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Aktualizacja Lokalnego 
Program Rewitalizacji  

Chcesz wyremontować swoją kamienicę 
za unijne pieniądze? Twoja propozycja 
musi najpierw znaleźć się w lokalnym 
programie rewitalizacji.  

Mrongoville na finiszu 
Na styczniowej sesji podjęto uchwałę o 
powołaniu spółki miejskiej „Miasteczko 
Westernowe Mrongoville”, która będzie 
zarządzała Mrongoville. Ogłoszono juŜ 
konkurs na prezesa zarządu spółki oraz 
ofertę współpracy dla potencjalnych 
inwestorów 

Ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Czytaj str. 7 

Bal na sto par 
Załoga Ŝeglarska w kl. 470: Tomasz 
Januszewski i Marcin Mickiewicz wy-
grała tegoroczny Plebiscyt na Dziesięciu 
Najpopularniejszych Sportowców Mrą-
gowa.  
W głosowaniu zebrali ponad 12 tysięcy 
punktów.  

SESJA RADY MIEJSKIEJ  

660-lecie Mrągowa 
W czwartek 31 stycznia na sesji Rady Miejskiej przyjęto 
uchwałę w sprawie ogłoszenia w mieście Mrągowie roku 2008 
Rokiem obchodów 660-lecia Mrągowa. Jubileusz obchodów 
powstania Mrągowa zbiegł się ze 190. rocznicą powstania 
Powiatu Mrągowskiego. 

O bchody 660-lecia mają na 
celu przypomnienie hi-
storii miasta, którego 
początki datowane są na 

1348 rok i słuŜyć mają jego promocji. 
Na sesji Rady Miejskiej okoliczno-
ściowy odczyt wygłosił mrągowski 
kronikarz Ryszard Bitowt, który 
podczas sesji  otrzymał statuetkę 
Niezapominajkę, wręczaną za szcze-
gólne zasługi dla miasta. Statuetki 
otrzymali równieŜ była kierownicz-

ka muzeum Alina Wierzbicka 
oraz były dyrektor Sanepidu 
Waldemar Skalski. W programie 
obchodów 660-lecia są m.in. 
imprezy, spotkania i publikacje. 
Jedną z nich będzie wydanie 
przewodnika po mieście, o 
czym piszemy szerzej na str. 4.  
- Liczymy na pomoc mrągo-
wian. Jeśli mają Państwo  pomy-
sły, wzbogacające program ob-
chodów, czekamy na wszelkie 

sugestie pod nr 
telefonu 089 
741 2111—
mówią organi-
zatorzy.  
 
Na zdjęciach: Nagro-
dzeni Niezapominajka-
mi Ryszard Bitowt, 
Alina Wierzbicka,  
Waldemar Skalski. 

Rondo przy dworcu PKS 
Ogłoszony został przetarg na wykonanie 
ronda przy skrzyŜowaniu z ulicą Wojska 
Polskiego, koło dworca PKS.  
Samorząd miejski przygotował w 2005 r. do-
kumentację na przebudowę skrzyŜowania 
przy dworcu PKS i skrzyŜowań z przejazdem 
kolejowym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Olsztynie ogłosiła juŜ 
przetarg na przebudowę skrzyŜowania na 
rondo przy dworcu PKS.  
Jednocześnie wybudowane zostaną dwie zato-
ki autobusowe na ulicy Wojska Polskiego przy 
koszarach i jedna za sklepem Rast. Miasto 
wykona nowe przystanki koło CKiT: na ul. 
Warszawskiej oraz na ul. Mrongowiusza.  
- Czynimy starania, aby w następnej kolejności 
GDDKiA podjęła się z udziałem finansowym 
miasta przebudowy skrzyŜowań na przejeź-
dzie kolejowym - mówi burmistrz Otolia Sie-
mieniec. 
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Programy o Mrągowie 
 
TELETOP 
UŜytkownicy tele-
wizji kablowej mo-
gą codziennie obej-
rzeć program z Mrągowa „Mrągowskie 
Klimaty”. Emituje go stacja Tele - Top, a 
programy powstają we współpracy z Sa-
morządem Miasta i Powiatu. Programy o 
lokalnych sprawach są emitowane co czte-
ry godziny 9.30, 13.30, 17.30, 21.30  Tele - 
Top codziennie informuje  równieŜ o tym, 
co dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, Szczyt-
nie, GiŜycku i Ostródzie. TELETOP emituje 
równieŜ programy o tematyce ekologicznej, 
muzycznej i zdrowotnej. Programy moŜna 
oglądać równieŜ na www.mragowo.pl.  
 

