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Ruszyła budowa Miasteczka Mrongoville 

Westernowe  

Mrągowo 
Saloon, siedziba Szeryfa i więzienie, Ratusz, Mexico Bar, budynki sta-
cji i handlowe, dwa domki traperskie oraz estrada z zapleczem - to 
wszystko już za rok będzie nową atrakcją turystyczną Mrągowa. Rusza 
budowa Miasteczka Westernowego Mrongoville. 

U 
mowa z wykonawcą, Ekomel-
budem, już podpisana (na 
zdjęciu), prace budowalne już 

ruszyły. Na miasteczko westernowe 
czekają nie tylko mrągowianie, ale 
również turyści, którym Mrągowo ko-

jarzy się przede wszystkim z Pikni-
kiem Country. Inwestycja dofinanso-
wana jest ze środków Unii  Europej-
skiej z  Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. Budowę dofi-
nansuje Unia Europejska w wysokości 
4,5 mln złotych, 3 mln dołoży miejski 
samorząd.  
 

Zagospodarowanie Miasteczka  
Drugi etap inwestycji przewiduje 

budowę stacji (dworca) Mrongoville,  
estrady z zapleczem, budynku Ratu-
sza (na zdjęciu), siedziby szeryfa z 
więzieniem, Salonu, Mexico Baru oraz 
dwóch domków traperskich. Projekt 

budowy Western City docelowo zakła-
da budowę kolejnych obiektów Mia-
steczka. Do Mrongoville prowadzą 
dwie drogi. Jedna od strony ul. Młyno-
wej, druga od strony ul. Giżyckiej, przy 
każdej wybudowano duży parking. 

Obiekt w całości zosta-
nie przystosowany do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych.  
 
Atrakcja  
dla turysty 
W założeniach inwe-
stycyjnych głównym 
celem powstania mia-
steczka jest przede 
wszystkim  stworzenie 
zespołu rozrywkowo-
turystycznego, oparte-
go na znanej już w 
Polsce i na świecie 
festiwalowej tradycji 
miasta i wydłużenie 
sezonu turystycznego. 

Pozwoli to na rozszerzenie oferty spę-
dzania wolnego czasu, a tym samym 
stworzenie popytu na różnego typu 
usługi w mieście, przynoszące dochód 
lokalnym firmom i miastu.  Planowany 
park rozrywki w stylu country ma przy-
ciągnąć nie tylko turystów z Polski, ale 
również z Niemiec, Szwecji, Litwy i 
Rosji. Miasteczko ma zajmować po-
wierzchnię trzech hektarów.  

 
Nowe miejsca pracy 
Projekt ma na celu wzbogacenie 

tej części miasta o nowe funkcje słu-
żące mieszkańcom i turystom, a także 
zapewniające nowe miejsca pracy. 
Jak wynika z danych, zawartych we 
wniosku – w początkowym etapie przy 

Mrongoville ma pracować 20 osób 
(administracja, służby porządkowe, za-
gospodarowanie terenu, sprzedaż bile-
tów i in.). Dalsze zatrudnienie związane 
będzie na przykład z dzierżawą obiek-
tów i stałym poszerzaniem oferty – co 
może generować etaty i sprzyjać rozwo-
jowi gospodarczemu Mrągowa. 

 
Atrakcja całoroczna 
Planowane jest organizowanie licz-

nych imprez, zwłaszcza w sezonie, 
związanych między innymi z Piknikiem 
Country i stylem western, w tym zawody 
i rekreacja konna, z wykorzystaniem 
funkcji Ranch Mrongoville, na którego 
30-letnią dzierżawę ogłoszony jest aktu-
alnie przetarg (na. stronie 8.) Mrągowski 
projekt unijni eksperci uważają za jeden 
z najciekawszych, opracowanych przez 
polskie samorządy. Na pewno będzie to 
pierwsze w kraju tego typu turystyczno – 
rozrywkowe przedsięwzięcie, zrealizo-
wane z tak dużym rozmachem dzięki 
unijnemu wsparciu. Podobne miastecz-
ka z powodzeniem funkcjonują między 
innymi w Polsce (Karpacz) i za granicą 
(Szwecja, Niemcy, Czechy i Słowacja). 
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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.  

2007 rok – Rokiem Ernsta Wiecherta 

Piewca Mazur 
Rok 2007 w Mrągowie obchodzony będzie jako Rok Ernsta Wiecherta. W 
tym roku mija bowiem 120 rocznica urodzin pisarza. Rozpoczęły się 
przygotowania do uroczystych obchodów. Wezmą w nich udział między 
innymi nauczyciele i uczniowie z Mrągowa i Piecek oraz lokalni działa-
cze. Powstał już komitet organizacyjny z udziałem samorządu miasta.  

E 
rnst Wiechert nie należy w Pol-
sce do pisarzy zbyt znanych. Nie 
jest w kanonie lektur szkolnych, 

a jego skromna obecność na rynku 
wydawniczym ogranicza się prawie 
wyłącznie do naszego regionu. Bardziej 
doceniają go Niemcy - w 2000 roku 
wydali nawet znaczki pocztowe z podo-
bizną pisarza. W Polsce przetłumaczo-
no i wydano kilka jego książek — Mała 
Pasja, Las Umarłych, Lasy i ludzie, 
Pani Majorowa, Baśnie, Missa sine 
nomine i Dzieci Jerominów. Książki te 
naprawdę warto przeczytać.  

