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Zakończona inwestycja miejska 

Środowiskowy Dom  

Samopomocy otwarty 
Z inicjatywy Burmistrza Miasta z dniem 3 grudnia, rozpoczął w Mrą-
gowie  swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. To 
pierwsza w mieście tego typu placówka, wspierająca osoby potrze-
bujące pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. 

Ś 
rodowiskowy Dom Samopo-
mocy powstał w zaadaptowa-
nym, przez Miasto, na ten cel 
budynku przy ulicy Królewiec-

kiej 34. Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł ponad 600 tys. zł. Starania 
o pozyskanie środków na adaptację 
obiektu prowadzone były przez Mia-
sto od listopada ubiegłego roku. 
Efektem tych działań było pozyska-

nie z Państwowe-
go Funduszu Re-
habilitacji Osób 
Niepełnospraw-
nych środków w 
wysokości 200 tys. 
zł. Dodatkowo na 
ten cel Miasto po-
zyskało z Minister-
stwa Pracy i Polity-
ki Społecznej kwo-
tę ponad 200 tys. 
zł oraz około 90 
tys. zł na wyposa-
żenie Domu. 
W Środowiskowym 
Domu Samopomo-
cy uruchomiono 40 
miejsc dla potrze-
bujących miesz-
kańców Miasta. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszyst-
kim Mieszkańcom i Gościom serdeczne życzenia, aby te 

najpiękniejsze i rodzinne polskie Święta upłynęły  
Państwu w życzliwej i radosnej atmosferze.  

Niech puste miejsce przy wigilijnym stole będzie symbolem  
obecności tych, którzy są z dala od domu rodzinnego.  

W Nowym Roku życzymy dobrego zdrowia, wielu sukcesów,  
trafnych decyzji i spełnionych nadziei  
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Otolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia Siemieniec    

Uczestnicy mogą korzystać z zajęć w 
pracowniach: informatycznej, gospodar-
stwa domowego, muzycznej, rehabilita-
cyjnej oraz krawiecko – artystycznej. 
Zatrudnieni zostali specjaliści prowadzą-
cy z uczestnikami zajęcia wspierająco – 
rehabilitacyjne. 
Dodatkowo do budynku przy ulicy Króle-
wieckiej 34 zostały przeniesione Klub 
Integracji Społecznej oraz Punkt Infor-
macyjno – Konsultacyjny Komisji ds. 
RPA, funkcjonujące dotychczas w bu-
dynku przy ulicy Królewieckiej 41. 

480 lat JARMARKU480 lat JARMARKU480 lat JARMARKU480 lat JARMARKU    
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJAŚWIĘTEGO MIKOŁAJAŚWIĘTEGO MIKOŁAJAŚWIĘTEGO MIKOŁAJA    

W sobotę 15 grudnia 
na Promenadzie nad 
Jeziorkiem Magistrac-
kim odbył się Jarmark 
Świętego Mikołaja. 
- W tym roku mija 480 
rocznica nadania dla 
miasta przez Albrechta 

Hohenzolernna (na zdjęciu) przywi-
leju organizacji corocznego Jarmar-
ku św. Mikołaja w dniu 6 grudnia.  

 
Więcej o Jarmarku  

na stronie 7. 



2222    

Magazyn Mrągowski A K T U A L N O Ś C I   S A M O R Z Ą D O W E   

Dyżury burmistrza  
i radnych  

W każdy poniedziałek w Urzędzie  
Miejskim przy ul. Królewieckiej 60A  

przyjmują interesantów: 
 

Burmistrz Miasta Mrągowa  
Otolia Siemieniec, w godz. 13-16  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Lubowidzki,  
w sali nr 16, godz. 13.00-15.00  
 
Radni Rady Miejskiej  
pełnią dyżury we wtorki, w sali nr 16  
w godz. 14.00-16.00  
 

Sesja Rady Miejskiej  
w piątek,  28 GRUDNIA o 13.00 

Z A P R A S Z A M Y !!!  

Spółka wykupiła budynek  

na własność 

TBS „Karo” 

na swoim! 
Po ośmiu lata istnienia Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 
„Karo” spółka ma własną siedzibę. 
Budynek udało się wykupić dzięki 
przekazanej przez miasto kwocie 
580 tys. złotych. 
 
Do tej pory TBS wynajmował po-
mieszczenie na ulicy Kopernika 11. - 
- Jednostka istniała już osiem lat i 
wciąż nie mieliśmy własnego lokalu.  
Teraz jesteśmy już na swoim - mówi 
prezes Tomasz Żbikowski. 
Przekazana przez samorząd Miasta  
kwota podwyższyła kapitał spółki. 
Zmieni się również rozkład udziałów 
– planowane jest wykupienie udzia-
łów Gminy Mrągowo i TBS „Karo” 
będzie spółką wyłącznie miejską.  

Zmiany w gospodarce odpadami 

Gospodarować odpadami 
Zmieniają się zasady gospodarowania odpadami. Unia Europejska wyma-
ga, aby do 2010 roku odpadów trafiających na składowisko było nie więcej niż 
75 procent. Obecnie tylko 2 proc. odpadów jest przetwarzanych a 98 proc. 
trafia na składowiska. Ograniczenie ilości odpadów na składowiska jest ko-
nieczne, aby uniknąć unijnych kar. 

