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Po wyborach samorządowych 

Początek V kadencji 
Mieszkańcy Mrągowa rozstrzygnęli wybory już w pierwszej turze – 
burmistrzem ponownie została Otolia Siemieniec, uzyskując 59,83 
procent głosów. Głosowało na nią 4.687 wyborców. Drugi kandydat, 
Dominik Tarnowski otrzymał 3.147 głosów. 

W 
 niedzielę, po godzinie 
20.00, po zamknięciu 
lokali wyborczych rozpo-
częło się pierwsze licze-

nie – głosów oddanych na burmistrza. 
Po północny wiadomo już było na pew-
no, że to Otolia Siemieniec pokieruje 
miastem przez kolejne cztery lata.  
 

Urzędująca burmistrz wygrała we 
wszystkich okręgach wyborczych. Dłu-
żej trwało liczenie głosów do Rady 
Miejskiej, Powiatu i Sejmiku Wojewódz-
kiego. Mrągowo ma swojego przedsta-
wiciela w Sejmiku Wojewódzkim - Julia-
na Osieckiego, który po raz kolejny 
został radnym. 

Do Rady Miejskiej  

kadencji 2006-2010 

mieszkańcy wybrali:  
(w nawiasach liczba  
oddanych głosów) 

 
KWW MRĄGOWSKIEJ WSPÓLNOTY 
SAMORZĄDOWEJ: 
1. Siemieniec Otolia (455) 
2. Witkowicz Tomasz (182) 
3. Wilk Bogusław (167) 
4. Nowacka Teresa (132) 
5. Tyczyński Tadeusz (121) 
6. Drężek Mieczysław (115) 
7. Lubowidzki Zbigniew (110) 
8. Sztachelski Stanisław (102) 
9. Kamieniecki Wiesław (91) 
 

 

Otolia Siemieniec wygrała po raz drugi w 
pierwszej turze, w wyborach bezpośred-
nich na burmistrza miasta.  

S erdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy oddali na mnie 
głos. Poparcie, jakie uzyskałam w tych wyborach, jest dla mnie jedno-
znaczne: obdarzyli mnie Państwo po raz kolejny dużym zaufaniem i 
fakt ten czynię szczególnym mottem nowej kadencji. Obiecuję zatem, że 

zrobię wszystko, by sprostać pokładanym we mnie oczekiwaniom i zrealizować 
mój wyborczy program. Zostałam burmistrzem również tych, którzy nie oddali na 
mnie głosu – chcę przekonać tę część naszej lokalnej społeczności do obranego 
przeze mnie kierunku działań i zapewnić, że tylko dzięki naszej wspólnej pracy i 
porozumieniu nasze Miasto stanie się jeszcze ładniejsze i atrakcyjniejsze, a życie 
w nim – łatwiejsze. 

Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa     
Otolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia Siemieniec    

KW Prawo i Sprawiedliwość: 
1. Krajczyński Zbigniew (178) 
2. Żbikowski Leon (132) 
3. Madanecka Teresa (126) 
4. Piasta Zbigniew (123) 
5. Nikonor Henryk (117) 
6. Bezlapowicz Mieczysław (87) 
7. Nadolny Jan (70) 
 
KWW Międzygminny Komitet  
Wyborczy 
1. Prygiel Janusz (119) 
2. Kowalczyk Jacek (76) 
3. Szmigiel Marek (67) 
 
KKW SLD+SDPL+PD+UP  
Lewica i Demokraci: 
1. Doraczyński Tomasz (298) 
2. Zając Andrzej (153) 

O wyborach piszemy również na stronie 2. 

Składam serdecznie Składam serdecznie Składam serdecznie Składam serdecznie     
podziękowania podziękowania podziękowania podziękowania     

    
za oddane na mnie głosy, za oddane na mnie głosy, za oddane na mnie głosy, za oddane na mnie głosy,     
dzięki którym zostałem dzięki którym zostałem dzięki którym zostałem dzięki którym zostałem     

Radnym Sejmiku Radnym Sejmiku Radnym Sejmiku Radnym Sejmiku     
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurskiego. Mazurskiego. Mazurskiego. Mazurskiego.     
Deklaruję swoją pomoc Deklaruję swoją pomoc Deklaruję swoją pomoc Deklaruję swoją pomoc     

w problemowych sytuacjach w problemowych sytuacjach w problemowych sytuacjach w problemowych sytuacjach     
 

Radny Sejmiku Radny Sejmiku Radny Sejmiku Radny Sejmiku     
Julian OsieckiJulian OsieckiJulian OsieckiJulian Osiecki    
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Mieszkańcy Powiatu  
wybrali nowych radnych: 
 

Międzygminny Komitet Wyborczy 
Bułajewski Stanisław 
Krasiński Jerzy 
Kurta Bogdan 
Maciejewski Józef 
Maksymow Grzegorz 
Orzoł Tadeusz 
 
PiS 
Dudziak Sławomir  
Kulik Lucjan  
Litera Władysława  
Tarnowski Dominik 
Więcek Beata 
 
PO 
Alicki Janusz  
Prorok Janusz 
 
Mrągowska Wspólnota Samorządowa 
Nowak Karol  
 
Komitet Wyborczy Marii Jarczewskiej 
Jarczewska Maria  
 
KKW SLD+SDPL+PD+UP  
Lewica i Demokraci: 
Piwoński Andrzej  
 
PSL 
Karaś Antoni  
 

Początek kadencji 

Radni z powołaniem 
Radni powiatu mrągowskiego uczestniczyli w uroczystości nadania ak-
tów powołania.  

W 
 poniedziałek 20 listopada 
w mrągowskim starostwie 
odbyło się uroczyste wrę-
czenie aktów powołania 

na radnego.  