- Spokojna refleksyjna narracja, 
r e y m o n t o w s k i e 
wręcz opisy mazur-
skiej przyrody i 
mieszkańców dają 
czytelnikowi wspa-
niały obraz odcinka 
historii tej ziemi. – 
pisał w swoim eseju 
Sławni ludzie z na-
szych stron. Piewca 
Mazur — Ernst 
Wiechert Zbigniew 
Janczewski. Mrągo-
wianie chcą upa-

miętnić rocznicę jego urodzin - będzie to 
dobra okazja do podsumowania literac-
kiego dorobku Wiecherta. Z tej okazji 
zorganizowane będą dla dzieci i młodzie-
ży konkursy na najładniejsze prace pla-
styczne, albumy, prezentacje multime-
dialne i filmy dokumentalne, pod hasłem 
„Na tropach Wiecherta”. W mrągowskim 
Ratuszu mieści się Izba Pamięci Wie-
cherta. Do jej zwiedzania zaprasza Mu-
zeum, które  włączyło się  w obchody 
rocznicy. W szkołach odbędą się lekcje o 
poecie, a całość zakończy się majówką w 
leśniczówce w Piersławku koło Piecek - 
miejscu narodzin pisarza. 

Urodzony w 1887 
roku, w leśniczówce 
Piersławek gmina 
Piecki  był Ernst Wie-
chert synem leśni-
czego. Od dzieciń-
stwa stykał się pisarz 
z ludźmi i przyrodą 
tej ziemi.  
Znał język Mazurów, 

poznał ich prawe, uczciwe serca i piękno 
Krainy Tysiąca Jezior.  
W czasach dzieciństwa pisarza znany był i 
czytany twórca wielkich, epickich powie-
ści historycznych o takim samym imieniu 
i prawie takim samym nazwisku. Mały 
Ernst ku rozbawieniu domowników 
oświadczył kiedyś poważnie: „Będę o 
wiele sławniejszy.” I dotrzymał słowa. 
Ernst Wiechert znany jest i czytany w wie-
lu krajach. 

więcej www.ernst-wiechert.de 

Na zdjęciu:  Leśniczówka w Piersławku, gdzie urodził się Ernst Wiechert. Miłośnicy jego literatury delektu-
ją się spokojem tego miejsca. Wzorce Wiecherta do powieści "Proste życie" wywodzą się właśnie stąd.  

M R Ą G O W S K A   K U L T U R A    

Klub dla czytelników 
Lubisz czytać, chcesz porozmawiać o 
książkach, miło spędzić czas wśród 
osób o podobnych zainteresowaniach? 
Jeśli tak, na pewno dla Ciebie jest Dys-
kusyjny Klub Książki – takimi słowami 
zachęca do udziału w nowej czytelni-
czej akcji kierowniczka Biblioteki Miej-
skiej, Barbara Szymańska. Pionierskie 
kluby powstały 1926 roku w Wielkiej 
Brytanii. Ich uczestnicy spotykają się 
bezpośrednio lub poprzez Internet. W 
Polsce kluby działają od 3 lat z inicjaty-
wy Instytutu Książki i British Council w 
ramach programu promocji czytelnictwa 
i wsparcia sektora książki "TU CZYTA-
MY". - Kluby książek są modne – doda-
je kierowniczka.  Informacji na temat 
akcji udziela Maria Mikołajczyk (089) 
743 34 57.  

• szanujemy opinie innych, nie oceniamy gustów 
czytelniczych członków grupy, 
• nie wszystkie lektury przypadną nam do gustu, ale 
mimo to spróbujemy je przeczytać, 
•  przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli nie udało się 
nam dokończyć lektury, jesteśmy otwarci na nowych 
autorów i nowe książki, 
•  przede wszystkim mamy się dobrze bawić! 

Barbara Szymańska 
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O 
bchodzone w tym roku stulecie 
powstania mrągowskiego szpi-
tala to czas bilansu - a ten jest 

pozytywny. Szpitalny oddział ratunko-
wy spełnił wszystkie wymagania Naro-
dowego Funduszu Zdrowia oraz kon-
sultantów w zakresie ratownictwa i 
jako jedyny w regionie otrzymał certyfi-
kat jakości.  
Drugi certyfikat otrzymał cały szpital - 
ostatnio wyposażony w nowy sprzęt 
medyczny. Dzięki dotacji starostwa 
powiatowego do poradni kardiologicz-
nej i gastrologicznej zakupiony został 

sprzęt diagnostyczny. Teraz będzie 
można wykonywać wiele badań na 
miejscu. 

Zdrowsze leczenie 

Szpital z jakością 
Dwa certyfikaty ISO 9001:2000 w rocznicę stu lat istnienia otrzymał 
mrągowski szpital. Oprócz świadectw jakości w szpitalu pojawił się 
również nowy sprzęt. W planach dyrektorki Mirosławy Bykowskiej są 
jeszcze remont oddziałów i kupno tomografu. 

Baterie do odzysku 
W mrągowskich szkołach ruszyła już ak-
cja zbierania zużytych baterii, zorganizo-
wana przy współpracy Organizacji Odzy-
sku REBA i Związku Gmina "Czyste Ma-
zury". Do wszystkich placówek edukacyj-
nych trafiły specjalne pojemniki - najbar-
dziej aktywne szkoły otrzymają nagrody. 
Ekologiczne akcje, w tym segregacja 
odpadów są prowadzone w Mrągowie od 
wielu lat. Zdaniem ich koordynatora Mag-
daleny Góralczyk z miejskiego urzędu - 
mrągowianie coraz chętniej biorą w nich 
udział, a dowodem na to są wciąż zapeł-
niane pojemniki do segregacji. Teraz o 
środowisko zadbają najmłodsi - ich ak-
tywność na pewno będzie doceniona. 
Kilogram baterii to jeden punkt. Najlepsze 
szkoły otrzymają książki i pomoce nauko-
we do edukacji ekologicznej. Pojemnik na 
zużyte baterie stoi również w miejskim 
urzędzie.  