W 
 związku z tym Rada Mi-
nistrów podjęła decyzję o 
podwyższeniu od nowego 
roku opłaty marszałkow-

skiej odprowadzanej przez zarządcę 
składowiska do Urzędu Marszałkow-
skiego do 75 zł za tonę odpadów . 

Radni miejscy zdecydowali, że od 
stycznia za tonę odpadów, które trafią 
na składowisko, firmy wywozowe będą 
płacić 70,00 zł netto, a nie 40,67zł – 
jak to jest obecnie. Obecnie obowiązu-
jąca cena składowania w Polskiej Wsi 
jest jedną  z najniższych w wojewódz-
twie (ceny kształtują się od 60 zł/Mg 
do 200zł/Mg). Zachodziło ryzyko zasy-
pania naszego składowiska odpadami 
spoza regionu. 

Do tej pory kierowanie odpadów na 
składowiska było najtańsze jednak 
przy zastosowaniu nowych stawek od 
2008r., składowanie będzie droższe 
niż recykling. Cena składowania jest 
jednym z czynników mających wpływ 
na ceny opróżniania pojemnika. Ceny 
wywozu odpadów ustalane są indywi-
dualnie przez firmy zajmujące się od-
biorem odpadów. Miasto Mrągowo 
było inicjatorem utworzenia Związku 
Gmin "Czyste Mazury", którego głów-
nym celem jest kompleksowe zago-
spodarowanie odpadów. O środki fi-
nansowe na budowę infrastruktury na 

składowisku Zarząd Związku, w skład 
którego wchodzi burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec, zamierza ubiegać się 
z "Regionalnego Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury na lata 2007 – 201-
3".  

Ponadto Zarząd Związku biorąc pod 
uwagę uciążliwości związane z gospo-
darką odpadami podpisał z Miastem 
Olsztyn list intencyjny wyrażający chęć 
przystąpienia do projektu "System zago-
spodarowania odpadów komunalnych w 
Olsztynie. Budowa zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów" . Projekt ten zakłada 
budowę spalarni odpadów z uwzględnie-
niem powstałych w Regionach instalacji 
do przetwarzania odpadów. Wspólna 
realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli 
spełnić warunek 300 tys. mieszkańców 
regionu, a także da możliwość ubiegania 
się o środki finansowe z Funduszu Spój-
ności. 

Zanim powstaną instalacje do prze-
twarzania odpadów, musimy jednak po-
nosić opłaty związane ze składowaniem 
odpadów. Nie będą one  dla Mieszkań-
ców Miasta tak odczuwalne jeżeli więk-
sza część produkowanych odpadów 
będzie podlegać segregacji. Firmy wy-
wozowe działające na terenie miasta już 
teraz wychodzą z taką ofertą. 

 
Magdalena Góralczyk 

Nowy parking  

za Urzędem 
Parking za budynkiem przy ul. Króle-
wieckiej 58 doczeka się modernizacji. 
Rozpoczęły się już prace remontowe, 
które potrwają do maja 2008 roku.  
- Będzie tu 46 stanowisk postojowych, 
całość parkingu zostanie utwardzona i 
wyłożona polbrukiem - mówi Karol Wa-
linowicz z Referatu Planowania Prze-
strzennego, Budownictwa, Ochrony 
Środowiska i Inwestycji. Koszt inwesty-
cji wyniesie około 400 tysięcy złotych. 

Opłata porządkowa 
Od nowego roku zapłacimy 
za posiadanie psów - taką 
decyzję podjęli mrągowscy 
radni na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej. Opłatę 
pobiera się od osób fizycz-
nych posiadających psy, 
które zamieszkują w: bu-
dynkach jednorodzinnych 
w wysokości 30 zł rocznie 

od jednego psa oraz w budynkach wielorodzinnych 
w wysokości 50 zł rocznie od jednego psa. Opłatę 
posiadacz psa jest zobowiązany uiścić bez wezwa-
nia w terminie do 30 czerwca danego roku. Jeżeli 
obowiązek uiszczenia tej opłaty powstał po tym 
terminie opłata jest płatna w ciągu 14 dni od daty 
nabycia psa. Opłaty pobierać będą również pra-
cownicy Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie oraz strażnicy 
miejscy.  
Zróżnicowanie stawek spowodowane jest uciążli-
wością dla otoczenia z powodu zamieszkiwania 
psa w budynku wielorodzinnym.  
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Program o Mrągowie 
Użytkownicy telewi-
zji kablowej mogą 
codziennie obejrzeć 

program z Mrągowa „Mrągowskie Klimaty”. 
Emituje go stacja Tele - Top, a programy 
powstają we współpracy z Samorządem 
Miasta i Powiatu. Programy o lokalnych 
sprawach są emitowane co cztery godziny 
13.30, 17.30, 21.30 i 1.30. Tele - Top co-
dziennie informuje  również o tym, co dzieje 
się w Olsztynie, Biskupcu, Szczytnie, Gi-
życku i Ostródzie. TeleTOP emituje rów-
nież programy o tematyce ekologicznej, 
muzycznej i zdrowotnej. Teraz programy 
m o ż n a  o g l ą d a ć  r ó w n i e ż  n a 
www.mragowo.pl.  