- Mam nadzieje że kolejne lata pracy 
doprowadzą do jeszcze lepszego rozwoju 
powiatu mrągowskiego - powiedziała na 
spotkaniu przewodnicząca powiatowej 
komisji wyborczej, Sylwia Jaroszewska.  

Radni powiatowi otrzymali akty powołania... ...i już wkrótce rozpoczną prace na rzecz powiatu 

Dzielić śmieci 
W Mrągowie przybywa pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Zapełniają się coraz szybciej - 
co oznacza, że coraz częściej z 
nich korzystamy i świadomie 
selekcjonujemy śmieci. Do ta-
kich ekologicznych działań za-
chęcają mrągowscy urzędnicy: 
- Jeśli każdy z osobna nie po-

Uwaga, właściciele psów! 
Straż Miejska przypomina osobom utrzy-
mującym psy o obowiązkach wynikają-
cych z Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Mrągowa. 
Przede wszystkim, wszystkie psy, nieza-
leżnie od rasy, czy wielkości powinny być 
prowadzone na uwięzi, zaś psy ras uzna-
wanych za agresywną lub zagrażające 
otoczeniu dodatkowo muszą mieć nałożo-
ny kaganiec. Dopuszczone jest prowa-
dzenie psa bez uwięzi (smyczy) pod wa-
runkiem, że będzie miał nałożony kaga-
niec, a opiekujący się nim będzie sprawo-
wał pełną kontrolę nad jego zachowa-
niem.  
Ze względów sanitarnych, zabronione jest 
wyprowadzanie psów na tereny placów 
zabaw i piaskownic dla dzieci oraz na 
kąpieliska, natomiast zanieczyszczenia 
spowodowane przez psy należy bez-
zwłocznie usuwać. Wspomnieć należy, że 
niewykonywanie tych obowiązków, kwali-
fikowane jest jako wykroczenie z art. 77 
Kodeksu wykroczeń i zagrożone jest 
kara grzywny w wysokości 200 zł. 

dejmie wysiłku dla selektywnego groma-
dzenia odpadów już w swoim mieszka-
niu, to działania samorządów, chociaż 

często kosztowne i 
intensywne, mogą 
okazać się daremne i 
bezowocne – mówią 
specjaliści zajmujący 
się w mrągowskim 
urzędzie gospodarką 
odpadami. 

Nowy konkurs Urzędu Miejskiego 

Hasło z nagrodą 
Mrągowski urząd organizuje konkurs na hasło promocyjne Mrągowa. 
Jego rozstrzygnięcie odbędzie się jeszcze w tym roku - chętni do udzia-
łu nie mają więc dużo czasu na wymyślenie hasła. 

C 
iesz się Cieszynem, Poznaj 
Poznań - takie hasła pomagają 
w tworzeniu pozytywnego wi-
zerunku miasta.  

- Chcemy, by również nasze miasto 
miało swoje hasło lub hasła, jest bowiem 
możliwość wybrania dwóch, z którym 
będzie kojarzone - mówi kierownik Refe-
ratu Strategii, Rozwoju, Promocji i Inte-
gracji Europejskiej, Donata Kobylińska - 
Durka. - Zgłoszona propozycja powinna 
dobrze kojarzyć się z miastem i nawiązy-
wać do jego walorów, a twórca może 
dołączyć kilkuzdaniowe uzasadnienie  

Udział w  konkursie mogą brać tylko 
mieszkańcy miasta. Hasło promocyjne 
miasta może zawierać maksymalnie 6 
wyrazów lub do 35 znaków. Każdy 
uczestnik może przedstawić najwyżej 
trzy projekty hasła. Projekty hasła należy 

dostarczyć do 20 grudnia osobiście w za-
mkniętej kopercie do Referatu Strategii, 
Rozwoju Promocji i Integracji Europej-
skiej ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrą-
gowo w godzinach pracy Urzędu lub wy-
słać pocztą na powyższy adres, lub wysłać 
mailem: promocja@mragowo.um.gov.pl z 
podaniem imienia, nazwiska, dokładnego 
adresu do korespondencji. Na kopercie lub 
w tytule maila należy napisać "hasło''. Na-
groda to 600 zł.  

Komisja zastrzega sobie możliwość 
innego podziału nagrody - w przypadku 
wybrania dwóch haseł. Więcej informacji 
na ten temat pod nr telefonu 089 741 21-
11, osoba do kontaktu: Katarzyna Enerlich.  

 
Szczegółowy regulamin zamiesz-

czony na www.mragowo.pl. 
 

Samorząd Lokalny 
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Zebranie TMZM 

Miłośnicy w Ratuszu 
Po raz kolejny, w mrągowskim ratuszu, odbyło się zebranie Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Program zebrania oprócz innych 
tematów przewidywał informację prezesa TMZM o pracach Zarządu i 
Burmistrza Mrągowa o planach rozwoju miasta. 

P 
rezes TMZM Andrzej Badurek 
w swoim wystąpieniu powie-
dział między innymi, że pierw-
sza decyzja nowego zarządu, 

którą było postanowienie wzięcia udzia-
łu w obchodach „Dni Mrągowa” w 2006 
roku, jak wykazała praktyka okazała się 
słuszna, dlatego TMZM powinno na 

stałe zagościć w tym programie  nie 
tylko jako uczestnik, lecz jako współor-
ganizator imprezy.  
Prezes towarzystwa powiedział również 
o planach związanych z przyszłorocz-
nymi obchodami „Dni Mrągowa”  oraz 
poinformował zebranych o decyzji w 

sprawie powrotu do tradycji pełnienia 
dyżurów przez członków Zarządu.  