SKRÓTEM 

R 
emont drogi nr 16 zwanej krę-
gosłupem województwa war-
mińsko-mazurskiego to priory-

tet w planach wielu samorządów. Jak 
wynika z najnowszych wyliczeń 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, inwestycja po-
chłonie 3 mld złotych. Zdaniem 
marszałka województwa Jacka 
Protasa, remont tej drogi to gigan-
tyczne przedsięwzięcie, którego 
należy się podjąć teraz, czyli w 
latach unijnego finansowania w 
latach 2007-2013.  

Ta strategiczna dla Warmii i 
Mazur droga zaczyna się w Gru-
dziądzu i wiedzie przez Iławę, Olsz-
tyn, Mrągowo do Ełku. Nie spełnia 
jednak standardów drogi krajowej. 
Jest wąska i ograniczona drzewami, 
nie ma poboczy. Jest główną trasą, 
przecinająca Warmię i Mazury z Za-
chodu na Wschód. Korzystają z niej 
nie tylko mieszkańcy regionu, ale 
także turyści zmierzający nad wielkie 
jeziora mazurskie i samochody jadą-
ce od granicy z Niemcami w stronę 
Rosji, Litwy i Białorusi. 

Prace przygotowawcze i doku-
mentacja to koszt 300 mln zł. Mrągo-
wscy samorządowcy zabiegają o to, 
by modernizacja szesnastki, która jest 
ważna ze względów gospodarczych i 

turystycznych, znalazła się na liście 
projektów kluczowych programu 
"Infrastruktura i środowisko". Tego 
samego zdania są inne samorządy – a 

zrzeszyć ma je stowarzyszenie Szes-
nastka, którego inicja-
torem jest senator 
Ryszard Górecki. 
Swoją propozycję wy-
słał do samorządów 
leżących wzdłuż trasy. 

- Chcemy stworzyć 
lobby walczące o pie-
niądze z centralnego 
budżetu na przebudo-
wę całej "16" i podnie-
sienie jej standardu do 
drogi ekspresowej. To 
przecież trasa strate-
giczna nie tylko dla 
naszego regionu, ale i 

Chcą walczyć o nowoczesną "szesnastkę" 

Ekspres za 3 miliardy 
Ważą się losy krajowej szesnastki. Na zmodernizowanie tej ważnej dla 
miasta i regionu drogi czekają wszyscy mieszkańcy – dojazd do Olsz-
tyna staje się bowiem coraz trudniejszy. 

kraju - tłumaczy Ryszard Górecki. Z po-
mysłu na powołanie stowarzyszenia cie-
szył się Mirosław Nicewicz, dyrektor Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w Olsztynie. 

- W tej chwili modernizujemy "16" 
odcinkami. Tymczasem dobrze byłoby, 
żeby została przebudowana cała droga. 
Tym bardziej, że jesteśmy w stanie zre-
alizować tę inwestycję do końca 2015 
roku - mówi. - Cieszy nas każda inicjaty-
wa, która nam w tym pomoże. Kończy-
my właśnie prace nad dokumentacją 
przebudowy odcinka z Barczewa do 
Biskupca. Pomoc stowarzyszenia przyda 
się w poszukiwaniu pieniędzy na ten cel. 

W tej chwili za pieniądze z Krajowego 
Funduszu Drogowego modernizowane 
są dwa kilkukilometrowe odcinki tej dro-
gi: z Gietrzwałdu do Naglad i Wójtowa 
do Barczewa. Przygotowywana jest tak-
że dokumentacja przebudowy kolejnych 
fragmentów trasy, w tym obwodnicy 
Mrągowa w kierunku na Kętrzyn i Giżyc-
ko. Możliwość przystąpienia do stowa-
rzyszenia Szesnastka rozważa również 
mrągowski samorząd. 

Krajowa „szesnastka” to, jak wynika z raportu 
Generalnej Dyrekcji Droga Krajowych i Auto-
strad, jedna z 22 najważniejszych dróg w Pol-
sce. Jednak "szesnastka" jest jak szwajcarski 
ser - nie dość, że dziurawa, to wąska, kręta. Jak 
głosi raport - prawie jedna trzecia "szesnastki" - 
jest w złym stanie i wymaga natychmiastowego 
remontu. Oznacza to, że pilnie trzeba naprawić 
prawie 113 kilometrów szosy. 

rajowa „szesnastka” nie spełnia  
standardów drogi krajowej. 
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Obchody w mrągowskiej czwórce 

Rocznica patriotyzmu 
W mrągowskiej czwórce odbyły się uroczyste obchody 65 rocznicy po-
wstania Armii Krajowej. Wzięli w nich udział mrągowscy kombatanci i 
lokalne władze. Jednym z punktów był konkurs wiedzy o AK i jej przy-
wódcy Stefanie Roweckim - największą wiedzą  wykazał się Maciej 
Obuchowski, szóstoklasista z mrągowskiej czwórki. 

O 
bchody zorganizowali nauczy-
ciele i uczniowie Zespołu Szkół 
nr 4. Patronem szkoły jest bo-

wiem Generał Stefan Grot Rowecki, 
który stał na czele Armii Krajowej. 
Szkoła od lat współpracuje z mrągow-
skim Światowym Związkiem Żołnierzy 
AK, a jego przedstawiciele prowadzą 
lekcje historii i uczestniczą w szkolnych 
uroczystościach. 