Najtańsi i nowocześni 

Mrągowski ZWiK inwestuje 
Dzięki inwestycjom i modernizacjom prowadzonym przez Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji woda jest dobrej jakości i dostarczana jest za niską 
cenę.  

Z 
akład Wodociągów i Kanalizacji 
rozwija się. Przy tak dobrej jako-
ści wody, ceny za dostawę wody 
i odbiór ścieków są jednymi z 

najniższych w regionie. Zatwierdzone na 
okres od 1.I.2008r. do 31.XII.2008r. tary-
fy, w porównaniu do opłat obowiązują-
cych w roku bieżącym, zakładają wzrost 
o 7 groszy na 1m3 dostarczonej wody 
oraz 17 groszy na 1 m3 odebranych ście-
ków. Wzrost opłat (brutto) za wodę i ście-
ki w stosunku do obecnie obowiązują-
cych stawek opłat wyniesie:  
woda 5,0% (0,07zł),  
ścieki 6,7% (0,17 zł),  
woda i ścieki 6,1%. (0,24 zł).  

Obowiązujące obecnie a także propo-
nowane na 2008r. stawki opłat za wodę 
i ścieki w Mrągowie, są jednymi z naj-
niższych, jakie obowiązują w miastach 
na terenie naszego województwa. Tak 
niskie ceny to zasługa między innymi 
prowadzonych wciąż inwestycji. Waż-
nym krokiem była modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k. 
Mrągowa, która zakończyła się w paź-
dzierniku. Była współfinansowana z 
ZPORR. Projekt był wyróżniony przez 
ekspertów i stał się wzorcowym w na-
szym województwie.   

Za ponad 2 miliony unijnego dofi-
nansowania udało się wybudować dro-
gę, prowadzącą do oczyszczalni oraz 
hermetyzowaną zlewnię ścieków dowo-
żonych (pochodzących z nieskanalizo-
wanych obszarów), ponadto został wy-
konany ciąg technologiczny higienizacji 
osadu. Wymienionych zostało wiele 
urządzeń na ekonomiczne i nowocze-
sne.  

Przy średnim zużyciu wody przez trzyoso-
bową rodzinę na poziomie 10 m3/ miesiąc, 
planowany wzrost opłat za wodę i ścieki 
spowoduje miesięczny wzrost kosztów 
utrzymania o 2,40 zł, co w przeliczeniu na 
jedną osobę wyniesie 0,80 zł/ miesiąc. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Pomoc w programie 
Jak co roku, na sesji rady miejskiej uchwalony został Program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu mrągowskie organi-
zacje otrzymają finansowe wsparcie z miejskiego budżetu. 

W roku 2008 Gmina Miasto Mrągowo 
zamierza wspierać lub powierzać organi-
zacjom pozarządowym oraz innym pod-
miotom prowadzącym działalność pożyt-
ku publicznego realizację następujących 
zadań: 
1)  ochrona osób przebywających na 
wodach na terenie miasta Mrągowo,  
2) działania w zakresie profilaktyki pro-
blemów alkoholowych i innych uzależnień 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie,  
3) wspieranie działań na rzecz osób, ro-
dzin i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, poprzez organizację wypo-
czynku letniego i zimowego oraz organi-
zację imprez profilaktycznych,  
4) ochrona i promocja zdrowia poprzez 
zapobieganie chorobom społecznym, 
propagowanie zdrowego stylu życia oraz 
szkolenia w zakresie pomocy przedlekar-
skiej (dzieci, młodzieży, dorosłych),  
5) wspieranie działań niosących pomoc 
osobom chorym,  starszym i niepełno-
sprawnym,  
6) wspieranie działań edukacyjno-
rekreacyjnych prowadzonych wśród dzie-
ci i młodzieży, w zakresie organizacji 

zajęć i imprez rekreacyjno-
edukacyjnych,  
7) rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzie-
ży poprzez edukację wokalno-
muzyczną,  
8) wspieranie edukacji ekologicznej 
oraz ochrona dziedzictwa przyrodnicze-
go,  
9) podtrzymywanie tradycji narodo-
wych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywa-
telskiej, kulturowej,  
10) upowszechnianie kultury oraz roz-
wijanie świadomości kulturowej spo-
łeczności Mrągowa poprzez organiza-
cję wydarzeń artystycznych i działal-
ność wydawniczą,  
11) działalność wspomagająca rozwój 
społeczności lokalnych poprzez eduka-
cję i zaspakajanie zainteresowań kultu-
ralnych osób w wieku poprodukcyjnym, 
12) rozwijanie kultury fizycznej i sportu:  
 - upowszechnianie wśród dzieci i mło-
dzieży sportów masowych, gier zespo-
łowych, tenisa stołowego, kajakarstwa i 
żeglarstwa, kolarstwa, sztuk walki, bi-
larda i strzelectwa sportowego,  

Burmistrz Miasta Mrągowo może, na wnio-
sek podmiotu programu, rozszerzyć listę 
zadań realizowanych w 2008 r.  
W projekcie budżetu na 2008 r. przyjęto 
kwotę 298 000 zł na wykonanie zadań w 
ramach proponowanego programu. 

- pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i 
młodzieży, w zakresie gier zespołowych, 
tenisa stołowego, kajakarstwa i żeglar-
stwa, kolarstwa, sztuk walki, bilarda i 
strzelectwa sportowego. 