W każdy pierwszy wtorek miesią-
ca w godzinach między 10:00 a 12:00 
w siedzibie Towarzystwa  mieszczą-
cej się w ratuszu  miejskim - wejście 
boczne, przy ul. Ratuszowej 5, moż-
na spotkać się i porozmawiać na 

tematy dotyczące 
TMZM z dyżurującym 
członkiem Zarządu. 
     Po wyczerpaniu 
tematów związanych  z 
działalnością Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi 
Mrągowskiej Burmistrz 
Mrągowa Otolia Siemie-
niec poinformowała 
zebranych o trwających 
w mieście inwestycjach 
i o planach na najbliż-
szą przyszłość.   
Zebrani z zainteresowa-
niem wysłuchali infor-
macji i jak wynikło z 
późniejszej dyskusji 
zaakceptowali przed-

stawiony im program rozwoju Mrągowa. 
Następne Zebranie ogólne TMZM od-
będzie się przed Świętami Bożego Na-
rodzenia.  

Prezes TMZM 
Andrzej Badurek   

Kolejne spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Mrągowskiej odbędzie się przed świętami Bożego 
Narodzenia. Fot. A Badurek 

SKRÓTEM 

T 
a impreza była niesamowitą 
mieszanką dobrego humoru i 
metafizyki, życiową lekcją 
pogody ducha i akceptacji 

otaczającego świata. Pokazała, że 
młodzież (stanowiła większość widow-
ni, red.) żywo interesuje się polską 
literaturą, chce i potrafi obcować ze 
sztuką. Spotkanie odbyło się pod pa-
tronatem Fundacji "Rodowo" w ramach 
programu stypendialnego Mrągowska 
Akademia Talentów, w którym uczest-
niczy m. in. Mariusz Więcek.  

Podwieczorek poetycki to nowa 
formuła dwuosobowego wieczoru po-
etyckiego (czytali Mariusz Więcek i 

Wieczór Mrągowskiej Akademii Talentów 

Pogodna metafizyka  
W auli I LO im. Obrońców Westerplatte odbyła się druga sesja poetyc-
ka Mariusza Więcka, utalentowanego poety z Mrągowa. Frekwencja 
dopisała. 

Magda Staśkiewicz, oraz uczniowie) zakoń-
czona konkursem jednego wiersza, podczas 
którego każdy z widzów miał okazję osobi-
stego przeczytania jednego własnego utwo-
ru. Jury (Więcek, Staśkiewicz, B. Kręciew-
ska) nagrodziło najlepsze prace książkami 
współczesnych poetów. Między wersami 
zaśpiewała Justyna Łapać. Ostatnią częścią 
imprezy był panel dyskusyjny o współcze-

snym języku poetyckim. Mrągowscy poeci 
wprowadzili publiczność w tajniki młodej 
polskiej literatury, czytali współczesne 
wiersze przeplatając je anegdotami z dzie-
ciństwa i pracy twórczej, a także odpowia-
dali na pytania.  

- Poezja współczesna to nie żadne nu-
dziarstwo. Jest zabawna i mądra. Na tym 
podwieczorku najadłam się do syta - żar-
tobliwie komentuje imprezę Ania z mrą-
gowskiego LO. To spotkanie pozwoliło 
obecnym wejść w inny, niezwykły świat 
sztuki. Życzymy sobie więcej takich spo-
tkań.- To dopiero początek - mówi nam 
organizator spotkania- Mariusz Więcek. 

Tekst i foto: Ewa Dolińska-Baczewska 
Kurier Mrągowski 

Skąd wziąć 

flagę? 
Przed świętem narodowym najbar-
dziej poszukiwanym w Mrągowie 
towarem były... biało - czerwone 
flagi. Skąd je wziąć? - pytali mrą-
gowianie. Urzędnicy rozkładają 
ręce - nie możemy dać flag wszyst-
kim zainteresowanym, ale możemy 
pomóc w ich kupnie.  
 

M 
rągowianie coraz chętniej 
wieszają obok swojego okna 
flagę z okazji świąt narodo-
wych czy wyborów.  

- Nie czekam, aż zawiesi ją spółdzielnia, 
mam swoją własną - mówią. W Mrągowie 
wciąż wzrasta zainteresowanie symbola-
mi narodowymi.  
O to, by flagi wisiały w najważniejszych 
punktach miasta, dba Urząd Miejski, ad-

ministratorzy o 
z a r z ą d z a n e 
przez siebie 
budynki, a oso-
by prywatne 
muszą posta-
rać się o flagi 
same. Swoje 
pośrednictwo w 
ich zdobyciu 
zadeklarował 

Referat Strategii, Rozwoju Promocji i Inte-
gracji Europejskiej. Wystarczy zadzwo-
nić pod nr 089 741 2111 - pod tym nr 
telefonu można otrzymać informacje. 

Organizacja Pozarządowe 
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Po Targach Tour Salon 2006 

Poznań, country i promocja 
W tym roku Mrągowo promowało się jesienią w Poznaniu. Poznańskie Targi Tour Saloon odwiedziły tłumy pu-
bliczności i, zdaniem organizatorów mrągowskiej promocji, pozyskaliśmy tam nową klientelę. Tematyka mrą-
gowskiego stoiska nawiązywała do Festiwali. Były również liczne degustacje. Całość udało się zorganizować 
dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”. 

M 
uzyka country i kresowa, kapelu-
sze, jesienne mazurskie dekoracje i 
degustacja – tak w skrócie wyglą-
dało mrągowskie stoisko.  

- W tym roku postanowiliśmy promować się 
z Warmińsko – Mazurską Regionalna Organi-
zacją Turystyczną – opowiada organizatorka 
mrągowskiej promocji Ewa Zera, kierująca 
Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej. 
- Dzięki temu nasze stoisko było duże, ludzie 
od razu kojarzyli nas z regionem. Byliśmy po 
prostu bardziej zauważalni. Nad naszymi lada-
mi, na specjalnym fryzie był napis „Ziemia 
Mrągowska”. 