ITV  
MRĄGOWO 
W Mrągowie ru-
szyła Mrągowska Telewizja Internetowa. 
Jej twórcą jest Piotr Deptuła. Pierwsze ma-
teriały o mieście i okolicach juŜ się ukazały 
i z dnia na dzień jest coraz większe zainte-
resowanie przedsięwzięciem. - Koncepcja 
naszego projektu jest propozycją praktycz-
nej realizacji programu budowy multime-
dialnego centrum informacyjnego. Do reali-
zacji naszego projektu chcemy zaprosić 
zarówno władze samorządowe gmin, mia-
sta i powiatu mrągowskiego, firmy róŜnych 
branŜ, placówki edukacji, kultury, sportu, 
jak równieŜ wszelkie organizacje młodzie-
Ŝowe, społeczne i pozarządowe, działające 
na terenie ziemi mrągowskiej - mówi Piotr 
Deptuła.  
Wszystkich zapraszamy do obejrzenia:                      

www.itvmragowo.pl 

 
RADIO 
 WAMA 
Czwartkowe Rozmowy 
Dokończone to tytuł nowej 
audycji Radia WaMa, promującej Mrągowo 
i waŜne dla miasta przedsięwzięcia w ca-
łym regionie. Dzięki audycjom mieszkańcy 
mogą dowiedzieć się o najwaŜniejszych 
inicjatywach, inwestycjach i planach na 
rozwój miasta. Autorem audycji jest dzien-
nikarz Radia WaMa i Kuriera Mrągowskie-
go, Paweł Krasowski. Audycje moŜna usły-
szeć w kaŜdy czwartek o godzinie 12.30 i 
17.30 na antenie Radia WaMa, potem moŜ-
na je pobrać na stronie www.mragowo.pl. 
Oprócz tych audycji, w codziennych serwi-
sach przekazywane są informacje z miej-

LOKALNE AKTUALNOŚCI 

WOSZK. Upamiętnili pamięć kolegów 

Piloci znali Mrągowo 
Uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy samolotu wojskowego 
pod Mirosławcem odbyła się w piątek, 1 lutego w Mrągowie. Organizato-
rem wydarzenia był Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrą-
gowie. To tu większość zmarłych lotników szkoliło niegdyś swoje umiejęt-
ności. 

W ojskowy Ośrodek Szko-
leniowo-Kondycyjny w 
Mrągowie jest jednym z 
dwóch w Polsce, który 

szkoli lotników i pilotów. Podobny 
znajduje się jeszcze w Zakopanem. 
Głównym i podstawowym jego zada-
niem jest odnowa psychofizyczna per-
sonelu latającego Sił Zbrojnych RP.  
-Większość z 20 lotników, którzy zginę-
li w katastrofie samolotowej pod Miro-
sławcem, to nasi koledzy - mówi ko-
mendant WOSzK Mrągowo, ppłk mgr 
Grzegorz Wlazłowski. - W ciągu roku 
przyjeŜdŜali do naszego ośrodka na 
specjalne trzytygodniowe turnusy i 
szkolili się tu, a takŜe regenerowali 
swoje siły po cięŜkiej słuŜbie w lotnic-
twie wojskowym.  
Zimą jeździli na nartach i latali na boje-
rach, a w cieplejszych porach roku 
uprawiali kolarstwo czy pływali. Ko-
rzystali takŜe z sali gimnastycznej i 
siłowni. Wszyscy pracownicy mrągow-
skiego WOSzK pamiętają te osoby i 
dlatego postanowiliśmy oddać im hołd 
podczas uroczystej mszy świętej w ich 
intencji - mówi komendant. Na mszę, 

która odbyła się w kościele pod wezwa-
niem św. Rafała Kalinowskiego na. os. 
Grunwaldzkim przyjechały władze woj-
skowe, na czele z komendantami garni-
zonów w Warszawie i GiŜycku, władze 
Miasta i Gminy a takŜe harcerze i komba-
tanci. Było teŜ około 60 pilotów i lotni-
ków z całej Polski. Mszę poprowadził ks. 
Jan Paszulewicz, proboszcz mrągowskiej 
parafii i ks. Jerzy Niedbała, kapelan Gar-
nizonu GiŜycko. Eucharystia rozpoczęła 
się od uroczystego odczytania imion i 
nazwisk poległych lotników. O oprawę 
muzyczną mszy zadbała orkiestra woj-
skowa z GiŜycka. Zmarli tragicznie lotni-
cy byli bardzo zŜyci z Mrągowem. 

Jeden z nich tak zaprzyjaźnił się z 
tym miastem, Ŝe przez ostatnie 10 lat w 
okresie wakacji przyjeŜdŜał tu aby poŜe-
glować po mazurskich jeziorach. - Prze-
glądałem zapiski tego pilota - mówi Ppłk 
Grzegorz Wlazłowski. - Jeszcze przed 
śmiercią opisywał w nich jak bardzo ko-
cha wodę i Ŝe nie moŜe się doczekać 
chwili, kiedy znów odwiedzi Mrągowo. 
Niestety jego marzenie juŜ się nigdy nie 
spełni… 