Zimowe odśnieżanie 
Za odśnieżane są odpowiedzialne nie tylko krajowe, woje-
wódzkie i powiatowe zarządy dróg, ale również administra-
torzy budynków i właściciele posesji, sąsiadujących z chod-
nikami. - Śnieg trzeba usunąć bezzwłocznie po opadach, 
ale oczywistym jest, że nie zawsze jest to możliwe. Czasem 
mamy również do czynienia ze starszymi ludźmi, którzy nie 
mogli sprzątnąć chodnika - mówi komendant mrągowskiej 
straży miejskiej Jerzy Grądzki. Dlatego też mandat (nawet 
do 500 złotych) to ostateczność. Strażnicy na pewno czę-
ściej będą pouczać, również o tym, że sprzątanie chodnika 
można zlecić firmie komunalnej i przez całą zimę nie mar-
twić się już o to, że znów pada śnieg. Informacje o nieod-
śnieżonych drogach i chodnikach przekazywać można pod 
nr 089 741 2734. 

Nowy radny 

W mrągowskiej Radzie Miejskiej zmia-
ny – radny Miejski Jacek Kowalczyk 
złożył swój mandat, a jego miejsce za-
jął nowy radny Jerzy Bonikowski, któ-
ry startował z listy Międzygminnego 
Komitetu Wy-
borczego.  
Zmienił się 
r ó w n i e ż 
skład komisji 
rady. Nowy 
radny należy 
do Komisji 
Budżetu i 
Finansów i 
Komisji Re-
wizyjnej. 
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Burmistrz Mrągowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszono 
na okres 21 dni wykazy następujących nieru-
chomości przeznaczonych do: 

wydzierżawienia: 
w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 170/35 (obręb nr 4), poło-
żonej przy ulicy 8-go Maja, z przeznaczeniem 
pod budowę bufynku mieszkalno - usługowe-
go, 
b/ część działki nr 170/35 (obręb nr 4), 
położonej przy ulicy 8-go Maja, z 
przeznaczeniem pod budowę bufynku 

mieszkalno - usługowego, 
c/ działka nr 203/8 oraz działka nr 203/9 
(obręb nr 5), położone przy ulicy 
Roosevelta, z przeznaczeniem na teren 
zielony, 
d/ część działki nr 232/2 (obręb nr 5), 
położonej przy ulicy Oficerskiej, z 
przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nietruchomości 
przyległej, 
e/ część działki nr 157/29 (obręb nr 4), 
położonej przy ulicy Królewieckiej, z 
przeznaczeniem pod kontener na odpady. 

     OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 

Do wynajęcia: 
w trybie bezprzetargowym: 
a/ garażu położonego przy ulicy 
Królewieckiej 51A, o powierzchni 11,87 m2, 
b/ garażu położonego przy ulicy 
Warszawskiej 53, o powierzchni 12,00 m2. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opi-
sanych nieruchomości udziela Referat 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica 
Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), 
tel. 089 741-29-91.  

Gmina Miasto Mrągowo ogłasza przetarg nieograniczo-
ny w oparciu o art. 70  1- 3   Kodeksu Cywilnego na wybór 
wychowawcy do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wycho-
wawczych   w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sienkiewicza 
16, w wymiarze 29 godzin tygodniowo, od poniedziałku do 
piątku od godz. 14.00 do godz. 19.00, w soboty od godz. 
10.00  do godz.14.00,   na okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 
czerwca 2008 r. na warunkach zlecenia. 
1. Wymagania niezbędne od kandydata - oferenta: 
1/ wychowawcy -   wykształcenie wyższe zawodowe lub 
magisterskie na jednym z wymienionych kierunków: peda-
gogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza, psychologia, resocjalizacja, praca socjalna 
lub na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowy-
mi    w zakresie  psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji.  
2. Wymagania dodatkowe, podnoszące wartość oferty: 
1/ doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,   
2/ odbyte szkolenia  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.  
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wychowaw-
cy: 
1/ rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy w 
ramach zajęć tematycznych, stwarzanie warunków do 
samorealizacji, 
2/wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych , 
rodzinnych i rówieśniczych, 
3/ pomoc w nauce,  
4/ stwarzanie warunków do nabywania umiejętności inter-

personalnych oraz przebywania i pracy w grupie, 
6/ organizacja czasu wolnego, w tym m.in. organizacja 
zabaw, wycieczek, itp. oraz planowanie codziennych 
zajęć, 
7/ kształtowanie u dzieci nawyków oraz uczenie prozdro-
wotnych, 
8/uczenie poszanowana tradycji, ciągłości kulturowej, 
9/przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzial-
ności za własne postępowanie oraz uczenie samodziel-
ności w życiu, 
10/prowadzenie dokumentacji pracy z dziećmi w świetli-
cy, 
11/podejmowanie interwencji w sprawach dzieci i ich 
rodzin oraz  współpraca z instytucjami / gminną komisją 
rozwiązywania problemów alkoholowych, szkołami, 
ośrodkiem pomocy społecznej, sądem rodzinnym, powia-
towym centrum pomocy rodzinie, itp./, 
12/ dokonywanie zakupów artykułów żywnościowych 
potrzebnych do sporządzenia  posiłków dla dzieci. 
4. Oferta powinna zawierać: 
a) list motywacyjny z propozycją wynagrodzenia brutto za 
okres jednego miesiąca, 
b) dokument poświadczający wykształcenie oraz  odbyte 
szkolenia, 
c) dokumenty poświadczające pracę z dziećmi, 
d) oświadczenie o niekaralności, 
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifika-
cjach  ( o ile kandydat posiada ). 
 