 
Mrągowo – Miastem Festiwali 
O tym, że Mrągowo jest miastem Festiwali, 

uczestnikom Targów przypominano na każdym 
kroku. Na stoisku brzmiała muzyka – kresowa 
w wykonaniu Studia Wokalnego Sukces Agaty 
Dowhań i country z płyty Cezarego Makiewi-

cza. Przechodząca obok publiczność wspól-
nie śpiewała „Wszystkie drogi prowadzą do 
Mrągowa” i „Jadą wozy do Mrągowa”. Zain-
teresowani mrągowskimi festiwalami otrzy-
mywali Folder Okolicznościowy, wydany z 
okazji 25-lecia Pikniku Country oraz płyty 
CD z prezentacjami trzech największych 
imprez mrągowskich: Kabaretonu, Pikniku 
Country i Festiwalu Kultury Kresowej.  

- Mieliśmy naprawdę wielu gości, więk-
szość z nich kojarzyła już Mrągowo z Festi-
walami, ale byli też i tacy, którzy tylko sły-
szeli, że są u nas jakieś imprezy, ale nie 
znali dokładnie muzyki. To dla nich mieliśmy 
płyty z relacjami z imprez – opowiada Ma-
riusz Frankowski z mrągowskiego urzędu. 

Duże zainteresowanie wzbudziła nowa 
propozycja – wycieczka po Mrągowie, folder 
wydany w formie mapy z zaznaczonymi 
ciekawymi miejscami, pod tytułem 
„Dwadzieścia odkryć Mrągowa”. Dzięki te-

mu, że wewnątrz był plan miasta, materiał 
był chętnie zabierany przez gości poznań-
skiego Tour Salonu.  

 
Przez żołądek do serca 
Aby jeszcze bardziej przykuć uwagę 

zwiedzających, na stoisku były liczne 
degustacje, które zorganizowane zostały 
dzięki niezawodnym i otwartym na współ-
pracę sponsorom. Mazurski smalec, który 
wzbudzał prawdziwe zainteresowanie 
wśród gości, przygotował Stanisław Ka-
miński z Mojtyn, właściciel Staśkowej 
Chaty, zdobywca głównej nagrody w tego-
rocznym konkursie na Najciekawszy 
Obiekt Turystyki Wiejskiej. Chleb upiekła 
Piekarnia Diana z Piecek, której właścicie-
lem jest Marek Szabelski.  

- Pan Marek współpracował z nami już 
przy organizacji Targów Lato 2006 i cieszy-
my się, że teraz również mogliśmy liczyć 
na jego wsparcie – mówi Ewa Zera.  

Swoje produkty: kefir, jogurty i żółte sery 
przekazał na Targi Mlekpol w Grajewie, 
Zakład Mleczarski Mrągowo. Goście Tar-
gów znali markę Milko, nie wszyscy jednak 
łączyli ją z Grajewem i Mrągowem – po-
znańskie targi na pewno w tym łączeniu 
pomogły, gdyż produkty, podobnie jak 
chleb ze smalcem, miały setki zwolenni-
ków. Mrągowska ekipa promowała Ziemię 
Mrągowską w strojach w stylu country. 

 
Wyróżnienie dla Mrągowa 
Podczas Targów wręczane były nagrody 

wyróżnienia dla Najlepszych Punktów In-
formacji Turystycznej. Konkurs zorganizo-
wała Polska Organizacja Turystyczna. 
Mrągowski punkt po raz pierwszy znalazł 
się w gronie wyróżnionych, obok punktu z 
Giżycka. To wyróżnienie to duży zaszczyt 
– centrum znalazło się w czołówce polskich 
punktów IT, obok zdobywców trzech głów-
nych nagród: Torunia, Tarnowa i Bielska 

Białej. Z naszego regionu zostało wyróżnione 
również Giżycko. Okolicznościowy dyplom 
odbierała Ewa Zera.  

- Teraz nasze wyróżnienie wisi na honoro-
wym miejscu w MCIT – mówią pracownicy 
punktu; Aleksandra Woźniak i Beata Mrów-
czyńska. - Ziemia Mrągowska jest coraz bar-
dziej znana, coraz częściej wybierana na czas 
letniego wypoczynku. MCIT będzie starało się, 
aby obsługa ruchu turystycznego była na wy-
sokim poziomie, gdyż informacja turystyczna 
to pierwsze miejsce kontaktu z turystą. 

 
Kolejne planowane już Targi to Lato 2007 

w Warszawie.  
- Pomysł z promocją Festiwali był dobry, 

więc mamy nadzieję, powtórzyć go i poszerzyć 
o mapy ścieżek rowerowych, bo o to, obok 
planu miasta, najczęściej pytali poznańscy 
goście – kończy Ewa Zera.  

Ziemię Mrągowska na Targach Salon Tour 
z Poznaniu prezentowali: 
• Ewa Zera z Mrągowskiego Centrum Informa-

cji Turystycznej, współpracująca z Lokalną 
Organizacją Turystyczną „Ziemia Mrągow-
ska” 

• Katarzyna Enerlich  i Mariusz Frankowski 
z Urzędu Miejskiego (Referat Promocji UM) 

 

W organizacji pomogli:  
• Marek Szabelski,  

Piekarnia Diana w Pieckach  

• Stanisław Kamiński,  
Staśkowa Chata w Mojtynach  

• Marcin Piwowarczyk,  
dyrektor ZM w Mrągowie, Spółdzielnia Mle-
czarska MLEKPOL w Grajewie 

 
NASZYM SPONSOROM DZIĘKUJEMY! 