Paweł Krasowski 
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Łamiemy lody 
Zainaugurowana została trzecia edycja 
konkursu Lodołamacze 2008. Zachęcamy 
do udziału w konkursie wszystkich praco-
dawców, którzy zatrudniają osoby niepeł-
nosprawne. Mrągowianie mają więc szan-
se na to waŜne wyróŜnienie. 
Konkurs Lodołamacze to kampania spo-
łeczna, której celem jest propagowanie od-
powiedzialnej polityki personalnej w sto-
sunku do osób niepełnosprawnych. W kon-
kursie nagradzani są pracodawcy, którzy 
zatrudniają osoby niepełnosprawne. Ideą 
konkursu jest nagradzanie firm, pracodaw-
ców oraz osób prywatnych, którzy poprzez 
swoje działania, przełamując stereotypy i 
bariery, walczą z niechęcią oraz obojętno-
ścią w stosunku do dramatycznej sytuacji 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy.  
Kampanię Lodołamacze zainicjowała i pro-
wadzi Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych. Istotą konkursu 
jest promocja przedsiębiorstw, które w 
swojej polityce personalnej są szczególnie 
otwarte na potrzeby osób niepełnospraw-
nych.  
Statuetka Lodołamacza, którą otrzymują 
zwycięzcy, ma być nagrodą i jednocześnie 
zachętą do tworzenia nowych miejsc pracy 
dla niepełnosprawnych pracowników. 
Szczegółowe informacje i formularze zgło-
szeniowe znajdują się na stronie: 
www.lodolamacze.info 
Organizatorzy zachęcają do udziału w kon-
kursie wszystkich pracodawców, którzy 
zatrudniają osoby niepełnosprawne. Zgło-
szenia moŜna przesyłać do 10 marca br. 
Informacje pod nr telefon 052 348 63 83.  
 

Budowniczy ARKI 
Franciszek Czudek, pastor parafii ewan-
gelicko - augsburgskiej w Mikołajkach od 
1 lutego nie pełni juŜ swojej funkcji. W 
Mikołajkach odbyło się jego poŜegnanie, 
w którym wzięła udział m.in.. Burmistrz 
Otolia Siemieniec. 
Franciszek Czudek przez 17 lat słuŜył Mi-
kołajkom - był nie tylko pastorem tutejszej 
parafii, ale przede wszystkim twórcą Do-
mu Opieki ARKA, w którym schronienie 
znaleźli samotni i chorzy. Zorganizował 
równieŜ dom dla uzaleŜnionych w Ukcie. 
Na swoim koncie ma wiele wyróŜnień za 
pracę społeczną jest honorowym obywate-
lem Mikołajek.  
Na poŜegnalnym spotkaniu odchodzący 
pastor przedstawił swojego następcę - zo-
stanie nim Bogusław Juroszek, pastor z 
parafii cieszyńskiej.  

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Odnawiamy z mieszkańcami 
Co zrobić, Ŝeby Mrągowo stało się jeszcze ładniejsze i atrakcyjniejsze? Za-
stanawiają się nad tym eksperci od unijnych funduszy, urzędnicy oraz... 
mieszkańcy - bo teraz wszyscy mogą  wypowiedzieć się, które tereny po-
winny zostać poddane rewitalizacji. 

C hcesz wyremontować swo-
ją kamienicę za unijne pie-
niądze? Twoja propozycja 
musi najpierw znaleźć się 

w lokalnym programie rewitalizacji. 
Mrągowscy urzędnicy od kwietnia 
ubiegłego roku zachęcali mrągowian 
do składania propozycji swoich pro-
jektów. Do urzędu wpłynęło tych 
propozycji ponad sto trzydzieści, a 
juŜ wkrótce wszystkie oceni Zespół 
Zadaniowy ds Rewitalizacji. Zanim 

jednak to się stanie, mieszkańcy 
mają szanse wskazać miejsca, które, 
ich zdaniem, powinny zostać zre-
witalizowane w pierwszej kolejno-
ści. W miejskim urzędzie moŜna 
otrzymać specjalne formularze oraz 
ankiety. MoŜna je pobrać równieŜ 
z e  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j 
www.mragowo.pl ,  zakładka 
„REWITALIZACJA”. 

Nasze miasto dzięki rewitalizacji będzie jeszcze piękniejsze 

SANEPID. Zmiany w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

Nowy inspektor 
Zmiany na stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Na 
emeryturę odszedł Waldemar Skalski. Jego miejsce zajęła Beata Doraczyńska. 

Dotychczasowy dyrektor Powiato-
wo Stacji Sanitarno - Epidemiolo-
gicznej i jednocześnie Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
Waldemar Skalski jest znanym w 
mieście lekarzem. Po 32 latach pra-
cy odszedł na emeryturę, a jego 
stanowisko (po wygranym konkur-
sie) objęła Beata Doraczyńska, która pra-
cuje w Stacji od 1988 roku. Jak sama 

przyznaje, jest to dla niej duŜy 
awans, ma wiele planów na 
przyszłość, chce jednak, by jej 
pracę, jako Inspektora, ocenili w 
przyszłości mieszkańcy powiatu. 
To, jakim będą szefem, niech 
ocenią z kolei moi pracownicy - 
mówi nowa szefowa mrągow-

skiego Sanepidu. - Mam nadzieję, Ŝe 
obie oceny wypadną pozytywnie. 