- Kiedy dziesięć lat temu rozpoczynali-
śmy naszą współpracę, było z nami 40 
kombatantów. Dziś żyje zaledwie 18 - 
reszta odeszła na wieczną wartę - tymi 
słowami wspomniał nieobecnych prowa-
dzący uroczystość wicedyrektor Sławo-
mir Rudnicki.  Z okazji obchodów odbył 
się również Festiwal Pieśni Patriotycz-
nej, Wojskowej i Żołnierskiej, w którym 
zwyciężyła Natalia Szczyglak. 

Zapnij pasy 
Mrągowska policja prowadzi akcję pod 
hasłem „Pasy”, mającą na celu zdyscypli-
nowanie kierowców, którzy nie dostoso-
wują się do obowiązku zapinania pasów 
bezpieczeństwa. Muszą się oni liczyć z 
wysokimi mandatami. 
- Nasza drogówka będzie prowadzić dzia-
łania prewencyjno - kontrolne - wyjaśnia 
Krzysztof Bziukiewicz rzecznik komendy. 
Funkcjonariusze obecni będą na głów-
nych trasach powiatu, i tych gdzie docho-
dzi do dużej liczby wypadków i kolizji. Ci 
którzy nie będą przestrzegać obowiązku 
zapinania pasów będą karani mandatem 
w wysokości 100 zł i 2 punktami karnym. 
Krzysztof Bziukiewicz przypomina także, 

że kierowcy 
mają nie tylko 
obowiązek sami 
zapiąć pasy, ale 
także zadbać, 
by uczynili to 
ich pasażero-
wie. Używanie 
pasów bezpie-
c z e ń s t w a 
zmniejsza o 65 

proc. ryzyko śmierci podczas wypadku. 
Pasy zapięte przez pasażerów na tylnych 
siedzeniach mogą zredukować liczbę 
wypadków śmiertelnych o 32 proc. 

Pasy bezpieczeństwa mają bardzo istotny 
wpływ na łagodzenie skutków wypadków 
drogowych. Niestety, nie wszyscy pamiętamy 
o ich zapinaniu, jak również o zasadach, 
związanych ze stosowaniem pasów bezpie-
czeństwa. Warto wiedzieć, że zderzenie sa-
mochodu jadącego z prędkością 80 km/godz. 
ze stałą przeszkodą np. drzewem, słupem 
czy stojącą ciężarówką, jest niemal zawsze 
śmiertelne dla osób znajdujących się w samo-
chodzie. Całkowicie bez szans jest osoba, 
która nie zapięła pasów bezpieczeństwa. I 
najważniejsze - pasy zapinamy przede 
wszystkim dla siebie, a nie dla przepisów. Ta 
niekłopotliwa czynność może uratować nasze 
życie. 

Wydawnictwo będzie prezentowało 15 tras 
rowerowych opracowanych przez członków 
LOT we współpracy z Mrągowskim Centrum 
Informacji Turystycznej i Mrągowskim Sto-

warzyszeniem Rowerowym „MCH”. Kon-
cepcje przebiegu tras opracowano pod-
czas konsultacji z partnerami projektu oraz 
innymi podmiotami branży turystycznej.  

Nowe trasy rowerowe Ziemi Mrągowskiej 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” złożyła wniosek do Za-
rządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie opracowania 
kartograficznego promującego turystykę rowerową. Miesiąc temu została zawar-
ta Umowa Partnerska pomiędzy LOT „Ziemia Mrągowska”, CKiT i Mrągowskim 
Stowarzyszeniem Rowerowym w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć w 
zakresie rozwoju turystyki w Powiecie Mrągowskim. 
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II Bal Charytatywny na zakup fortepianu 

Karnawałowe tysiące 
Dobre towarzystwo, smakowite menu, porywająca muzyka i przede wszystkim – hojni ofiarodawcy. Tak w 
skrócie można podsumować II Bal Charytatywny zorganizowany przez Burmistrza Mrągowa Otolię Siemie-
niec, Państwową Szkołę Muzyczną w Mrągowie i Radio WaMa. W sobotę 17 lutego na ostatkowej imprezie w 
hotelu Mazuria bawiło się około 130 osób. Udało się zebrać 6 tysięcy złotych. Kwota przeznaczona będzie na 
zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej. Również mrągowski samorząd dodał na ten cel 15 tysięcy złotych. 

Z 
ainteresowanie balem przerosło 
oczekiwania organizatorów. 
Goście prawie po brzegi zapeł-

nili dwie sale balowe hotelu. Trudno 
się temu dziwić, bo zaproszenie dla 
dwóch osób kosztowało tylko 100 zło-
tych, a organizatorzy oferowali wiele 
atrakcji.  

Jedną z nich była muzyka - do tań-
ca przygrywał olsztyński "Zbigi Band". 
Imprezę prowadził Tomek Szymaniak - 
znany radiowy prezenter. W trakcie 
balu została przeprowadzona aukcja, z 
której całkowity dochód pójdzie na 
zakup fortepianu potrzebnego Pań-
stwowej szkole Muzycznej w Mrągo-

wie. Uczestnicy Balu licytowali prace 
wykonane przez uczestników warszta-
tów terapii zajęciowej z Mrągowa, czy 
gadżety przekazane przez siatkarzy 
PZU AZS Olsztyn. Najdrożej sprzedane 
zostały obrazy mrągowskich artystów: 
Cezarego Krywiczanina i Jana Żdańca 
oraz kalendarz z podpisami polskich 
siatkarzy. W sumie udało się uzbierać 6 
tysięcy złotych. 

– Nowy fortepian to koszt 80 tysięcy 
złotych – mówi dyrektor szkoły, Andrzej 
Regiec. - Cieszę się bardzo, że los 
młodych artystów nie jest obojętny 
mieszkańcom Mrągowa. Konto rady 
rodziców zasilą także pieniądze uzbie-
rane ze sprzedaży biletów, a także 

środki przekazane z budżetu miasta i 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Ostatkowy bal, był drugą im-
prezą zorganizowaną wspólnie przez 
mrągowskie Radio WaMa i Burmistrza 
Miasta Otolię Siemieniec. Pierwszy bal 
odbył się w czerwcu ubiegłego roku w 
noc świętojańską. 