Ewa Zera z wyróżnieniem dla MCIT 

Promocja mrągowskiego stoiska w stylu country 

Lajkonik z Krakowa pokochał Ziemię Mrągowską 

Turystyka i Promocja 
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Święto patriotyzmu 
11 listopada to święto patriotyzmu. Z tej 
okazji Centrum Kultury i Turystyki zor-
ganizowało szereg imprez sportowo - 
rekreacyjnych oraz uroczysta akademię, 
w której wzięły udział władze miasta 
oraz przedstawiciele różnych organiza-
cji, w tym kombatanckich  i wojskowych. 
Przedstawienie przygotował mrągowski 
Teatr Mańja. W programie obchodów 
znalazł się również Koncert jesienny 
Świecznica. Był to recital olsztynianki 
Marty Andrzejczyk. 
Wokalistka była stypendystką Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu i laureatką 
wielu festiwali piosenki. Współpracuje 
między innymi z olsztyńskim Teatrem 
Eurytmia w Olsztynie.  

SKRÓTEM Z CKiT 10. Przegląd Teatrów im. Kasi Kowal 

Mańja wygrywa 
W mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki odbył się po raz kolejny 
Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal.  

Swój udział w 10. jubileuszowym Prze-
glądzie Teatrów Amatorskich im. Kasi 
Kowal zgłosiło 7 zespołów teatralnych 
z Olsztyna, Biskupca, Morąga, Olecka 
oraz Mrągowa. Zaprezentowano 8 
spektakli. Wysiłki młodych aktorów 
oceniało Jury w składzie: 

• Agnieszka Sienkiewicz aktorka 
Teatru Nowego w Warszawie, 

• Marcin Kiszluk aktor Teatru im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie,  

• Iwona Łazicka – Pawlak przed-
stawiciel Urzędu Marszałkow-
skiego województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, 

• Lech Gołębicki Dyrektor Cen-
trum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie 

Jury postawiło przyznać: I nagro-

dę dla Teatru Mańja z Mrągowa, II na-
grodę dla Teatru Snac z Olecka, oraz 
dwa wyróżnienia dla Teatru Światło i 
Cień z Olsztyna (w tym jedno dla Anny 
Patrosz za monodram Ojciec odcho-
dzi). 

Nagrody ufundowali: 
Marszałek Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego Andrzej Ryński, który ufundo-
wał Nagrodę główną Przeglądu, Burmistrz 
Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec. 
 
Sponsorami tegorocznego Przeglądu 
byli: Hurtownia IlKas, Piekarnia Szabelski, 
Pizzeria Napoli. Teatr SNAC 

Zwycięski Teatr Mańja 

Wernisaż marzeń 
W Centrum Kultury i Turystyki odbył 

się wernisaż Wandy Żabińskiej. Jej pra-
ce można oglądać w galerii Centrum. 
Wanda Żabińska urodziła się w 1977 
roku w Sosnowcu, dzieciństwo spędziła 
na Mazurach w leśniczówce Lipowo. W 
roku 1997 ukończyła Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Olsztynie, a następnie w 
2002 Akademię Sztuk Pięknych w Kato-
wicach. Po studiach czynnie uczestni-
czyła w życiu środowisk twórczych Ślą-
ska i Zagłębia. Założyła Galerię 11/170 
w Katowicach oraz Zagłębiowski Instytut 
Sztuki im. Stanisława Gawrona. Współ-
tworzyła teatr Teatro La Terrorismo Su-
ka Off założony przez Piotra Węgrzyń-
skiego i Dorotę Kleszcz w 1995 roku. 
Brała udział w licznych wystawach i 
imprezach artystycznych. Prowadziła 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą w domach 
kultury. W roku 2004 przeniosła się do 
Pruszcza Gdańskiego gdzie pracowała 
w Domu Kultury  i uczyła rysunku, rów-
nocześnie intensywnie malując. Na wer-
nisażu artystkę reprezentowała mama, 
Aleksandra Żabińska - na zdjęciu poni-
żej z burmistrz Otolią Siemieniec. 

Wernisaż prac okazał się kulturalnym 
wydarzeniem. Fot. W. Bzura 

Mrągowska Scena Teatralna ZAPRASZA! 
 

Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 3 grudnia o godz. 18.00  
do sali widowiskowej na spektakl  
„Scenariusz dla trzech aktorów”  
Bogusława Schaeffera w wykonaniu aktorów  
Teatru Dramatycznego im. A.Węgierki w Białymstoku  

 
„Scenariusz dla trzech aktorów” to wspaniała zabawa teatrem. Trzech artystów chce  

zrealizować sztukę teatralną, a każdy przekonany jest o swojej wyjątkowości,  
przy równoczesnym kompletnym braku zrozumienia i zainteresowania racjami partnera.  

Spektakl błyskotliwie dowcipny, mówiący wiele o wzajemnych relacjach,  
i to nie tylko pomiędzy trójką artystów, ale także pomiędzy nimi i widzami,  

a nawet ogólniej – o relacjach między ludźmi. 

Bilety: normalny - 20 zł, ulgowy - 15 zł (uczniowie, studenci). Sprzedaż zorganizowana dla 
firm i instytucji (fakturowana) - 10% upustu.  
Informacja i sprzedaż biletów w Centrum Kultury i Turystyki:  
poniedziałek - piątek w godz. 11.00-18.00 - punkt ksero,  
tel. 743 34 66 - po godz. 18.00  
sobota - niedziela w godz. 10.00-22.00 - portiernia CKiT, tel. 743 34 73. 
Rezerwacji można również dokonać drogą elektroniczną bilety@ckit.mragowo.pl.  
Zostanie ona potwierdzona po dokonaniu wpłaty do kasy lub na konto CKiT. 

Kultura 
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SKRÓTEM 

Zbadaj nerki za darmo! 