LOKALNE AKTUALNOŚCI 

Więcej informacji pod nr telefonu 089 741 
2381 lub merkler@mragowo.um.gov.pl.  
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MCIT przygotowuje się do sezonu 

Z informacją do turysty 
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej przygotowuje się do sezonu. Ubie-
głoroczny okazał się udany - od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby turystów, 
odwiedzających nasze miasta. Jak będzie w tym roku? Na pewno zrobimy wszyst-
ko, by goście wyszli od nas dobrze poinformowani. A to pierwszy krok do sukcesu 
- mówi p.o. kierownika, Robert Wróbel. 

N asz punkt IT jako nieliczny w 
województwie jest otwarty 
przez cały rok. Informacja tury-
styczna jest miejscem, które 

coraz chętniej odwiedzają turyści - mówi 
pracownik  MCiT, Beata Rówczyńska. - W 
ubiegłym roku mieliśmy ok. 6 tys. Odwie-
dzających. 

Inicjatorem powstania Mrągowskiego 
Centrum Informacji Turystycznej  we wrze-
śniu 2004 roku było Miasto Mrągowo. Cen-
trum działa na podstawie porozumienia 
między Miastem Mrągowo, Starostwem 
Powiatowym i Gminą Mrągowo. Siedziba 
mieści się w Centrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie przy ulicy Warszawskiej 26, bę-
dąc jednocześnie siedzibą Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”, a 
Ewa Zera jest sekretarzem Stowarzyszenia. 
Obok działalności typowo informacyjnej, 
głównym zadaniem MCIT jest promocja 
Ziemi Mrągowskiej i kreowanie kierunków 
rozwoju turystyki. Chcemy przekonywać i 
wpływać na decyzje potencjalnych turystów.  

- Promocja powinna być prowadzona 
systematycznie i konsekwentnie, a na efekt 
moŜna czekać często wiele lat. Doskonałą jej 
formą są targi turystyczne, w których co-
rocznie bierzemy udział. Wielokrotnie pre-
zentowaliśmy walory naszego regionu pod-
czas: Targów LATO i TT Warsaw w Warsza-
wie, Tour Salon w Poznaniu, Na Styku Kul-
tur w Łodzi. Partnerami tych imprez byli: 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 
Mrągowska”, Urząd Miasta Mrągowa oraz 
podmioty z branŜy. W tym roku zaprezentu-

jemy ofertę Ziemi Mrą-
gowskiej w Łodzi i 
Poznaniu. Promujemy 
nasz region takŜe po-
przez wydawnictwa  na 
przykład mapy i folde-
ry - opowiada Ewa 
Zera. 
Przy współpracy z 
Urzędem Miasta w tym 
roku zostanie wydany 
„Przewodnik po Mrą-

gowie”, który będzie juŜ dostępny pod ko-
niec lutego. W biurze MCIT turyści i miesz-
kańcy, znajdą wiele przewodników, albu-
mów, map oraz pamiątek związanych z 
Warmią i Mazurami. Środki finansowe, któ-
re przeznaczone są na prowadzenie zasadni-
czej działalności promocyjnej wykorzystuje-
my racjonalnie i oszczędnie. W tym roku, ze 
środków własnych uzyskanych ze sprzeda-

Ŝy wydawnictw zostały zakupione nowe 
monitory. Od 2007 roku MCiT jest auto-
rem Lokalnym Internetowego Systemu 
Informacji Turystycznej - ISIT 2.0,w któ-
rym gromadzimy i aktualizujemy dane z 
obszaru Gminy Mrągowo. Jest to portal 
narodowy Polskiej Organizacji Turystycz-
nej zachęcający do odwiedzania Polski i jej 

regionów oraz słuŜący turystom 
w zaplanowaniu podróŜy. Zajmujemy się 
medialną promocją Ziemi Mrągowskiej 
administrując stroną www.it.mragowo.pl, 
sfinansowanej przez LOT. Współpracuje-
my z wieloma portalami turystycznymi, 
prasą oraz telewizją.  

Dzięki serwisom informacyjnym, 
które opracowujemy na miejscu, przybli-
Ŝamy internautom region – pokazując nie 
tylko jego aspekt turystyczny, ale równieŜ 
społeczny i gospodarczy - opowiada Ro-
ber Wróbel. W zeszłym roku odwiedziło  
stronę internetową MCiT prawie 46 tys. 
internatów, co w porównaniu z rokiem 
2006 jest skokiem ilościowym o 140 pro-
cent. Porównując obecny miesiąc ze stycz-
niem 2007 r. moŜemy pochwalić się 
zwiększeniem odwiedzin naszej strony 
internetowej o prawie 80 procent - dodaje 
Beata Rówczyńska.  

