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40 lat mrągowskiego PTN 
Mrągowski Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego obchodzi 
40-lecie powstania. Uroczystościom 
przewodniczył prezes Waldemar Basta 
(na zdjęciu). Czynne są okolicznościo-
we wystawy w Muzeum i CKiT. 

w numerze: 

Czytaj str. 7 

Pięć wypraw  
po Mrągowie 
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie wydany został nowy prze-
wodnik po mieście pt. „Pięć wypraw 
po Mrągowie” 

Czytaj str. 3 

ABSOLUTORIUM  
DLA BURMISTRZA 
Radni po wysłuchaniu sprawozda-
nia złożonego przez Burmistrza, 
udzielili  absolutorium za rok 2007 
Burmistrzowi Mrągowa, Otolii 
Siemieniec. Czytaj str. 2 

Ponadto:  
Ogłoszenia Burmistrza Miasta str. 4 
Kalendarz imprez na 660-lecie Mrągowa, str. 6,  

F 
laga Europy to drugie euro-
pejskie wyróżnienie przy-
znane Miastu przez Radę 
Europy. Pierwsze, dyplom 

europejski, Mrągowo otrzymało w 
2006 roku. Obie otrzymane przez 
Mrągowo nagrody europejskie mają 
prestiżowy charakter i promują na-
sze miasto w strukturach europej-
skich.  
Flaga Europejska to nagroda przy-
znawana władzom lokalnym w 
uznaniu ich dokonań w propagowa-
niu idei europejskiej. W tym roku 
wyróżnienie to otrzymały również 
Lublin i Kędzierzyn - Koźle. Bur-
mistrz Mrągowa Otolia Siemieniec 

MRĄGOWO OTRZYMAŁO FLAGĘ HONOROWĄ EUROPY!   

Flaga Europy 
Mrągowo dołączyło do elitarnego grona miast europejskich, które 
posiadają Flagę Honorową Rady Europy. To wyjątkowe wyróżnienie 
za aktywność międzynarodową i zasługi dla promocji idei jedności 
europejskiej, przyznane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy. 

zwróciła się do Zgromadzenia Par-
lamentarnego Rady Europy z pro-
pozycją, by uroczyste przekazanie 
Flagi Honorowej Rady Europy na-
stąpiło podczas Dni Mrągowa. 

Komisja Środowiska Naturalnego, 
Planowania Regionalnego i Władz 
Lokalnych Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy nagradza mia-
sta i gminy poprzez przyznawanie 
następujących wyróżnień: Dyplomu 
Europejskiego, Flagi Honorowej, 
Tablicy Honorowej oraz Nagrody 
Europy. Warunkiem otrzymania kolej-
nego, wyższego wyróżnienia jest 
posiadanie poprzedniego przez kilka 
lat. 

Imprezy Majowe i Święto Flagi 

Witaj Maj, 3 Maj! 
W Mrągowie, jak co roku, uroczyście obchodzone są Święto Narodowe 
Trzeciego Maja oraz rocznica wejścia Polski do UE. Europejskie prezenta-
cje, koncerty, występy, spotkania z historią i teraźniejszością  - te główne 
punkty tegorocznej Majówki Europejskiej. Drugi Maja to Święto Flagi RP. 

T 
egoroczna Ma-
jówka będzie 
p r a w d z i w i e 
europejska, nie 

tylko dlatego, że Mrągo-
wo otrzymało Flagę Eu-
ropejską, ale również z 
okazji czwartej rocznicy wejścia Polski 
do Unii Europejskiej.  
W bogatym programie imprez, przygo-
towanych między innymi przez Cen-
trum Kultury i Turystyki nie zabraknie 
więc prezentacji europejskich państw.  

Trzeciego maja, w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 
Majowej, odbędą się oko-
licznościowe uroczystości i 
imprezy. Na dzień drugie-
go maja przypada Święto 
Flagi.  

- Mrągowianie coraz chętniej dekorują 
podczas majowego święta swoje domy 
biało-czerwonymi flagami. Mam nadzie-
ję, że tak będzie również w tym roku - 
mówi burmistrz Otolia Siemieniec.  