5.Kryteria oceny ofert: 
a) przygotowanie i doświadczenie zawodowe, dla osób 
spełniających wymagania – waga  kryterium  40 %, 
b) cena brutto - waga kryterium 60 %. 
6. Ofertę wraz z dokumentami  należy składać osobiście 
w Sekretariacie  / pokój nr 17 / w Urzędzie Miejskim w 
Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A lub pocztą elektroniczną 
na adres: ala.szar@mragowo.um.gov.pl w przypadku 
posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub 
drogą pocztową na adres: Urząd Miejski, 11-700 Mrągo-
wo, ul. Królewiecka 60 A z dopiskiem „ Przetarg na wybór 
wychowawcy Świetlicy Środowiskowej”  - w terminie do 
dnia 27 grudnia 2007r.  do godz. 10.00. 
7. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku 
naboru, będzie umieszczana na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej 
www.bip.mragowo.um.gov.pl  oraz na tablicy informacyj-
nej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Króle-
wiecka 60 a. 
8.Wymagane dokumenty: list motywacyjny, z uwzględnie-
niem dokładnego przebiegu  kariery zawodowej, powinny 
być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ). Zastrze-
ga się prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcie 
bez wyboru którejkolwiek oferty. 

WIGILIA SAMOTNYCHWIGILIA SAMOTNYCHWIGILIA SAMOTNYCHWIGILIA SAMOTNYCH    
    
Jak co roku, Wigilia dla Samotnych Jak co roku, Wigilia dla Samotnych Jak co roku, Wigilia dla Samotnych Jak co roku, Wigilia dla Samotnych 
odbędzie się w Miejskim Ośrodku odbędzie się w Miejskim Ośrodku odbędzie się w Miejskim Ośrodku odbędzie się w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej 24 grudnia o go-Pomocy Społecznej 24 grudnia o go-Pomocy Społecznej 24 grudnia o go-Pomocy Społecznej 24 grudnia o go-
dzinie 12.00. dzinie 12.00. dzinie 12.00. dzinie 12.00.     
Organizatorzy zapraszają wszyst-Organizatorzy zapraszają wszyst-Organizatorzy zapraszają wszyst-Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich chorych i samotnych, by ten ro-kich chorych i samotnych, by ten ro-kich chorych i samotnych, by ten ro-kich chorych i samotnych, by ten ro-

dzinny dzień spędzili ra-dzinny dzień spędzili ra-dzinny dzień spędzili ra-dzinny dzień spędzili ra-
zem, przy stole zastawio-zem, przy stole zastawio-zem, przy stole zastawio-zem, przy stole zastawio-
nym tradycyjnymi dania-nym tradycyjnymi dania-nym tradycyjnymi dania-nym tradycyjnymi dania-
mi.mi.mi.mi.    

Nagrodzeni za pomoc  
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył 
wyróżnienia dyrektorom Jolancie Iwanickiej z DPS i Julia-
nowi Osieckiemu z MOPS za działalność społeczną.  

U 
roczystości w olsztyń-
skim zamku połączo-
ne były z obchodami 
Dnia Pracownika So-

cjalnego. Nagrodzeni zostali tak-
że przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z Olsztyna, Elblą-
ga i Szczytna. Marszałek wręczył 
swoje nagrody po raz siódmy.  

Pracownicy regionalnych ośrod-
ków pomocy społecznej i organi-
zacji pozarządowych, działają-
cych na rzecz najbardziej potrze-
bujących, często, mimo niełatwej i 
nie zawsze docenianej pracy, 
bardzo dobrze spełniają swoją 
rolę. Jeden z nagrodzonych - 
Julian Osiecki z mrągowskiego 

ośrodka pomocy społecznej,  
powiedział, że spotkania w 
ramach Dnia Pracownika So-
cjalnego pozwalają docenić 
wysiłek, jaki wyróżnieni wkła-
dają w pracę na rzecz drugie-
go człowieka, ich wiedzę i pro-
fesjonalizm.  

Problemy społeczne z jakimi 
borykają się mieszkańcy na-
szego miasta cały czas się 
zmieniają. Jak się okazuje, 
podstawowym problemem nie 
jest już bezrobocie, ale ma-
razm, bierność i brak chęci 
podjęcia jakiejkolwiek pracy.  
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Burmistrz Mrągowa ogłasza konkurs 

Dekorujemy nasze miasto!   

Konkurs na najciekawszą dekorację świąteczną ogłosiła burmistrz Mrą-
gowa, Otolia Siemieniec. Ubiegłoroczny cieszył się dużym zainteresowa-
niem - a dzięki pomysłowości mieszkańców miasto było pięknie udeko-
rowane. Czy tak będzie również w tym roku? 