Niebawem odbędzie się walne zebra-
nie członków LOT i wybrany zostanie 
nowy prezes. Warto wspomnieć, Ŝe w 
roku obecnym LOT „Ziemia Mrągowska” 
planuje modernizację strony internetowej, 
co powinno jeszcze bardziej zwiększyć jej 
oglądalność. Znajdzie się tam wiele no-
wych interesujących informacji. W tym 
celu konieczna jest dalsza współpraca z 
jednostkami samorządowymi, innymi 
punktami IT naszego regionu, interneto-
wymi portalami o charakterze regional-
nym, a przede wszystkim Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną „Ziemia Mrągowska” 
i Warmińsko-Mazurską Regionalną Orga-
nizacją Turystyczną oraz podmiotami 

gospodarczymi działającymi w turystyce. 
Od nowego roku do zadań MCIT naleŜy 
równieŜ pozyskiwanie środków finanso-
wych z Unii Europejskiej.  

- Mamy nadzieję, Ŝe dzięki temu nasza 
praca w jeszcze większym stopniu przy-
czyni się do promocji Ziemi Mrągowskiej 
w Polsce i na świecie - mówi Robert Wró-
bel. - Działania podejmowane przez nas 
mają słuŜyć równieŜ lokalnej społeczności. 
Przygotowujemy się do Światowego Dnia 
Przewodnictwa Turystycznego odbywają-
cego się w Mrągowie, pod hasłem „Co 
wiecie, opowiecie”. Planowany jest spacer 
po Mrągowie z przewodnikiem turystycz-
nym. Termin to 23 lutego. Głównym zało-
Ŝeniem tej akcji jest pogłębienie wiedzy i 
zainteresowań mieszkańców na temat 
miejscowości i regionu, w których Ŝyją. 
Udział jest bezpłatny. Przewidziane są 
zwiedzania miejsc niedostępnych na co 
dzień, jak np. kościół prawosławny i in-
nych. Działalność MCIT, pomimo krótkie-
go istnienia została juŜ wysoko oceniona. 
MCIT otrzymało w 2006 roku wyróŜnienie 
w konkursie na Najlepsze Centrum Infor-
macji Turystycznej w Polsce zorganizowa-
nym przez Polską Organizację Turystycz-
ną. Kolejny laur, z którego jesteśmy szcze-
gólnie dumni, to I miejsce w 2007 r. w tym 
samym konkursie. Sukces ten w duŜej 
mierze był osiągnięty dzięki osobistemu 
zaangaŜowaniu pracowników MCIT w 
działalność promocyjną Ziemi Mrągow-
skiej. 

- Udało nam się wiele zrealizować, ale 
jeszcze więcej mamy w planach. Jesteśmy 
świadomi, Ŝe podejmowane przez nas 
działania mają na celu zwiększenie zrozu-
mienia dla turystyki i promocji regionu. 
Wspólnie musimy rozwijać ofertę tury-
styczną, integrować środowisko, promo-
wać dobre praktyki w branŜy, a przez to 
budować pozytywny wizerunek Ziemi 
Mrągowskiej - mówią pracownicy MCIT. 

Dzień Turysty w Mrągowie 
W sobotę 23 lutego zapraszany do bezpłat-
nego udziału w Światowym Dniu Prze-
wodnictwa Turystycznego w Mrągowie. 
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej 
zaplanowało na ten dzień spacer po mieście 
z licencjonowanymi przewodnikami turystycz-
nymi. Spotkanie o godz. 12.00 w informacji 
turystycznej. W programie m.in. zwiedzanie 
kościołów prawosławnego i ewangelickiego.  
Chcesz poznać Mrągowo, przyjdź! 

TURYSTYKA 
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DyŜury burmistrza  
i radnych 

 
W kaŜdy poniedziałek w Urzędzie Miejskim  

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 dyŜury we wtorki,  
w sali nr 16 w godz. 14.00-16.00  

NajbliŜsza sesja Rady Miejskiej  
28 LUTEGO o godz. 15.00.  

Zapraszamy! 

     OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 
Burmistrz Mrągowa informuje, Ŝe w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wyka-
zy następujących nieruchomości przeznaczonych do: 

wydzierŜawienia: 
w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 130/3 (obręb nr 2), połoŜonej przy ulicy 
Wileńskiej, z przeznaczeniem na teren zielony, 
b/ część działki nr 76/7 (obręb nr 5), połoŜonej przy ulicy 
8 – go Maja, z przeznaczeniem pod garaŜ typu „blaszak“, 
c/ część działki nr 252 (obręb nr 9), połoŜonej na osiedlu 
Nikutowo, z przeznaczeniem na pod kontener na odpady, 
d/ część działki nr 288 (obręb nr 8), połoŜonej przy ulicy 
Słonecznej, wraz z budynkiem magazynowym, z 
przeznaczeniem na cele magazynowo – składowe, 
e/ część działki nr 5/5 (obręb nr 5), połoŜonej przy ulicy 
M.C. Skłodowskiej, z przeznaczeniem pod tabvlicę 

reklamową, 
 f/ część działki nr 113 oraz 118/2 (obręb nr 5), 
połoŜonej perzy ulicy śeromskiego, z przeznaczeniem 
na dojście do pawilonu handlowego oraz baru, 
g/ część działki nr 1622/8 (obręb nr 4), połoŜonej przy 
ulicy Moniuszki, z przeznaczeniem pod tablicę 
reklamową, 
h/ część działki nr 4/9 (obręb nr 7), połoŜonej przy 
ulicy Przemysłoawej, z przeznaczeniem na teren 
zielony. 
BliŜszych informacji na temat wyŜej opisanych nieru-
chomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 089 
741-29-91.  
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MRĄGOWA! 
 