Akcja nowej stacji 

N 
iepubliczna stacja dializ Fre-
senius Nephrocare Poland w 
Mrągowie organizuje Otwarte 
Drzwi, podczas których każdy 

odwiedzający może bezpłatnie i bez 
skierowania wykonać podstawowe ba-
dania diagnozujące stan zdrowia nerek 
- poziom kreatyniny i glukozy we krwi. 
Akcję zaplanowano na 28 
listopada. Choroby nerek 
rozwijają się przez długi 
czas bez objawów, a za-
niedbane i nieleczone są 
przyczyną wielu groźnych 
chorób - anemii, nadci-
śnienia, osteoporozy, a 
nawet śmierci. 
- Dlatego zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Mrągowa i 
okolic na Otwarte Drzwi, podczas któ-
rych przeprowadzimy akcję „zbadaj 
nerki - twój filtr życia" - mówi Stanisław 
Ziuzia dyrektor mrągowskiej stacji dia-
liz. Nowy pawilon stacji dializ został 
otwarty 18 października. Nowoczesny 

obiekt kosztował 3 mln złotych. Docelo-
wo stacja będzie mogła obsługiwać 
blisko 100 pacjentów. 
- Będziemy nie tylko leczyć, ale i eduko-
wać mieszkańców Mrągowa i okolic, jak 
dbać o nerki, aby uniknąć w przyszłości 
schorzeń tego narządu. Stąd pomysł 
akcji - dodaje Ziuzia. 

Bezpłatne badania odbę-
dą się 28 listopada 
(wtorek) w godzinach 8.00 
- 15.00. Każdy, kto w tym 
dniu odwiedzi stację, bę-
dzie mógł - całkowicie 
bezpłatnie, bez skierowa-
nia i bez legitymacji ubez-
pieczeniowej, zbadać po-
ziom kreatyniny i glukozy 

we krwi (to podstawowe badania wska-
zujące na zmiany chorobowe nerek). 
Wynik dostępny będzie już na drugi 
dzień, a wszelkie niepokojące objawy 
można na miejscu skonsultować z leka-
rzem w poradni nefrologicznej. 

www.portal.mragowo.pl 

Dzień Pracownika Socjalnego 

Więcej niż urzędnik 
Mniej niż rodzina, ale więcej niż urzędnik - tak o swoich pracownikach 
mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Julian Osiecki. 
We wtorek 21 listopada odbyła się tu uroczystość z okazji Dnia Pra-
cownika Socjalnego 

Dzień Pracownika Socjalnego w Polsce 
obchodzony jest od 1990 roku. W tym 
dniu promuje się pracowników socjal-
nych i inne osoby oraz placówki udzie-
lające wsparcia ludziom znajdującym 
się w trudnych sytuacjach życiowych.  
W Mrągowie Dzień Pracownika Socjal-

nego obchodzony był między innymi w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Statuetkę Niezapominajkę otrzymała od 
władz miasta Henryka Lenkiewicz, od-
chodząca na emeryturę.  
- Pani Henryka jest zasłużonym i odda-
nym pracownikiem, od lat pomaga i 

wspiera potrzebują-
cych - mówią o bo-
haterce uroczystości 
jej współpracownicy. 
Ż y c z e n i a  d l a 
wszystkich pracow-
ników przyjął rów-
nież dyrektor MOPS 
Julian Osiecki. 

Henryka Lenkiewicz odbiera z rąk burmistrz Otolii Siemie-
niec Statuetkę Niezapominajki. Fot. Kurier Mrągowski 

Pełnia życia 
Żyj pełnią życia - pod takim hasłem odbyła 
się w mrągowskim urzędzie konferencja 
zorganizowana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, dotycząca problemów 
osób niepełnosprawnych. Była mowa o spo-
sobach pomocy, aktywizacji, funduszach i 
integracji. Uczestnicy zastanawiali się, czy i 
jak osoba niepełnosprawna może być part-
nerem w życiu społecznym. W konferencji 
wzięli udział pracownicy socjalni oraz przed-
stawiciele miejskich i regionalnych organiza-
cji, niosącym pomoc niepełnosprawnym. Na 
spotkaniu zaprezentowały się również 
warsztaty terapii zajęciowej w Mrągowie i 
Mikołajkach - ich uczestnicy to prawdziwi 
artyści, a wystawy i aukcje z ich pracami 
organizowane są w powiecie wielokrotnie.  

Dni Honorowego  

Krwiodawstwa 
Mrągowscy krwiodawcy obchodzili Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa, trwające od 22 do 29 
listopada.  Podczas piątkowej uroczystości w 
Zespole Szkół Zawodowych, z udziałem 
działaczy społecznych, władz miasta i mło-
dzieży szkolnej  dawcy otrzymali wyróżnienia 
I, II i III stopnia za oddaną krew. Najważniej-
sze wyróżnienie - Odznaka Honorowa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża trafiła do prowa-
dzącej od wielu lat szkolne koło PCK, Mag-
daleny Wróblewskiej.  
- Obchodzone w listopadzie Dni Honorowego 
Krwiodawstwa są dobrym momentem do 
podjęcia decyzji o wstąpieniu do klubu HDK - 
mówi sekretarz zarządu rejonowego mrągow-
skiego Polskiego Czerwonego Krzyża, Maria 
Lemecha. Spotkanie promowało idee organi-
zacji wśród uczniów mrągowskich szkół. 
Jego organizatorzy mają nadzieję, że daw-
ców w Mrągowie przybędzie.  
Co zrobić, by zostać dawcą? Wystarczy być 
pełnoletnim i nie przekroczyć 65-ego roku 
życia, czuć się zdrowym, ważyć nie mniej niż 
50 kg, oraz być otwartym na pomoc potrze-
bującym chorym. Zgłaszając się do punktu 
poboru krwi należy mieć ze sobą dowód 
tożsamości i być po lekkim, beztłuszczowym 
posiłku. Proces oddawania krwi jest krótki i 
bezpieczny. Dawca po zarejestrowaniu się, 
wypełnieniu kwestionariusza i badaniu lekar-
skim zostaje zakwalifikowany do oddania 
krwi. Po trwającym około 10 minut poborze 
krwi należy odpocząć kilkanaście minut. Na 
cały proces należy zarezerwować około go-
dziny. 