Program Obchodów na stronie 8. 
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 AKTUALNOŚCI  LOKALNE 

WIEŚCI Z MIASTECZKA  
MRONGOVILLE  
NABÓR DO GRUPY 
 
Zadaniem grupy będzie tworzenie inscenizacji scenek 
rodzajowych, w klimacie Western Country Show, m.in.: 
napady na bank, pościgi konne, pojedynki, bijatyki w 
Saloonie, pokazy tańców country, naukę / turystów i 
gości/ tańca country, pokazy jazdy konnej. charaktery-
styka zajęć: 

• treningi pod kierunkiem instruktorów tańca i scenek 
aktorskich, 

• w y s t ę p y  a k t o r s k o - k a s k a d e r s k i e , 
naukę jazdy konnej, 

• występy taneczne, 

• obsługę artystyczną imprez okolicznościowych dla 

g r u p  z o r g a n i z o w a n y c h . 
zabezpieczanie innych potrzeb związanych z funk-
cjonowaniem Miasteczka. 

Ch ar a k ter ys t yk a  o só b  / k an d yd a tó w / : 
Do pracy w grupie zapraszamy osoby z zamiłowaniem 
do folkloru western i muzyki country oraz spełniające 
poniższe kryteria: 

• pełnoletnie /kobiety i mężczyźni/, 

o dobrej kondycji fizycznej, 

• z zamiłowaniem aktorskim, 
odważnie podejmujące wyzwania i wytrwale dążące 
do celu, 

• lubiące dobrą zabawę, z poczuciem humoru, 

• wszechstronnie utalentowane 

• podchodzące z zaangażowaniem i determinacją do 
podejmowanych zadań, 
z własnymi pomysłami wpisującymi się w klimat 
przedsięwzięcia, 

• dyspozycyjne, zwłaszcza w sezonie letnim, 

• odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań. 
 
Z g ł a s z a n i e  k a n d y d a t u r : 
w Referacie Strategii Rozwoju Promocji i Integracji 
Europejskiej w Urzędzie Miasta Mrągowo, ul. Króle-
wiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Ofertę z cv, ze zdję-
ciem, listem motywacyjnym i oświadczeniem o nieka-
ralności oraz zaświadczeniem lekarskim o dobrym 
stanie zdrowia, należy dostarczyć osobiście, w godzi-
nach od 7:30 do 15:30, lub e-mailem: 
r.a.drezek@wp.eu 

Sesja Rady Miejskiej 

Absolutorium dla burmistrza 
Na sesji w dniu 24 kwietnia Rada Miasta udzieliła absolutorium dla Bur-
mistrza Mrągowa, Otolii Siemieniec. 

R 
adni po dokonaniu szcze-
gółowej analizy, wysłucha-
niu sprawozdania złożone-
go przez Burmistrza, 

udzielili absolutorium za rok 2007 
Burmistrzowi Mrągowa, Otolii Sie-
mieniec.  

Wydatki majątkowe w 2007 roku 
wyniosły 15 042 tys. zł, co stanowi 
28,6% ogółu wydatków, a na inwe-
stycje wydano 13 372 tys. zł, co stano-
wi 25% ogółu wydatków. Są to dobre 
wskaźniki w porównaniu do podob-

nych gmin i w odniesieniu do innych 
lat. Na realizację inwestycji ze środ-
ków unijnych i budżetu państwa po-
zyskano 7 444 tys. zł. Były to znaczą-
ce środki dla budżetu miasta.  

W budżecie Mrągowa na 2007 rok 
zaplanowanych było 32 zadania, z 
czego zrealizowanych lub w trakcie 
realizacji (na koniec 2007 roku) było 
14 zadań, a 15 było przygotowanych 
do realizacji, w tym 7 z udziałem 
środków unijnych i 3 z dofinansowa-
niem ze źródeł zewnętrznych. Na 
sesji radni obradowali również nad 