Uprzejmie informuję, Ŝe w roku 2008 konserwatorem 

oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta 

Mrągowa jest wyłoniona w przetargu firma P.P.H.U. 

„MASTER-SPARK” Usługi Elektryczne i Budowlane, z 

siedzibą przy ul. Świerczewskiego  1, 11-210 Sępopol. 

Wszelkie informacje o awariach, uszkodzeniach me-

chanicznych i aktach wandalizmu naleŜy zgłaszać pod 

czynne całą dobę numery dyŜurnego telefonu 089 -

762-28-63, 508 265 419 lub w godzinach pracy Urzę-

du: 089 - 741-17-12. 

LOKALNE  INICJATYWY 

Ciąg pieszo - rowerowy przy ulicy Młodkowskiego 

Inwestycje drogowe 
JuŜ wkrótce wzdłuŜ ulicy Młodkowskiego będzie moŜna bezpieczniej 
przejść lub pokonać ją rowerem. Powstanie tu nowy ciąg pieszo - rowero-
wy, prowadzący aŜ do cmentarza komunalnego. 

Rozstrzygnięty został przetarg na budo-
wę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuŜ ulicy 
Młodkowskiego. Koszt zaplanowanej in-
westycji to ponad milion złotych, z czego 
miastu udało się pozyskać 600 tysięcy dofi-
nansowania. W lutym ruszy równieŜ prze-
budowa kolejnej drogi na osiedlu Mazur-
skim. Wyłonionym w przetargu wykonaw-
cą obydwu inwestycji jest spółka DROMO. 

Trwa równieŜ budowa parkingu za 
przychodnią przy ul. Królewieckiej. Pro-
blem braku miejsc parkingowych za 
Urzędem  Miasta, Gminy i Starostwem 
być moŜe teŜ doczeka się rozwiązania. 
Trwają uzgodnienia między burmi-
strzem i starostą, dotyczące przygotowa-
nia  inwestycji budowy parkingu za 
wspólnie uŜytkowanym budynkiem. 

Powołano spółkę miejską Miasteczko Westernowe Mrongoville 

MRONGOVILLE na finiszu 
Na styczniowej sesji podjęto uchwałę o powołaniu spółki miejskiej „Miasteczko 
Westernowe Mrongoville”, która będzie zarządzała Mrongoville. Ogłoszono juŜ 

konkurs na prezesa zarządu spółki oraz ofertę współpracy dla potencjalnych inwestorów.  

Mrągowskie Miasteczko Westernowe 
Mrongoville ma szanse stać się jedną z 
największych atrakcji województwa war-
mińsko – mazurskiego. Czekają na nie 
nie tylko mrągowianie, ale równieŜ tury-
ści, którym Mrągowo kojarzy się przede 
wszystkim z Piknikiem Country. Zakoń-
czenie budowy planowane jest na koniec 
marca - trwają intensywne przygotowa-
nia do rozpoczęcia działalności juŜ w tym 

sezonie. Ogłoszono równieŜ ofertę 
współpracy dla potencjalnych inwesto-
rów oraz konkurs na dyrektora zarzą-
du tworzonej spółki, która w przyszło-
ści poprowadzi to turystyczne przed-
sięwzięcie.  

Mrongoville zajmować będzie po-
wierzchnię trzydziestu hektarów, a 
unijni eksperci ocenili projekt jako je-
den z najciekawszych, opracowanych 

w ostatnim czasie przez polskie samo-
rządy. Na pewno będzie to pierwsze w 
regionie tego typu turystyczno – roz-
rywkowe przedsięwzięcie, zrealizowa-
ne dzięki unijnemu wsparciu. Więcej 
informacji pod nr telefonu 089 741 23 81 
lub na www.mragowo.pl. 
Na zdjęciach: Postępy prac przy budowie Mia-
steczka Mrongoville. Fot. T. Witkowicz 
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PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA MRĄGOWA ROZSTRZYGNIĘTY 

Bal na sto par 
Czternasty Bal Sportowca i Przedsiębiorcy odbył się w sobotę 2 lutego w Hotelu Mercure Mrongovia. Na Balu pod-
sumowane zostały wyniki Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Mrągowa oraz na Przedsiębiorcę Ro-
ku. To właśnie mrągowscy przedsiębiorcy od kilku lat są najczęstszymi gośćmi i współorganizatorami Balu. 