- Wtedy zebraliśmy pieniądze po-
trzebne na remont Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Mrągowie - mówią organi-
zatorzy. - Impreza na stałe wpisała się 
w kalendarz mrągowskich wydarzeń. 
Dziękujemy przede wszystkim tym, któ-
rzy kupili zaproszenia i wzięli udział w 
aukcji.     Tekst i foto: Paweł Krasowski, ke 

Dzięki nim odbył się Bal: 
 
Artyści, którzy wsparli  
II Bal Charytatywny: 
Izabela Jaśniewska z Mrągowa 
Irena Zalewska z Mrągowa 
Jolanta Fukowska – Mazurek z Mrągowa 
Jolanta Pastuszewska z Mrągowa 
Cezary Krywiczanin z Mrągowa 
Jan Gudelis z Mrągowa 
Jan Żdaniec z Mrągowa 
Maria Posim z Baranowa 

Krystyna Sól z Olsztyna 
Prace wykonali również uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mrągo-
wa i uczniowie mrągowskiej Szkoły Mu-
zycznej 
 
Sponsorzy: 
Hotel Mazuria 
Zakłady Mięsne WARMIA w Biskupcu 
Jacek i Małgorzata Bugiel 
Hurtownia REDO 

Centrum Reklamowe Szapiel 
Salon Plus GSM Renata Banaszek 
 
Organizatorzy II Balu Charytatywnego: 
Burmistrz Miasta Mrągowa 
Radio WaMa 
Państwowa Szkoła Muzyczna w Mrągowie 
Prowadzący: 
Tomasz Szymaniak Radio WaMa 
 

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

Podczas Balu odbywała się licytacja, w której uczestniczyli goście. Poniżej - zdobywcy piłki z autografami piłkarzy Traveland Olsztyn, Renata i Zbigniew Banaszek 

Wszyscy mogli spróbować swoich wokalnych umiejętności 
oraz potańczyć przy dobrej muzyce Zbigi Band 

Organizatorzy - burmistrz Otolia 
Siemieniec i dyrektor szkoły mu-
zycznej Andrzej Regiec 
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Harcerze - kim są? 

I ciągle pniemy się w górę 
Wielokrotnie dochodziły do mnie obiegowe opinie o harcerskich in-
struktorach i wychowawcach, że są to osoby oderwane od rzeczywi-
stości, zajmujące się dziwnymi rzeczami.  

C 
zęsto jest w tym ziarnko prawdy, 
bo nie można generalizować i 
stwierdzać, że takowych jedno-

stek nie ma w naszych szeregach. Chciała-
bym jednak napisać dziś o niektórych lu-
dziach działających w naszym hufcu. W 
większości bardzo młodzi, ukształtowani 
przez nasze obrzędy i prawo, inaczej, bar-
dziej dojrzale patrzący na otaczający ich 
świat. Są to osoby, którym nie szkoda cza-
su na zdobywanie wiedzy, przydatnej do 
dalszej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłą 
kadrą ZHP. To ludzie kształcący się oraz 
poszerzający swój „warsztat” wychowaw-
czy, ale przede wszystkim pełni mło-
dzieńczego wigoru. 

Oto niektóre fakty z naszej działalno-
ści: 

10.11.06 Zespół Kadry Kształcącej 
naszego hufca przygotował i przeprowadził 
warsztaty dla młodych liderów: zastępo-
wych, przybocznych i drużynowych. Doty-
czyły one metodyki harcerskiej, wzięło w 
nich udział 7 osób.  

1-3.12.06 instruktorki naszego Zespołu 
Kadry Kształcącej wzięły udział w warszta-
tach „Rozwój liczebny w kształceniu”. 
Warsztaty zostały przygotowane i przepro-
wadzone przez Centralną Szkołę Instruktor-
ska „Perkoz” k. Olsztynka. 

- Dzięki tym warsztatom upewniłam się 
w przekonaniu, że dążę właściwą drogą 
mojego rozwoju i służby w ZHP – odpowia-
da 19 letnia pwd. Anna Mikołajczyk, uczest-
niczka warsztatów. 

8–10.12.06 w Barczewie Żuławska 

Akademia Kształcenia zorganizowała warsz-
taty dla liderów prowadzących gromady 
zuchowe. Wzięło w nich troje mrągowskich 
harcerzy, na co dzień współtworzących XV 
Gromadę Zuchową „Nibylandia”.  

– Warsztaty te dały mi mnóstwo nowych 
pomysłów, wymianę doświadczeń, ciekawie 
spędzony czas - mówi o swoich odczuciach 
mówi 16 letnia sam. Alicja Woronkiewicz. 

9.12.06 w Olsztynie odbył się pierwszy 
ze zjazdów Kursu Kadry Kształcącej, zorga-
nizowanej przez Chorągiew Warmińsko-
Mazurską ZHP. Szkolenie to przygotowuje 
kadrę zespołów hufcowych do pracy z lokal-
nymi liderami. Poprzez zajęcia teoretyczne i 
praktyczne kursanci poznają metody przeka-
zywania wiedzy, w sposób niekonwencjonal-
ny, ciekawy i urozmaicony. Kurs zakończy 
się feryjnym biwakiem w Ostródzie, gdzie 
egzaminacyjnym zadaniem kursantów będą 
zajęcia przeprowadzone dla osób na równo-
ległym Kursie Drużynowych. 

phm. Sabina Kremska 

SKRÓTEM 

Supermecz przed nami! 
W Zespole Szkół Zawodowych został 

rozegrany Turniej Piłki Siatkowej chłop-
ców o Puchar Dyrektora Szkoły, zorgani-
zowany przez nauczycieli wychowania 
fizycznego. W tegorocznym turnieju wy-
startowało aż 20 zespołów.  