PYTANIA KONKURSOWE: 
1.W którym roku ukazała się pierwsza wzmianka o 
Mrągowie? W 1520,1490 czy w 1348? 
2.Kiedy Mrągowo otrzymało prawa miejskie? 
3.Co to jest „Strażnica Bośniaków” i gdzie się znajdu-
je? 
4.Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, patron miasta od 
1947 r., gdzie się urodził, gdzie studiował, gdzie 
pracował, czy był w Mrągowie? 
5.Ile bram miejskich posiadał średniowieczny gród 
Sansburg i jakie? 
6.Czy Mrągowo ( Sensburg ) posiadało mury obron-
ne? 
7.Kiedy wybudowano ratusz, siedzibę władz miasta? 
8.Kim był Gotlieb Drobnitzki? 
9.W jakim celu sprowadzono do Mrągowa Holendrów? 
10.W którym roku Mrągowo stało się siedzibą powiatu 
i jak nazywał się pierwszy starosta? 
11.Dokąd przed 1945 rokiem można było dojechać 
pociągiem z Mrągowa? 
12.Z Mrągowa do Rucianego przez Piecki biegła linia 
kolejowa. Dlaczego nie ma tego połączenia? 

13.Jak nazywa się wieża widokowa zbudowana na ozie 
mrągowskim? 
14.Gdzie znajduje się „Polska Dolina”? 
15.Gdzie znajduje się „Słowiczy Wąwóz” 
16.W  którym miejscu w Mrągowie znajdował się „ Kurort 
Waldheim”? 
17.Jakie lecznicze minerały i na jakie schorzenia wystę-
pują w Mrągowie i w okolicy Mrągowa? 
18.Podaj imię i nazwisko nie żyjącego już wybitnego 
wychowawcy młodzieży, entuzjasty żeglarstwa, społecz-
nika, założyciela „Bazy Mrągowo”. 
19.W Mrągowie od wielu lat działa aktywnie Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Stowarzyszenie to 2008 
roku obchodzi swój kolejny jubileusz, który to jubileusz 
30, 35 czy 40? Wybierz jedną z dat. 
20.Gdzie znajdowało się Jezioro Magistrackie Wielkie? 
21.Jak nazywa się miasto partnerskie Mrągowa i gdzie 
leży? 
22.Podaj najwyższe wyniesienie w okolicach Mrągowa. 
23.Wymień jeziora (7) w Mrągowie i okolicy. 
24.Wymień szkoły podstawowe w Mrągowie. 
25.Wymień Gimnazja w Mrągowie. 

Konkurs wiedzy o Mrągowie   

Konkurs, zorganizowany 
przez Towarzystwo Miło-

śników Ziemi Mrągowskiej to je-
den z punktów obchodów 660-
lecia Mrągowa. Termin nadsyła-
nia odpowiedzi upływa 15 czerw-
ca.  
Miejsce przesyłania odpowiedzi 
na pytania :  

• Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Mrągowskiej, ul. Ra-
tuszowa 5, 11-700 Mrągowo 

• Biuro Turystyczne HATA, 
ul. Wojska Polskiego 16/1, 
11-700 Mrągowo 

Zwycięzców konkursu wytypuje 
Jury powołane przez organizato-
ra. 

Wyniki konkursu 
zostaną opublikowa-
ne na stronie inter-
netowej TMZM, w 
lokalnych środkach 
masowego przekazu 
i w bibliotekach. 
Uczestnicy: 
Konkurs jest dostępny dla każdego 
bez względu na wiek i miejsce za-
mieszkania. 
Nagrody: 
Za prawidłowe odpowiedzi przy-
znane zostaną trzy nagrody rzeczo-
we oraz dyplomy.  
Wręczenie nagród i wyróżnień na-
stąpi podczas obchodów Dni Mrągo-
wa 2008 r. 

innymi, ważnymi dla miasta sprawami. 
Jedną z nich jest decyzja w sprawie 
rozpoczęcia inwestycji przebudowy 
Hotelu Krajan na ulicy Kolejowej na 
mieszkania komunalne.  

Rok temu na wniosek Burmistrza 
Rada Miejska podjęła uchwałę, doty-
czącą wyrażenia zgody na zakup 
obiektu od spółki Inter Commerce.  Po 
przebudowie, w budynku będą 32 
mieszkania komunalne. Niebawem 
ogłoszony zostanie przetarg na realiza-
cję tego zadania.  