Z ałoga Ŝeglarska w kl. 470: To-
masz Januszewski i Marcin 
Mickiewicz wygrała tegorocz-
ny Plebiscyt na Dziesięciu Naj-

popularniejszych Sportowców Mrągowa. 
W głosowaniu zebrali ponad 12 tysięcy 
punktów.  
Drugie miejsce zajęły klubowe koleŜanki 
zwycięzców: Madeleine i Nadia Zieliń-
skie. Uzyskały ponad 11 tysięcy punk-
tów. Trzecie miejsce otrzymała Nina 
Szymczyk, równieŜ zawodniczka Bazy 
Mrągowo. Czwarte i piąte miejsce zajęli 
młodzi kolarze, bracia Tomasz i Paweł 
Madrakowie, szóste – Ŝeglarz Artur No-
wicki, siódme – kolejny kolarz Marek 
Krajczyński, natomiast ósme i dziewiąte 
zajęli zawodnicy niezrzeszeni: niepełno-
sprawny pływak Andrzej Kossewski i 
uprawiający sporty siłowe Przemysław 
Brzoza. Jako ostatni do finałowej dziesiąt-
ki wszedł Piotr Siemianowski, zawodnik 
Bazy Mrągowo. Trenerem Roku został 
szkolący mrągowskich kolarzy Marek 
Rogiński, zaś Sponsorem Sportu po raz 
kolejny Alfred Siwik.  
Przedsiębiorcą Roku został Zbigniew 
Lubowidzki, a nominowani do tytułu 

byli równieŜ: Przedszkole Niepubliczne 
Kubuś i firma Arkodach.  
- Czternasty Bal przeszedł juŜ do histo-
rii, za rok mamy jubileusz, na pewno 
będzie wiele atrakcji - zapewniają Or-
ganizatorzy.  

 
ORGANIZATORZY: 
Burmistrz Miasta Mrągowa, 
Mrągowskie  
Stowarzyszenie Gospodarcze, 
Hotel Mercure "Mrongovia" 

SPONSORZY: 
Mrągowskie Stowarzyszenie  
Gospodarcze, 
Przedsiębiorstwo Handlowo-
Transportowe „Tracom” sp. z o.o. , 
Zakład Metalowy "Agromasz", 
Budextan Przedsiębiorstwo  
Budowlane Jerzy Tanajewski, 
Siwik Intertrade sp. z o.o.,  
Zakład Usług Komunalnych  

Z.L. Lubowidzki, 
Wójt Gminy Mrągowo, 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Mrągowie, 
Burmistrz Miasta Mrągowa, 
Starosta Mrągowski, 
Hotel Mercure "Mrongovia", 
Ekomelbud SA, 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, 
 "Moto-Mazury" sp. z o.o., 
Centrum Reklamowe Szapiel, 
Przedsiębiorstwo PKS Mrągowo, 
Bank Spółdzielczy w Mrągowie, 
Cech Rzemiosł RóŜnych,  
Zakłady Przemysłu OdzieŜowego 
Warmia, 
Kamieniarstwo Paśnikowski sp. z o.o., 
Zakład Metalowy  
Władysława Wilińskiego, 
Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców 
Społem w Olsztynie, 
Zakład Cukierniczy Jagodzianka, 
Firma Clarity  
Sprzątanie i Wszystko do Sprzątania, 
Centrum Kultury i Turystyki 
 
Patronat medialny oraz sponsorzy: 
Gazeta Olsztyńska Kurier Mrągowski 
Radio Wama 

Laureaci tegorocznego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Mrągowa  
wraz  z Burmistrzem Miasta Otolią Siemieniec. Fot. Ewa Dolińska-Baczewska 

FOTOREPORTAś 
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Zdjęcie 1: Czwarte miejsce zajął niepełnosprawny pływak Andrzej Kossewski. Burmistrz Otolia Siemieniec wręczyła mu nagrodę.  
Zdjęcie 2: Gościem honorowym Balu był Mirosław Przedpełski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Gości przywitali między innymi dyrektor 
Mercure Mrongovia Przemysław Niżnik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Lubowidzki.  Fot. Ewa Dolińska-Baczewska 

Zdjęcie 3: Na Balu wręczone zostały wyróżnienia dla nominowanych w konkursie na Przedsiębiorcę Roku. Honorowe dyplomy otrzymali: Przedszkole 
Niepubliczne Kubuś oraz firma Arkodach. Przedsiębiorcą Roku został Zbigniew Lubowidzki (pierwszy z prawej).  
Zdjęcie 4: Trenerem Roku został Marek Rogiński, szkolący mrągowskich kolarzy z Klubu MSR.  Fot. Ewa Dolińska-Baczewska 

Zdjęcie 5: Tytuł Sponsora Sportu przypadł po raz kolejny Alfredowi Siwikowi (na zdjęciu wraz z żoną Teresą). Na Balu Jubileusz 30-lecia powstania 
firmy obchodził m.in.. Zdzisław Paśnikowski. Na zdjęciu 6. z Witoldem Siwikiem, wiceprezesem Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego.  