C 
hcemy wspólnie podkreślić ra-
dosny, świąteczno - noworocz-
ny nastrój, jaki panuje w na-
szym mieście - mówi burmistrz 

Mrągowa, Otolia Siemieniec. Do konkur-
su można zgłosić oryginalne iluminacje 
świetlne, świąteczne wystawy i ekspozy-
cje a nawet... ładnie udekorowane pry-
watne domy i balkony. Zgłoszenia można 
dokonać osobiście lub przesłać faksem: 
089 741 1705. Zgłoszenia będą przyjmo-
wane w miejskim urzędzie do piątku 21 
grudnia, a w przerwie między świętami a 
Nowym Rokiem konkursowe dekoracje 
oceni specjalna komisja. Regulamin kon-
kursu na www.mragowo.pl.  

W konkursie wyłonieni zostaną: w kate-
gorii wystawa i witryna sklepowa - trzej 
laureaci, w kategorii dom, balkon - dwaj 
laureaci. Komisja zastrzega sobie inny 
podział nagród. O rozstrzygnięciu i ter-
minie wręczenia nagród i dyplomów 
uczestnicy zostaną powiadomieni przez 
Urząd Miejski. 
Wszelkie pytania prosimy kierować do 
Urzędu Miasta Mrągowa, Referat Stra-
tegii, Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej, osoba do kontaktu: Kata-
rzyna Enerlich, tel. 741-21-11, promo-
cja@mragowo.um.gov.pl. Specjalne 
formularze zgłoszeń można otrzymać w 
Urzędzie Miejskim, p. 2 i 24. 

Trwa budowa Miasteczka Westernowego 

Mrongoville szuka inwestora 
Inwestor pilnie poszukiwany - Mrągowo liczy na to, że nowo budowane 
na obrzeżach miasta Miasteczko Westernowe Mrongoville już wkrótce 
znajdzie swego operatora, który będzie chciał zamienić to miejsce w 
prawdziwy raj dla miłośników country. 

M 
iasteczko turystyczno - we-
sternowe Mrongoville powsta-
je dzięki wsparciu unijnych 
funduszy. Najpierw był pierw-

szy etap, czyli uzbrojenie terenu, a teraz 
trwa budowa poszczególnych obiektów: 
budynku dworca, banku, siedziby szeryfa 
z więzieniem, salonu i Mexico Baru oraz 
domków traperskich.  

- Dopuszczamy wszelkie rozwiązania w 
zakresie funkcjonowania przedsięwzię-
cia, które zaproponuje przyszły inwe-
stor zainteresowany współpracą i pro-
wadzeniem działalności Miasteczka. 
Gmina Miasto Mrągowo nie dopuszcza 
zmiany przeznaczenia wybudowanych 
obiektów - mówi burmistrz Otolia Sie-
mieniec. W przyszłości powstaną tu 
kolejne budynki - wszystkie w wester-
nowym stylu. 
- Kontynuacja inwestycji nie wyklucza 
rozpoczęcia działalności na dotychczas 
wybudowanych obiektach. Zabudowa-
na powierzchnia zajmie łącznie około 6 
ha. Obiekt w całości zostanie przysto-
sowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych - dodaje burmistrz. Inwestor 
zastanie tu zatem w części przygotowa-
ne do działania miasteczko, a jego 
głównym zadaniem będzie... dobry 
pomysł na to, by miejsce to stało się 
turystyczną atrakcją Regionu. 

Prawnik za darmo 
Bezpłatne porady prawne dla mrągowian zorganizu-
je w Urzędzie Miejskim Akademickie Stowarzysze-
nie Propagatorów Prawa i Integracji Europejskiej 
„Wspólna Europa". Jak mówi współorganizator 
prawniczych dyżurów, Przemysław Bereda, taka 
forma współpracy z miastem to nie tylko pomoc w 
codziennych kłopotach, ale również sposób na 
zdobycie doświadczenia prawniczego. Porady będą 
bowiem udzielane przez studentów prawa w UWM w 

Olsztynie. Zgłaszający się na dyżur nie od razu 
otrzymają poradę. Każda opinia będzie bowiem 
konsultowana z pracownikami naukowymi Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
oraz patronem poradni. W ten sposób zapewnio-
ny będzie profesjonalny nadzór naukowy nad 
pracą poradni. Dyżury rozpoczną się po nowym 
roku, odbywać się będą raz w miesiącu. O do-
kładnych terminach poinformujemy na naszych 
łamach. 

III Bal Charytatywny  

już 19 stycznia  

Zimowy Bal 
na letnie kolonie 
Kolonie letnie dla dzieci z rodzin 
uboższych to cel III Balu Charyta-
tywnego, który odbędzie się 19 
stycznia w Hotelu Mazuria. Organi-
zatorzy zapraszają nie tylko do 
udziału w nim, ale również do 
przekazywania przedmiotów na 
licytację, która będzie głównym 
punktem Balu. 
 