W związku z tym 2 rundy zostały 
przeprowadzone "systemem pucharo-
wym". Do finału awansowało 5 zespołów, 
które o najlepsze miejsca grały "każdy z 
każdym". Najlepsza ekipą okazała się 
drużyna klasy 3UG (lic. profilowane usłu-
gowo - gospodarcze), II miejsce zajęła 
klasa 2 TUG (technik usług gastronomicz-
nych), na III uplasowała się drużyna 1Ts 
( klasa technikum samochodowego), 
czwarte miejsce zajęli zawodnicy z 
3TUG, zas V klasa 2Ts.  

Najlepszy zespół otrzymał pamiątko-
wy puchar Dyrektora szkoły, zaś wszyst-
kie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplo-
my. Tradycją szkoły jest "SUPER MECZ", 
jest to pojedynek najlepszej klasy turnieju 
siatkarskiego z drużyną NAUCZYCIELI. 
Mecz pomiędzy nauczycielami a klasą 
3UG odbędzie się we 27 lutego (wtorek) 
o godz. 12.20 w hali sportowej ZSZ. 

Cybul Waldemar 

Przerwa na haft 
Do końca przerwy zimowej uczniowie 
mogą nauczyć się haftu. Zdobycie umie-
jętność posługiwania się ludowym rze-
miosłem oferują zajęcia prowadzone 
przez stypendystę fundacji Rodowo, Ra-
fała Korotkiewicza. "Warsztaty z haftu 
polskiego” odbywają się w mrągowskim 

C e n t r u m 
Kultury i 
Turystyki i 
trwają w 
godz inac h 
od 14 do 16.  
- Zajęcia są 
bezpła tne , 
nie trzeba 
przynosić ze 
sobą żad-
nych mate-
riałów, nici, 
katalogi ze 
wzorami i 
kanwy są na 
miejscu - 
mówi pro-

wadzący warsztaty, Rafał Korotkiewicz. 
Zajęcia mają przede wszystkim zaanga-
żować młodzież do odnawiania kultury 
ludowej, a także nauczyć dawnego fachu. 
Podsumowaniem projektu będzie wysta-
wa prac, wykonanych podczas warszta-
tów. Uczestnicy otrzymają także dyplomy 
wręczone podczas Dni Kaziukowych, 
które odbędą się 3 marca. 

Paweł Krasowski 
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KOMUNIKAT BURMISTRZA MRĄGOWA 
Szanowni Mieszkańcy Mrągowa,  

Uprzejmie informuję, że w roku 2007 konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie 
miasta Mrągowa, jest wyłoniona w przetargu firma ELEKTROBUD, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, 
11-300 Biskupiec.  
Wszelkie informacje o awariach, uszkodzeniach mechanicznych i aktach wandalizmu, należy zgłaszać 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w Urzędzie Miejskim w Mrągowie tel. 
(089) 741-17-12, a poza tym terminem pod numerami telefonów: (0 - 89) 715-30-80 w godzinach 8.00 – 
16.00  lub całodobowo do pracowników ELEKTROBUDU: 
601 68 70 69 – Andrzej Ostropolski,  
697 57 77 26 – Dariusz Kurek,  
693 17 77 15 – Zdzisław Popławski, 
602 77 37 41 – Jan Nisiewicz 

U rząd Miejski w Mrągowie ogłasza 
pisemny przetarg ofertowy na 
sprzedaż samochodu FSO Polonez 

1600, z instalacją gazową, rok prod. 1994,  
przebieg – 125 tys. km, biały, z kpl. opon 
zimowych. 
Oferty należy składać w zamkniętej koper-
cie z opisem "Oferta zakupu samochodu" 
najpóźniej do dnia 27.02.2007 r. do godz. 
1030 w siedzibie sprzedającego w pok. 
117 (sekretariat Urzędu Miejskiego).  

 Oferta powinna zawierać:  
• imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę 

oferenta,  
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się z 

przedmiotem przetargu i nie wnosi uwag do 
jego stanu, 

• oferowaną cenę.  
 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferen-
tem nie może być osoba powiązana bezpośred-
nio lub pośrednio z innym oferentem. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 27.02.2007 r. o godz.1100 w 

pok. 119, Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Sprze-
dający, bez podania przyczyny może odstąpić od 
przeprowadzenia przetargu, bądź nie zatwierdzić 
wniosku komisji w sprawie rozstrzygnięcia przetar-
gu. Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do 
zawarcia umowy sprzedaży oraz zapłaty zapropo-
nowanej kwoty w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia 
przetargu. Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty z 
nim związane można oglądać w siedzibie Straży 
Miejskiej w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 
089 741 2734. 

B urmistrz Mrągowa informuje, że w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie ogłoszono na okres 21 dni wykazy 

następujących nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia w trybie bezprze-
targowym: 

 
a/ działka nr 121/1 (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Spacerowej, zabudowana budyn-
kiem użytkowym, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie przedszkola, 
b/ część działki nr 281/15 (obręb nr 8), poło-
żonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przezna-
czeniem na cele handlowo – usługowe, 
c/ część działki nr 281/15 (obręb nr 8), poło-
żonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przezna-
czeniem na cele handlowo – usługowe, 
d/ część działki nr 10/97 (obręb nr 9), położo-
nej na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem 
na cele składowe, 
e/ część działki nr 74/11 (obręb nr 1), położo-
nej przy ulicy Okulickiego, z przeznaczeniem 
pod tablicę reklamową, 
f/ działka nr 232/2 (obręb nr 5), położona przy 
ulicy Oficerskiej, zabudowana budynkiem 
gospodarczym, z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Kró-
lewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 
741-29-91.  
 

OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA  

MRĄGOWA 

Kaniuki 3 marca 
 Towarzystwo Wilna i Ziemi Wileńskiej po raz kolejny 
organizuje obchody dnia św. Kazimierza - patrona 
Wilna i całej Litwy. Serdecznie zapraszamy na tego-
roczne „Kaziuki”, które odbędą się 3 marca br. o godz. 
17.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. 
Wystąpią: Kapela Randez-vous, Zespół Młodzieżowy 
„Głębina” oraz zatańczy młodzież z Zespołu „Wilia”. 
Przy skocznej muzyce odbędzie się kiermasz orygi-
nalnych wyrobów z Wilna. Palmy z suszonych kwia-
tów i inne ozdoby wielkanocne, wyroby z wikliny, 
serwety z lnu, pierniczki, chleb wileński to upominki, 
które pozwolą na długo zachować ciepłe wspomnie-
nia. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w punkcie ksero 
CKiT. 
 
Mrągowska Scena Teatralna 11 marca 
 
Serdecznie zapraszamy na spektakl w wykonaniu 
Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie  
"NAPIS” Géralda Sibleyrasa w reżyserii Norberta 
Rakowskiego, w niedzielę 11 marca o godz. 18.00 
 
Pewnego dnia w windzie domu przeciętnych, 
“politycznie poprawnych”, obywateli Europy pojawia 
się obelżywy napis. Napis dotyczy nowego lokatora. Z 
pozoru mało znaczące wydarzenie przeradza się w 
nie lada aferę, a lokatorzy domu, osoby bez widocz-
nych ułomności, uchodzące za spokojne i zrównowa-
żone, przeciętnie obyte, zmieniają się w stado hien. 
 
 

Bilety: normalny - 20 zł, ulgowy - 15 zł (uczniowie, 
studenci). Sprzedaż zorganizowana dla firm i instytucji 
(fakturowana) - 10% upustu. 
 
Koncert Martyny Jakubowicz 17 marca 
 
17 marca o godz. 19.00 proponujemy wspaniały 
KONCERT znanej i cenionej artystki  
MARTYNY JAKUBOWICZ  
Martyna Jakubowicz jest jedyną w swoim rodzaju 
wykonawczynią ballad, będących mieszaniną muzyki 
folk i blues, a także klasycznego najlepszego rocka. 
Sama pisze i komponuje większość swoich utworów; 
jej liryki są ciepłe, delikatne i refleksyjne. Jej poezja 
oparta jest na kobiecych emocjach, uczuciach i po-
trzebach. Pisze o miłości, samotności, nadziei, szuka-
niu prawdziwej więzi. Wyraża nasze ukryte myśli w 
niezwykły bluesowy sposób. Koncerty Martyny Jaku-
bowicz to klimatyczne spotkania muzyczne.  
 
Skład zespołu: 
Martyna Jakubowicz – wokal 
Łukasz Matuszyk- akordeon 
Paweł Mikosz – kontrabas/bas 
Jan Gałach - skrzypce 
 
Bilety: 20 zł 
Sprzedaż zorganizowana dla firm i instytucji 
(fakturowana) - 10% upustu. 
Informacja, sprzedaż i rezerwacja biletów w Centrum 
Kultury i Turystyki: poniedziałek - piątek w godz. 
11.00-18.00 - punkt ksero, tel. 743 34 66, 
po godz. 18.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 
10.00-22.00 - portiernia CKiT, tel. 743 34 73. 
Rezerwacji można również dokonać drogą elektro-
niczną bilety@ckit.mragowo.pl 

Burmistrz Mrągowa 
 

Otolia Siemieniec 

CKiT zaprasza 
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N a  podstawie  art.  13 ust.  1  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 roku  o  gospodar-
ce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603, z późn. zm./. Burmistrz Miasta 
Mrągowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograni-
czony, na wydzierżawienie na okres trzydziestu 
lat, tj. od 1 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2037 
roku, nieruchomości gruntowej o łącznej po-
wierzchni 232,02 arów, stanowiącej własność 
Miasta Mrągowa, położonej przy ulicy Giżyckiej, 
zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 2, jako 
część działki nr 217/10, o pow. 4,72 ara oraz 
część działki nr 217/12 o pow. 227,30 arów,  
 

z przeznaczeniem pod budowę  
Ranch Mrongoville oraz budowę obiektów 

handlowo - usługowych 
 

W skład kompleksu mają wchodzić między inny-
mi: Rancho Restauracja, stajnia, plac do lonżo-
wania, wybieg dla koni oraz pawilony o funkcji 
handlowej. 
- termin rozpoczęcia budowy – 9 m-cy od dnia 
zawarcia umowy dzierżawy (31 grudzień 2007 
roku), 
- termin zakończenia budowy – 3 lata od dnia 
zawarcia umowy dzierżawy (31 marzec 2010 
roku). 
 
Nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacyj-
ną, wodociągową i energetyczną. Osoba wyło-
niona jako Dzierżawca zobowiązana jest do 
przeprowadzenia prac budowlanych w oparciu o 
dokumentację techniczną - projekt budowlany 
budowy Miasteczka Turystyczno - Rozrywkowe-
go Mrongoville - etap II "Rancho", sporządzony 
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.  
Dokumentację techniczną - projekt budowlany 
budowy Miasteczka Turystyczno - Rozrywkowe-
go Mrongoville - etap II "Rancho", sporządzony 
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
osoba wyłoniona jako Dzierżawca zobowiązana 
jest nabyć za kwotę 32 700 zł (brutto) (słownie: 
trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych), naj-
później w dniu zawarcia umowy dzierżawy. Do-
wód wpłaty wymienionej kwoty jest warunkiem 
zawarcia umowy dzierżawy.  
 