FOTOREPORTAś 
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Zimowy Jazz  
Mrągowskie Towarzystwo Jazzowe gorąco 
zaprasza miłośników dobrej muzyki na 
doskonały koncert polskiego wirtuoza har-
monijjki ustnej, Sławka Wierzcholskiego z 
zespołem Nocna Zmiana Bluesa. Koncert 
ten odbędzie się w Galerii "Wiliński" w 
Mrągowie w dniu 15 lutego o godzinie 
19.30. Bilety w cenie 30 zł do nabycia przed 
koncertem. Więcej infomacji o artyście na 
stronie internetowej: www.blues.ofek.pl. 
 

Pamięć  
i talenty 
Mrągowskie Sto-
warzyszenie Sy-
napsa organizuje 
konkurs piosenki 
Jacka Kaczmarskie-
go. Chodzi nie tylko o upamiętnienie tego 
niezwykłego twórcy, ale równieŜ o wyło-
nienie młodych talentów. W konkursie 
mogą brać udział uczestnicy powyŜej 15 
lat. 
Wielka gala konkursu odbędzie się 10 
kwietnia w Jazz Clubie - młodzi wokaliści 
mają zatem dość czasu na to, by przygoto-
wać jedną piosenkę z repertuaru Jacka 
Kaczmarskiego, z własnym akompania-
mentem bądź teŜ nagranym wcześniej. Jeśli 
okaŜe się, Ŝe zgłoszeń będzie duŜo, zorga-
nizujemy specjalny casting, by wybrać naj-
lepszych - zapowiada wolontariuszka Sto-
warzyszenia, Aneta Szapiel. Organizatorzy 
przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są 
pod nr telefonu 500 255 862 lub koncert-
mragowo@wp.pl. Pod ten adres naleŜy 
wysłać załączone poniŜej zgłoszenie.  

 
Pisanki, pisanki 
Mimo, iŜ do Wielkanocy jeszcze ponad 
miesiąc, Sorkwity juŜ przygotowują się 
do tych uroczystych świąt. Gminny Ośro-
dek Kultury ogłosił konkurs na najpięk-
niejsze palmę i pisankę.  
W popularyzację tradycji malowania wiel-
kanocnych pisanek i robienia palm organi-
zatorzy konkursu chcą zaangaŜować nie 
tylko sorkwiczan, ale wszystkich miesz-
kańców Powiatu Mrągowskiego. Prace 
oceni 12 marca komisja - zainteresowani 
udziałem w konkursie mogą juŜ teraz skła-
dać swoje prace w sorkwickim ośrodku 
kultury.  
 

Od 9 lutego zapraszamy do Galerii 
Centrum na wystawę fotograficzną “W 
krainie światła” Marcina Nawrockiego, 
członka Związku Polskich Fotografów 
Przyrody. Na wystawie będzie moŜna 
zobaczyć około 60 fotografii przedsta-
w i a j ą c y c h  p i ę k n o  p r z y r o d y . 

Towarzystwo Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej i Centrum Kultury i 
Turystyki zapraszają "...na Kaziuka",  
8  m a r c a  o  g o d z .  1 7 . 0 0 . 
W tym roku gościć będziemy Kapelę 
”Kaziuk Wileński”, zespół “Jutrzenka”, 
wokalistkę Gabrielę Wasilawskaite 
znaną mrągowianom z ubiegłoroczne-
go Festiwalu Kultury Kresowej. 
 
Na zorganizowanym kiermaszu nie 
zabraknie palm wileńskich, ozdób wiel-
kanocnych, wyrobów z wikliny, serwet 
z lnu, pierników, chleba wileńskiego. 
Bilety w cenie 7 zł do nabycia w punk-
cie ksero w CKiT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Kultury i Turystyki i Biuro 
Miss Polonia Warmii i Mazur ogłaszają 

nabór kandydatek do tytułu 
MISS POLONIA  

         ZIEMI MRĄGOWSKIEJ 2008  
 
- panna  
- ukończone 18 lat, nie ukończone 24 lata  
- obywatelstwo polskie  
- stałe lub czasowe zameldowanie na 
terenie powiatu mrągowskiego  
- niezobligowana umową impresaryjną z 
agencją modelek lub promocji  
 

MISS NASTOLATEK  
           ZIEMI MRĄGOWSKIEJ 2008  
 
- ukończone 15 lat, nie ukończone 18 lat  
- obywatelstwo polskie  
- stałe lub czasowe zameldowanie na 
terenie powiatu mrągowskiego  
- niezobligowana umową impresaryjną z 
agencją modelek lub promocji 

Informacje i zapisy do dnia 5 marca  
w CKiT (Agnieszka Kozioł -  
dział organizacji imprez  
tel. 089 743 34 70) 
Wybory, podczas których wybierać bę-
dziemy najpiękniejszą mieszkankę po-
wiatu mrągowskiego odbędą się 12 
kwietnia o godz. 18.00 w sali widowisko-
wej CKiT. Zapraszamy wszystkie zainte-
resowane firmy do udziału w realizacji 
imprezy.  

Ubiegłoroczna Miss Ziemi Mrągowskiej, 
Kinga Gruszczewska. Fot. M. Milczanowski 

KULTURALNE MRĄGOWO 