Zdrowie i Opieka Społeczna 

Program o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mogą co-
dziennie obejrzeć program z Mrągowa 
„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 co-
dziennie informuje  również o tym, co dzieje 
się w Olsztynie, Biskupcu, Szczytnie, Giżyc-
ku i Ostródzie. TeleTOP emituje również 
programy o tematyce zdrowotnej, ekologicz-
nej, muzycznej. 
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O G Ł O S Z E N I E  
BURMISTRZ Miasta Mrągowa 

Burmistrz Mrągowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogło-
szono na okres 21 dni wykazy następują-
cych nieruchomości przeznaczonych do: 
 

1. wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym: 

• a/ część działki nr 185/27 (obręb nr 6), 
położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z 
przeznaczeniem na poprawę zagospo-
darowania nieruchomości przyległej, 

• b/ część działki nr 4/9 (obręb nr 7), poło-
żonej przy ulicy Przemysłowej, z prze-
znaczeniem pod tablicę reklamową, 

• c/ część działki nr 162/8 (obręb nr 4), 
położonej przy ulicy Moniuszki, z prze-
znaczeniem pod tablicę reklamową, 

• d/ część działki nr 129/1 (obręb nr 9), 
położonej na osiedlu Nikutowo, z prze-
znaczeniem na poprawę zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej, 

• e/ część działki nr 129/1 (obręb nr 9), 
położonej na osiedlu Nikutowo, z prze-
znaczeniem na poprawę zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej, 

• f/ część działki nr 170/3 (obręb nr 2), 
położonej przy ul. Wolności, z przezna-
czeniem na działalność handlowo – usłu-
gową, 

• g/ część działki nr 203/3 (obręb nr 8), 
położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z 
przeznaczeniem na teren zielony, 

• h/ część działki nr 203/3 (obręb nr 8), 
położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z 
przeznaczeniem na teren zielony, 

• i/ część działki nr 162/8 (obręb nr 4), 
położonej przy ulicy Mrongowiusza, z 
przeznaczeniem pod garaż, 

• j/ część działki nr 188/15 (obręb nr 6), 
położonej przy ulicy Piaskowej, z prze-
znaczeniem na teren zielony, 

• k/ część działki nr 5/5 (obręb nr 5), poło-
żonej przy ulicy M. C. Skłodowskiej, z 
przeznaczeniem na cele handlowo – 
usługowe (pawilon handlowy). 

• l/ działka nr 22/22 (obręb nr 6), położona 
przy ulicy Wojska Polskiego, z przezna-
czeniem na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, 

• ł/ część działki nr 5/5 (obręb nr 5), poło-
żonej przy ulicy M. C. Skłodowskiej, z 
przeznaczeniem pod tablicę reklamową, 

• m/ część działki nr 5/5 (obręb nr 5), poło-
żonej przy ulicy M. C. Skłodowskiej, z 
przeznaczeniem pod tablicę reklamową, 

• n/część działki nr 1/13 (obręb nr 5), poło-
żonej przy ulicy Skłodowskiej, wraz z 
tablicą reklamową na niej posadowioną, 

• o/część działki nr 1/13 (obręb nr 5), 
położonej przy ulicy M. C. Skłodow-
skiej, wraz z tablicą reklamową na niej 
posadowioną, 

• p/ część działki nr 262/2 (obręb nr 2), 
położonej przy ulicy Giżyckiej, wraz z 
tablicą reklamową na niej posadowio-
ną, 

• r/ część działki nr 25/1 (obręb nr 8), 
położonej przy ulicy Woj. Polskiego, 
wraz z tablicą reklamową na niej posa-
dowioną. 
 
2. w trybie przetargu pisemnego nie-
ograniczonego: 
a/ część działki nr 170/25, działka nr 
170/34, działka nr 170/35 (obręb nr 4), 
położone przy ulicach Mickiewicza/
Moniuszki/8-go Maja, z przeznaczeniem 
na prowadzenie targowiska miejskiego. 
 

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

Bezpieczniej  

na drogach 
Ma być ostrzeżeniem dla piratów dro-
gowych i przypominać o ogranicze-
niach prędkości na drogach. Mrągow-
ska policja otrzymała z Komendy 
Głównej Policji nowy fotoradar. Jego 
wykorzystanie planuje również straż 
miejska. Jeden z pierwszych kierow-
ców, utrwalonych na fotoradarze, je-
chał przez miasto z prędkością 118 
kilometrów na godzinę.  
Za łamanie przepisów otrzymał 10 
punktów karnych i mandat w wysoko-
ści 500 zł. Fotoradar jest miastu po-
trzebny, bo zwiększy bezpieczeństwo 
na drogach - tak uważają mrągowscy 
policjanci. Nowo otrzymany sprzęt jest 
przenośny i może być montowany na 
specjalnych słupach - będzie ich cztery 
na terenie całego powiatu.  

Bruksela czeka na stażystę z Mrągowa 

Czas na staż! 
Młodzi mrągowianie mają szanse wyjechać na staż do Brukseli. Warto 
poznać warunki współpracy - to pierwszy krok do kariery eurokraty. 

