek Ratusza, który będzie pełnił funkcję sali kinowej, ekspozycyjnej i konferencyjnej 

Sukcesy sportowców ZOS Baza Mrągowo to powód do 
dumy dla nas wszystkich i znakomita promocja miasta 
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OBCHODY ŚWIĘTA  
NIEPODLEGŁOŚCI  

11 LISTOPADA 
11 listopada godz. 10.30  
Uroczysta Msza Święta  
w kościele św. Wojciecha 

11 listopada godz. 17.00 - CKiT 
TAK RODZIŁA SIĘ NIEPODLEGŁA  

WOLNA POLSKA 
widowisko okolicznościowe w wykonaniu 
Teatru Mańja z towarzyszeniem chóru 

 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

9 listopada godz. 18.30  
KONCERT JESIENNY, CKiT 
“ Świecznica” recital Marty Andrzejczyk z 
Olsztyna (reżyseria Maria Jenny Burniewicz, 
kierownictwo muzyczne Robert Józef Bielak) 
M. J. Burniewicz tak pisze o artystce:  Marta 
kocha śpiewać. Na swój recital wybrała chyba 
najtrudniejszy z możliwych tematów – Śmierć. 
Tylko poeci mają odwagę ten temat oswajać. 
Marta śpiewa, jak zawsze, z pasją. Nawet jej 
ciche tony tchną żarliwością.  
 
Imprezy sportowe: 
 
9 listopada  
godz. 14.30 Hala sportowa LO 
Turniej piłki koszykowej chłopców 
 
10 listopada  
godz. 10.00 Park Sikorskiego 
Sztafetowe biegi przełajowe szkół  
powiatu mrągowskiego 
 
10 listopada  
godz. 14.00 Hala sportowa LO 
Turniej piłki siatkowej chłopców 

Jakość z certyfikatem 

Europejskie Mrągowo 
Mrągowo otrzymało szereg certyfikatów i wyróżnień. O najważniejszych 
informowaliśmy na łamach Magazynu Mrągowskiego. Przypomnijmy je. 

Dyplom Europejski 
Latem Mrągowo otrzymało Dyplom Europejski. 
To wyróżnienie otrzymały jedynie cztery pol-
skie samorządy w konkursie Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy. Mrągowo 
otrzymało Dyplom Europejski za partnerskie 
kontakty z innymi krajami Europy, wspólną 
działalność kulturalną, osiągnięcia naukowe i 
wymiany młodzieży. Miasto od lat prowadzi 
współpracę z miastami Europy, przede wszyst-
kim z niemieckim Grünberg, hiszpańskim Toro, 
francuskim Condome.   
W mieście organizowane są też liczne imprezy 
i koncerty międzynarodowe. Burmistrz Otolia 
Siemieniec, która wraz z Urszulą Kuchcińską 
oraz Ritą Sekaniną i Frankiem Ide z Grünberg 
(na zdjęciu) odebrała Dyplom w Strasburgu, 
zapowiada, że teraz Mrągowo postara się o 
kolejną nagrodę - Flagę Europejską. Mrągow-
skie wyróżnienie jest drugim w regionie - 
pierwsze trafiło do Olsztyna w 1997 roku. 
 

Przejrzysta Polska 
Niedawno zakończyła się druga edycja ogól-
nopolskiej akcji samorządowej Przejrzysta 
Polska.  Przejrzystość, antykorupcja, facho-
wość i rozliczalność w urzędach - to główne jej 
hasła. Wśród laureatów akcji są samorządy z 
naszego regionu, między innymi Ełk, Olsztyn, 
Elbląg, Kętrzyn, Mikołajki i Mrągowo. Przez 
kilka miesięcy samorządy wykonywały i rapor-
towały zadania, zmierzające do zwiększenia 
jawności finansowej i otwartości na interesan-
ta.  
- Otrzymany już po raz drugi certyfikat będzie 
nas motywował do dalszej pracy - zapowiada 
Burmistrz Otolia Siemieniec. 
 
Gmina Wiodąca 

Mrągowo otrzymało certyfikat Ogólnopol-
skiej Sieci Gmin Wiodących za realizację sze-
regu programów profilaktycznych. Działania 
doceniła Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Wyróżnienie to 

przyznawane jest przez Pań-
stwową Agencję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w Warszawie. Projekt 
„Ogólnopolska Sieci Gmin 
Wiodących” jest jedną z prio-
rytetowych form współpracy 
PARPA z samorządami gmin-
nymi. Podstawą zakwalifiko-
wania do Sieci są osiągnięcia 
w zakresie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alko-
holowych. Gminy wiodące w 
sposób wzorcowy współpra-
cują z Państwową Agencją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  