Radni podjęli również decyzję o 
wprowadzeniu aportem terenu i obiek-
tów, wybudowanych przy ul. Młyno-
wej 50, do spółki miejskiej Miasteczko 
Westernowe Mrongoville Spółka z o.o, któ-
ra będzie operatorem na Mrongoville. 
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 TURYSTYKA 

MRĄGOWO. NOWY PRZEWODNIK PO MIEŚCIE 

Portret miasta nad Czosem 
Gdzie w Mrągowie był dom bociani? Jak przed wojną nazywała się ulica Roosevelta? Dokąd zaprowadzą 
nas trasy spacerowo - rowerowe Staromiejska i Zakochanych? Na te i inne pytania można znaleźć odpo-
wiedź w nowo wydanym Przewodniku po Mrągowie „Pięć wypraw po Mrągowie”. Praca trwała prawie 
rok. Przewodnik wydany został z okazji 660-lecia Mrągowa. 

P 
omysł narodził się rok temu 
- Do tej pory mieliśmy tylko 
jeden tego typu przewodnik, 
wydany przez mrągowskiego 

kronikarza Ryszarda Bitowta. W mieście 
wiele jednak się zmieniło i chcieliśmy w 
naszym wydawnictwie pokazać współ-
czesne Mrągowo – mówią autorzy: Kata-
rzyna Enerlich, Ewa Zera i Robert Wró-
bel.  
Głównym odbiorcą przewodnika są tury-
ści – dlatego format jego jest niewielki, 
taki, by można było go zmieścić w kiesze-
ni, a informacje są krótkie i zwięzłe, 
wzbogacone licznymi fotografiami. Na 
okładce jest plan miasta – dzięki temu 
czytelnik może na bieżąco śledzić prze-
bieg swojej wycieczki lub szybciej trafić 
do opisywanego w przewodniku miejsca.  
- Mamy nadzieję, że nasz przewodnik 
ułatwi poznanie Mrągowa i jego okolic. 
Te miejsca mają bowiem tak bogatą prze-
szłość i historię, że warto ją przypomnieć 
– dodają autorzy. 
 
Pięć rozdziałów o mieście 
Przewodnik składa się z pięciu rozdzia-
łów: Mrągowo w kolorze sepii, Mrągowo 
na spacerze i rowerze, Mrągowo na wo-
dzie, Posłuchaj Mrągowa i Smaki Mrągo-
wa. W pierwszym pokazana jest przed-
wojenna historia Mrągowa, czyli mazur-
skiego Sensburga. Autorzy opisują po-
chodzenie nazw oraz historię ulic, jezior i 
miejsc, do których również dziś mrągo-
wianie często powracają. Liczne fotogra-
fie, głównie skany przedwojennych pocz-
tówek, pomagają czytelnikowi zlokalizo-
wać opisywane miejsca. W rozdziale 
Mrągowo na spacerze można znaleźć 
wybrane trasy po mieście, opisane wraz 
czasem trwania. Trasy te można przebyć 
pieszo lub na rowerze. W rozdziale Mrą-
gowo na wodzie turyści znajdą informa-
cje o możliwościach wypoczynku na wo-
dzie, wraz z adresami wypożyczalni 
sprzętu wodnego, sklepów wędkarskich i 
innych, ważnych dla miłośników wody 
miejsc. Jest również Program Dnia 
„Przymierze z Wodą” – propozycja dla 
tych, którzy przyjeżdżają tu tylko na je-
den dzień. 
W rozdziale Posłuchaj Mrągowa zapre-
zentowana jest festiwalowo – kulturalna 

propozycja 
miasta. Są 
informacje 
o trzech 
najważniej-
szych festi-
w a l a c h : 
P i k n i k u 
C o u n t r y , 
F e s t i w a l u 
K u l t u r y 
Kresowej i 
Mazurskiej 
Nocy Kaba-
r e t o w e j 
o r a z  o 

wszelkich wystawach, festynach, prze-
glądach, konkursach i imprezach spor-
towych, organizowanych w mieście. W 
rozdziale Smaki Mrągowa jest miejsce 
na mazurskie przepisy kulinarne, histo-
rię i współczesność mazurskiej kuchni 
oraz adresy lokali gastronomicznych. 
 