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięczne-
go czynszu dzierżawnego za 1 ar dzierżawione-
go gruntu, do której doliczony będzie podatek 
VAT w wysokości 22 %. Umowa dzierżawy zo-
stanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyż-
szą stawkę czynszu dzierżawnego. Stawka wy-
woławcza na miesięczny czynsz dzierżawny 
wynosi: 

1,80 zł za 1 ar  
plus podatek VAT w wysokości 22 %. 

Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego 
wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2008 
roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy 
pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę 
wysokości stawki czynszu w stosunku do analo-

gicznego okresu roku ubiegłego. Wylicytowana 
stawka czynszu dzierżawnego podwyższana 
corocznie od 1.01.2008 o wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowią-
zywała będzie w okresie pierwszych trzech lat 
od dnia zawarcia umowy dzierżawy, tj. w okre-
sie od 1 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2010 
roku, a po upływie trzech lat od zawarcia umo-
wy stawka czynszu dzierżawnego za 1 ar 
dzierżawionej powierzchni wynosiła będzie 
odpowiednio: 
1. w okresie sezonu turystycznego (od 1 maja 
do 30 września każdego roku kalendarzowe-
go) - 300% obowiązującej stawki czynszu 
dzierżawnego {stawka obowiązująca  x 300% 
+ obowiązujący podatek VAT}, 
2. poza sezonem turystycznym (od 1 stycznia 
do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 
grudnia każdego roku kalendarzowego) - 20-
0%  obowiązującej stawki czynszu dzierżaw-
nego {stawka obowiązująca  x 200% + obo-
wiązujący podatek VAT},  
3. w przypadku przekroczenia terminu zakoń-
czenia budowy poszczególnych obiektów, 
począwszy od 1 kwietnia 2010 roku do czasu 
zakończenia budowy, przez które rozumie się 
oddanie wszystkich budynków przewidzianych 
w projekcie budowlanym do wybudowania do 
użytku, stawka czynszu dzierżawnego za 1 ar 
powierzchni wynosiła będzie 30,00 zł + obo-
wiązujący podatek VAT. Po oddaniu do użytku 
wszystkich obiektów przewidzianych do wybu-
dowania, obowiązywały będą stawki czynszu 
dzierżawnego wymienione w pkt. 1 i 2. 
Przez obowiązującą stawkę czynszu dzierżaw-
nego rozumie się stawkę wylicytowaną po-
większoną o wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS 
za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzające-
go zmianę wysokości stawki czynszu w sto-
sunku do analogicznego okresu roku ubiegłe-
go, naliczony za okres obowiązywania umowy. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążo-
na ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w 
stosunku do niej postępowanie dotyczące 
prawidłowości jej nabycia. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 marca 
2007 roku  (środa) w Urzędzie Miejskim 
w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 
60A, w pok. Nr 19, o godzinie 9.30. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta  
złotych). Wadium należy wpłacić w terminie do 
16 marca 2007 roku (piątek) w kasie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 56), 
bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na 
konto nr 45102036390000850200051235. Za 
dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek bankowy 
tut. Urzędu, potwierdzony wyciągiem banko-
wym. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała 
przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego. Wadia wpłacone przez pozosta-
łych uczestników przetargu, zwrócone będą 
niezwłocznie, jednak nie później niż przed upły-
wem trzech dni od dnia, odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia 
przetargu wynikiem negatywnym.   
 
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagra-
nicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem 
umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę 
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwala-
jącej na wydzierżawienie nieruchomości. 
  
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli 
się od zawarcia umowy dzierżawy według pro-
jektu stanowiącego załącznik do ogłoszenia w 
terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, 
Burmistrz Miasta Mrągowa może odstąpić od 
zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podle-
ga  zwrotowi. 
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobo-
wiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, 
płatny w terminie i na warunkach określonych w 
ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. Nr 31 z 
póź. zm./. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o 
Zarządzenie Nr 748/2004 z dnia 23 listopada 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i 
najem nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Mrągowo z późniejszymi zmia-
nami. 
Informacje na temat przewidzianych do wybudo-
wania na przedmiocie dzierżawy obiektów oraz 
wgląd do dokumentacji technicznej - projekt 
budowlany budowy Miasteczka Turystyczno - 
Rozrywkowego Mrongoville - etap II "Rancho", 
dostępne są w Referacie Planowania Prze-
strzennego, Budownictwa, Ochrony Środowiska i 
Inwestycji (II piętro, pok. 46), tel. nr 089741 31 
85.  
 
Burmistrz Miasta dodatkowo informuje, że w dniu 
19 lutego 2007 roku nastąpi przekazanie placu 
budowy dla wykonawcy drugiej części komplek-
su Miasteczka Mrongoville, mieszczącej się od 
strony ulicy Młynowej. Inwestycja ta jest finanso-
wana przez Gminę Miasto Mrągowo z udziałem 
środków finansowych, pochodzących z funduszy 
unijnych.  Zakończenie realizacji inwestycji prze-
widziane jest na dzień 15 lutego 2008 roku. 
 

     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

Bliższych informacji na temat  
przetargu oraz projektu umowy  

dzierżawy udziela Referat Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Mrągowie  

(II piętro, pok. 49),   tel. 089741 29 91.  