P 
raktyki w Komisji Europejskiej mo-
gą być pierwszym krokiem do ka-
riery eurokraty czyli urzędnika 
pracującego w unijnych instytu-

cjach. Swoich kandydatów zgłaszają te 
miasta regionu, które współfinansują bruk-
selskie biuro wojewódzkie. Nabór chętnych 
na staż rozpoczął się w Mrągowie – kandy-
daci muszą mieć certyfikat językowy, wyż-
sze wykształcenie (lub ostatni rok studiów) i 
być zameldowani w mieście.  
Współpraca z instytucjami unijnymi i wspie-
ranie lokalnych samorządów - to główne 
zadania przyszłych sześciu stażystów w 
Brukseli. Biuro zapewnia im zakwaterowa-

nie, jednak koszty 
utrzymania (400-500 
euro) będą musieli 
ponieść sami. Mrą-
gowskiego kandyda-
ta, który zakwalifiku-

je się do kolejnego etapu naboru, czeka 
jeszcze spotkanie z komisją wojewódzką. O 
tym, kto wyjedzie do Brukseli (pierwsze 
staże już w styczniu), ostatecznie zdecyduje 
Marszałek. Więcej informacji na ten temat 
pod nr telefonu 089 7412111. Nabór potrwa 

do 27 listopada. Formularz do pobrania 
na: www.mragowo.pl 

Aktualności 
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Innowacyjność rozumiemy jako: 
- instalację nowoczesnej maszyny,  
- wprowadzenie nowego produktu lub usługi,  
- wprowadzenie rozwiązania organizacyjnego 
- wprowadzenie procesu technologicznego, 
- korzystanie z osiągnięć naukowych itd.  
- wszystko, co kieruje firmę na nowe etapy 
rozwoju, pozwalając na skuteczne konkuro-
wanie na rynkach europejskich. 

Konkurs innowacyjny 

Liderzy z Mrągowa  
Dobre praktyki do nagrody - mrągowianie 
mają szansę na wyróżnienie, doceniające 
wysiłki włożone w modernizację firmy. War-
mińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Olsztynie organizuje kon-
kurs "Warmińsko - Mazurski Lider Innowacji 
2006". Jego celem konkursu jest wyróżnie-
nie i promocja dobrych praktyk w zakresie 
innowacyjności w regionie warmińsko - ma-
zurskim.  
Do konkursu przystąpić mogą nowoczesne, 
dynamiczne firmy, które mogą wykazać się 
działaniami innowacyjnymi w ciągu ostat-
nich lat. W konkursie mogą wziąć udział 
mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą działalność gospodarczą na tere-
nie województwa warmińsko - mazurskiego. 
- Pragniemy w ten sposób wyrazić uznanie 
wobec przedsiębiorców, którzy budują firmy 
korzystając z badań naukowych i najnow-
szych osiągnięć technologicznych, wprowa-
dzając na rynek innowacyjne rozwiązania, 
produkty i usługi - mówią organizatorzy. 
Zgłoszenia należy nadsyłać mailem sekreta-
riat@rswi-olsztyn.pl, lub faxem pod numer 
089 743 35 26 do końca listopada. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia. 
Zwycięzca Konkursu otrzyma pamiątkową 
statuetkę i możliwość posługiwania się tytu-
łem „Warmińsko – Mazurski Lider Innowa-
cyjności 2006”. Regulamin przewiduje rów-
nież przyznanie wyróżnień.   

D 
ba o swoich pracowników, 
dobrze prowadzi firmę i 
udziela się społecznie - takie 
cechy musiał mieć konkurso-

wy przedsiębiorca. Najpierw mrągowia-
nie wytypowali dziewięciu finalistów, 
potem spośród nich wybrali zwycięzcę. 
Laureat, Marcin Piwowarczyk otrzymał 
pamiątkową Statuetkę Niezapominajkę. 

Przedsiębiorca z Ludzką Twarzą 

Najlepszy z Najlepszych  
Dyrektor mrągowskiej mleczarni Marcin Piwowarczyk zebrał najwięcej 
głosów od mrągowian i zwyciężył w konkursie na Najlepszego Przedsię-
biorcę Mrągowa 2006. Konkurs miał promować lokalne firmy, a jego or-
ganizatorzy mają już kolejny pomysł - Wiosenne Targi Lokalnej Przed-
siębiorczości. 

FINALIŚCI KONKURSU:  
• Marcin Piwowarczyk, Mlekpol w Mrągowie 

• Henryk Pędzich, Adams 

• Zbigniew Banaszek, SAT TV 

• Robert Szapiel, Studio Reklamowe Szapiel 

• Dorota Zielińska, Sklep Bajka 

• Jerzy Maruchacz, Apteka Tęcza 

• Jan Łuński, Termik 

• Jan Bierycki, Bielik 

• Dariusz Malinowski, Salon Fryzur Image 

Na drugim miejscu znalazł się Henryk 
Pędzich Adams, na trzecim - Renata i 
Zbigniew Banaszkowie SAT TV. Wszyscy 
wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy. 
- W Mrągowie jest 1700 podmiotów go-
spodarczych, to zaszczyt być wśród dzie-
więciu wyróżnionych przedsiębiorców - 
mówi burmistrz Otolia Siemieniec, która 
podsumowała konkurs. 

Finaliści Konkursu. Od lewej: Jerzy Maruchacz Apteka Tęcza, Dariusz Naworski Radio WaMa, Elżbieta Łuńska, 
Termik, Henryk Pędzich Adams, Renata Banaszek SatTV, Marcin Piwowarczyk Mlekpol Grajewo ZPM Mrągo-
wo, Otolia Siemieniec, Robert Szapiel Studio Reklamowe Szapiel i Jan Bierycki Bielik. Fot. Kurier Mrągowski 

Nowe inwestycje w koszarach 

Dawny blok szkoleniowy za 909 tys. zł kupiła w przetargu firma z Litwy. Po remoncie będą tu mieszkania  

Nowi inwestorzy w Strefie 
24 listopada nieruchomość przy ul. 
Przemysłowej 1E, znajdującą się w 
granicach Warmińsko - Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pod-
strefa Mrągowo zakupiła firma Kunst-
stoff Bau sp. z o.o. Firma wiosną 
planuje rozpoczęcie inwestycji w 
Strefie, a działalność produkcyjną 
planuje rozpocząć w 2008 roku.  

Przedsiębiorczość 