Pierwszy Bal odbył się w ubiegło-
roczną Noc Świętojańską. Dochód z 
niego przeznaczony był na remont 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Warsztaty zostały wyremontowane, 
zajęcia dalej mogły się w nich odby-
wać, a organizatorzy już myśleli o 
kolejnej imprezie.  
Drugi odbył się w tegorocznym kar-
nawale. Dochód z niego przeznaczo-
ny był na zakup fortepianu do mrą-
gowskiej Szkoły Muzycznej.  
- Oczywiście, całej sumy nie udało 
się uzbierać, ale na kilka fortepiano-
wych elementów wystarczyło – wspo-
minają z uśmiechem organizatorzy. 
Teraz planowany jest kolejny Bal. 
Tym razem dochód z niego ma być 
przeznaczony na sfinansowanie let-
nich kolonii dla dzieci z rodzin uboż-
szych, które zostaną wskazane przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Dwuosobowe zaproszenie kosztuje 
zaledwie 200 złotych, do tańca zagra 
zespół znanego mrągowskiego mu-
zyka Mariusza Garnowskiego, a pod-
czas części artystycznej wystąpi Ze-
spół Wokalny SUKCES. Najważniej-
sza będzie licytacja. Organizatorzy 
Balu właśnie rozpoczęli zbiórkę 
przedmiotów na aukcję. 
- Na licytację można przynosić obra-
zy, rzeźby i wszelkie pamiątki – mó-
wią organizatorzy. – Liczymy na to, 
że mrągowianie wesprą naszą inicja-
tywę. 
 
Swój udział w Balu bądź możli-
wość przekazania przedmiotów 
można zgłaszać w Urzędzie Miej-
skim, pod numerem 089 741 2111 
b ą d ź  m a i l e m :  p r o m o -
cja@mragowo.um.gov.pl. Organi-
zatorami Balu są: Burmistrz Mrą-
gowa i Radio WaMa. Patron me-
dialny: Kurier Mrągowski 
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PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO  

SPORTOWCA 2007 ROKU 

T 
o już czternasty Plebiscyt na 
Najpopularniejszego Sportowca. 
Znamy już kandydatów do tego 
tytułu. Zgłosiły ich mrągowskie 

kluby sportowe Mrągowia, Baza oraz (po 
raz pierwszy!) Mrągowskie Stowarzysze-
nie Rowerowe MCH, jest też kilkoro nie-
zrzeszonych sportowców.   By głosować 
na wybranego sportowca, należy wypeł-
nić specjalne  kupony, który drukujemy na 
naszych łamach. Następnie należy je 
wrzucić do urny, wystawionej w Centrum 
Kultury i Turystyki.  

Jedna osoba może głosować wy-
pełniając tylko jeden kupon. Na kupo-
nie należy wypełnić wszystkie pięć rubryk 
(wybierając PIĘCIU różnych sportow-
ców). Kupony z niewypełnionymi rubryka-

mi rubryki nie będą brane pod uwagę, 
jak również kolejne kupony, wypełnione 
przez tę samą osobę. 

Jak głosować? 
Z przedstawionych kandydatów 

należy wybrać pięciu i ich nazwiska 
wpisać na kuponie, w kolejności według 
własnego uznania. Za pierwsze miejsce 
kandydat otrzyma 5 punktów, za drugie 
- 4 itd. Po zliczeniu wszystkich punktów 
specjalna komisja utworzy ranking po-
pularnych sportowców. 

Kupony przyjmowane są w CKiT 
do 21 stycznia, zaś 2 lutego 2008 
roku odbędzie się Bal Sportowca, na 
którym wręczone będą nagrody dla 
zwycięzców. Wraz z rozstrzygnięciem 
tego Plebiscytu Mrągowskie Stowarzy-

szenie Gospodarcze, współorganizator 
imprezy wręczy nagrodę dla Przedsię-
biorcy Roku. Wszyscy chętni mogą 
uczestniczyć w podsumowującym Plebi-
scyt Balu. Wystarczy, że kupią specjal-
ne zaproszenia do nabycia w: Centrum 
Kultury i Turystyki, Redakcji Kuriera 
Mrągowskiego oraz w Urzędzie Miej-
skim. Koszt zaproszenia dla jednej 
pary wynosi 350 złotych. Bal roz-
pocznie się w sobotę, 2 lutego o go-
dzinie 19.00. w Hotelu Mercure Mron-
govia.  

Więcej informacji na temat głoso-
wania można otrzymać w Urzędzie 
Miejskim pod nr telefonu 089 741 2111. 
Osoba do kontaktu – Katarzyna Ener-
lich. 

Miejski Klub Sportowy  
Mrągowia Mrągowo 
1. Żbikowska Monika 
2. Plichta Adam 
3. Pierowicz Michał 
4. Osmański Piotr 
5. Majak Damian 
6. Kuśnierz Łukasz 
7. Pieczko Konrad 
8. Aleksandrowicz Marcin 
9. Lubowiecki Paweł 
10. Borkowski Błażej 
11. Skrzęta Kamil 

12. Kramek Marcin 
13. Niedźwiecki Mateusz 
 
Klub Sportowy  
Baza Mrągowo 
1. Tomasz Januszewski, Marcin 

Mickiewicz 
2. Patryk Piasecki 
3. Sara Piasecka 
4. Zuzanna Hanke 
5. Włodarczyk Dominika 
6. Zielińska Madeleine i Zielińska 

Nadia 

Wypełnione kupony należy przesłać na adres: CKiT,  
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do 
umieszczonej tam urny. 
 