Pomogły wydawnictwa 
- Nasz przewodnik nigdy nie powstał-
by, gdyby nie liczne wydawnictwa 
historyczne o Sensburgu. Przewodnik 
konsultowaliśmy z Ryszardem Bito-
wtem – mówią autorzy. Pomogły rów-
nież publikacje, wydawane i groma-
dzone przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Mrągowskiej. W przewodniku 
zawarta jest bibliografia. Informacje 
ważne dla turystów: adresy, bazę noc-
legową i gastronomiczną udało się 
opracować dzięki Mrągowskiemu Cen-
trum Informacji Turystycznej. 
- Od kilku lat zbieramy informacje o 
ważnych dla turysty miejscach, w któ-
rych dobrze wypocznie, zje, zrelaksuje 
się i wyśpi. Teraz te informacje będą 
n i e  t y l k o  na  na sz e j  s t r o n i e 
www.it.mragowo.pl, ale również w 
przewodniku – mówi Beata Rówczyń-
ska z MCiT. 
Pięć wypraw po Mrągowie to pierwsza 
część serii Biblioteki Ziemi Mrągow-
skiej. Autorzy zapowiadają, że rozsze-
rzą tę serię o kolejne wydawnictwa, 
poświęcone historii i czasom współcze-
snym Mrągowa i okolic.  
- Warto byłoby pomyśleć o historii całe-
go powiatu, mam już wiele materiałów 

i wspaniałych opowieści od ludzi, pocho-
dzących również z okolic miasta – dodają 
autorzy. Ponadto w przewodniku są le-
gendy, związane z Ziemią Mrągowską 
oraz jej główne atrakcje, zwłaszcza w 
Mikołajkach, Krutyni i Sorkwitach. Opi-
sany jest też szlak kajakowy Rzeką Dajną. 
Jest również kalendarium mrągowskiej 
władzy: począwszy od starosty Augusta 
Leśniewskiego, który swoją funkcję objął 
w 1818 roku. Przewodnik jest dobrą lek-
turą także dla mrągowian – dzięki niemu 
poznają historię miejsc, które codziennie 
mijają oraz ludzi, którzy tworzyli historię 
tego mazurskiego miasteczka nad Czo-
sem. 
- Zapraszamy zatem na przechadzkę 
szlakiem miejsc, w których drzemie prze-
s z ł o ś ć  –  z a c hę c a ją  a u t o r z y . 
 
Przewodnik można kupić w biurze Mrą-
gowskiego Centrum Informacji Tury-
stycznej (budynek Centrum Kultury i 
Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 
26, tel. (089) 741 80 39). Można go rów-
nież kupić za pośrednictwem Internetu: 
wystarczy wysłać maila na adres: 
 info@it.mragowo.pl 

Szkolenie pod gruszą 
Mrągowskie Centrum Informacji Tury-
stycznej wspólnie z Lokalną Organizacją 
Turystyczną Ziemia Mrągowska i Stowa-
rzyszenie Alternatywnych Sportów 
Rekreacji i Turystyki INTEGRA organi-

zują szkolenie „Trendy w turystyce – 
,pod gruszą’ czy aktywnie”. Jego celem 
jest prezentacja nowatorskich aktywnych 
form spędzenia wolnego czasu, kierowa-
nych do każdego odbiorcy bez względu na 
wiek, płeć czy też predyspozycje fizyczne.  
 
Panujące w turystyce trendy, wskazują na 
coraz częstsze wyjazdy związane z aktyw-
nym wypoczynkiem.   
Szkolenie odbędzie się 7 maja o godzinie 
9.00 w Hoteliku EVA na Jaszczurczej Gó-
rze. Szkolenie jest bezpłatne.  
 
Więcej informacji:  
integra@integra.org.pl  
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 LOKALNE AKTUALNOŚCI 

 
 
 

Programy o Mrągowie 
 
TELETOP 
Użytkownicy 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  również o tym, 
co dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, Szczyt-
nie, Giżycku i Ostródzie. TELETOP emituje 
również programy o tematyce ekologicznej, 
muzycznej i zdrowotnej. Programy można 
oglądać również na www.mragowo.pl.  
 