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO 

SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2007 

KUPON KONKURSOWY 

Moimi Kandydatami do tytułu są: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego: 

7. Mateusz Hanke 
8. Arkadiusz Brzozowski 
9. Nowicki Artur 
10. Maja Dudkowska 
11. Szymczyk Nina 
12. Jakub Michalczyk 
13. Piotr Siemianowski 
14. Karolina Jankowska 
15. Karolina Anzel 
 
Mrągowskie Stowarzyszenie  
Rowerowe 
1. Madrak Tomasz 

2. Madrak Paweł 
3. Krajczyński Marek 
4. Jezuit Mateusz 
5. Rachwalik Kamil 
6. Marcinkjan Dominik 
 
Kandydaci niezrzeszeni 
1. Jerzy Skrzypczak - brydż sportowy 
2. Przemysław Brzoza – sporty siłowe 
3. Andrzej Kossewski - niepełnosprawny 

pływak - maratończyk 
4. Zbigniew Łuński - biegacz - maratończyk 
5. Anna Stolarczyk - szachy 

Wypełnione kupony należy przesłać na adres: CKiT,  
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do umiesz-
czonej tam urny. 
 

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO 

SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2007 

KUPON KONKURSOWY 

Moimi Kandydatami do tytułu są: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego: 
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Mrągowski Jarmark  

Św. Mikołaja  
ma już 480 lat!  

W sobotę 15 grudnia na Promenadzie 
nad Jeziorkiem Magistrackim odbył się 
15 grudnia Jarmark Świętego Mikoła-
ja. Zabawa, występy, sprzedaż świą-
tecznych produktów, świąteczna stra-
wa i wiele atrakcji złożyły się na miko-
łajkowe święto dla całych rodzin.  

Jarmark św. Mikołaja ma długą tra-
dycję. W tym roku mija 480 rocznica 
nadania miastu przez Albrechta Ho-

henzollerna przywileju organizacji co-
rocznego Jarmarku św. Mikołaja w dniu 
6 grudnia. Jego historia sięga wojny z 
Polską w latach 1519-1521, która przy-
niosła Krzyżakom klęskę. Albrecht Ho-
henzollern przyjął luteranizm, zakon 
krzyżacki rozwiązano, a na jego gru-
zach powstało świeckie księstwo pru-
skie. Albrecht jako Książe pruski złożył 
przysięgę na rynku krakowskim 10 
kwietnia 1525 roku hołd i przysięgę 
lenną królowi polskiemu, Zygmuntowi 
Staremu. W 1527 roku książę Albrecht 
przebywał wraz z rodziną na Mazurach 
i odwiedził Mrągowo (wówczas Sens-
burg). 17 września 1527 roku książę 

pruski nadał miastu prawo odbywania w 
każdą sobotę cotygodniowych „targów 
pod rozwiniętą chorągwią” w celu złago-
dzenia poniesionych szkód podczas 
ostatniej wojny.  

Zezwolił ponadto na przełożenie co-
rocznego jarmarku, zwanego jarmarkiem 
św. Marcina, z 11 listopada na bardziej 
dogodny dla Mrągowa termin, to jest 6 
grudnia. Odtąd jarmark ten nazywano 
jarmarkiem św. Mikołaja. 
 
Organizatorami Jarmarku byli:  
Burmistrz Miasta Mrągowa 
Centrum Kultury i Turystyki 
Patronat medialny: Kurier Mrągowski 
 

Finał WOŚP 
XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zbliża się wielkimi krokami! W organizację tego-
rocznego Finału oraz zbiórkę pieniędzy włączyło 

się ok. 80 wolontariuszy z Mrągowa i okolic, skupionych w 
mrągowskim sztabie WOŚP przy Centrum Kultury i Turystyki.  
Mieszkańców Ziemi Mrągowskiej, Firmy i Instytucje prosimy o 
wsparcie ogólnopolskiej akcji, przekazywanie przedmiotów, 
które zostaną zlicytowane podczas aukcji WOŚP oraz wszelką 
pomoc finansową i rzeczową /informacje - Justyna Połomska, 
nr tel. 743 34 65/. 
Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy!!! 

Harcerska przygoda 
Jesteś ciekawym świata nastolatkiem? Chcesz po-
większyć grono swoich przyjaciół? W mrągowskim 
Hufcu ZHP rozpoczął się nabór do drużyny Kwiaty 

Polskie. Zastępowa Izabela Maruchacz zaprasza zainteresowa-
nych harcerstwem do wstąpienia do drużyny  - Na harcerzy cze-
ka naprawdę wiele przygód - zapowiada druhna. Biwaki, wspól-
ne ogniska, imprezy i akcje - to wszystko czeka na tych, którzy 
zdecydują się wstąpić do harcerstwa. Rozpoczął się nabór do 
drużyny Kwiaty Polskie.  
- Obserwujemy coraz większe zainteresowanie harcerstwem - 
mówi druhna Izabela Maruchacz.  

Więcej informacji: 606648029 
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Modernizacja oczyszczalni ścieków  

w Polskiej Wsi koło Mrągowa 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  

i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  
Regionalnego 2004-2006 Priorytet 3 - Rozwój lokalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 065 704,45 zł  

w tym dofinansowanie EFRR 1 294 440,48 zł  

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa  

w kwocie 171 147,30 zł 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Hala sportowa Miasteczko Westernowe Mrongoville 

Kanalizacja na ul. Przemysłowej 
Promenada  
nad Jeziorem Czos 

Gimnazjum nr 2 