ITV  
MRĄGOWO 
W Mrągowie działa 
Mrągowska Telewizja 
Internetowa. Jej twórcą jest Piotr Deptuła. 
Pierwsze materiały o mieście i okolicach 
już się ukazały i z dnia na dzień jest coraz 
większe zainteresowanie przedsięwzię-
ciem. - Koncepcja naszego projektu jest 
propozycją praktycznej realizacji programu 
budowy multimedialnego centrum infor-
macyjnego. Do realizacji naszego projektu 
chcemy zaprosić zarówno władze samorzą-
dowe gmin, miasta i powiatu mrągowskie-
go, firmy różnych branż, placówki eduka-
cji, kultury, sportu, jak również wszelkie 
organizacje młodzieżowe, społeczne i poza-
rządowe, działające na terenie ziemi mrą-
gowskiej - mówi Piotr Deptuła.  
Wszystkich zapraszamy do obejrzenia:                      

www.itvmragowo.pl 

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

Licznie zgromadzona publiczność, a 
wśród nich zaproszeni goście, sponso-
rzy nie szczędzili braw małym wyko-
nawcom.  Dzieci zaprezentowały boga-
ty program artystyczny, w którym udo-
wodniły swoje zamiłowanie do przyro-

dy. Przedstawiły wiersze, piosenki, in-
scenizacje tematycznie związane z 
ochroną środowiska naturalnego, wska-
zywały oglądającym, jak należy dbać o 
naszą Planetę Ziemię. W podziękowa-
niach naszej Ziemi za barwne kwiaty, 

piękny śpiew kwiatów, rzeki, 
drzewa itp. wykonały różne 
układy taneczne z rekwizyta-
mi. Przedszkolaki swoim wy-
stępem udowodniły, że sta-
wiają na ekologię, że na 
ochronę środowiska nigdy nie 
jest za późno. Po programie 
artystycznym wręczono na-
grody, dyplomy laureatom 
konkursu. Ponadto każda 
klasa „0”, która brała udział w 
konkursie otrzymała upomi-
nek do grupy. 

Elżbieta Połomka  

Przedszkolaki dbają o środowisko 

Święto Ziemi w Stokrotce 
Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie dnia 21 kwietnia w CKiT 
uroczyście obchodziło Święto Ziemi. Tegoroczne obchody związane były z roz-
strzygnięciem wojewódzkiego konkursu plastycznego nt. „Jak dziecko dba o śro-
dowisko”, którego organizatorem było Przedszkole „Stokrotka”.  

Laureatki Konkursu Miss 
Polonia Ziemi Mrągow-
skiej 2008: 
Miss Polonia Ziemi Mrą-
gowskiej 2008 oraz Miss 
Kuriera Mrągowskiego - 
Elwira Parda 
I V-ce Miss Polonia Zie-
mi Mrągowskiej 2008 - 
Ilona Wytrykowska 
II V-ce Miss Polonia 
Ziemi Mrągowskiej 2008 
oraz Miss Publiczności - 
Patrycja Męczkowska 
Miss Thalgo - Sylwia 
Skwiot 
Laureatki Konkursu Miss 
Nastolatek Ziemi Mrą-
gowskiej 2008: 
Miss Nastolatek Ziemi Mrągowskiej 2008 
oraz Miss Publiczności - Karolina Roicka 
I V-ce Miss Nastolatek Ziemi Mrągowskiej 
2008 oraz Miss Internetu 2008 - Patrycja 
Szamborowska 
II V-ce Miss Nastolatek Ziemi Mrągow-
skiej 2008 oraz Miss Nastolatek Kuriera 
Mrągowskiego - Sandra Rozwadowska 
Nowowybrana Miss jest tegoroczną matu-
rzystką Zespołu Szkół Zawodowych w Mrą-

gowie. Po maturze zamierza 
studiować ekonomię. Jej ma-
rzeniem jest zwiedzić świat i 
założyć szczęśliwą rodzinę.  
- Ze świetnym przyjęciem 
publiczności spotkał się pokaz 
iluzji TOMASZA VINICI, 
tegorocznej gwiazdy wieczo-
ru - opowiada współorganiza-
torka Marta Szymborska. 
Elwira Parda - laureatka tytu-
łu Miss Polonia Ziemi Mrą-
gowskiej 2008, Ilona Wytry-
kowska i Patrycja Męczkow-
ska - zdobywczynie tytułów I 
i II V-ce Miss oraz Sylwia 
Skwiot, która otrzymała 
"dziką kartę", będą reprezen-

towały nasz powiat podczas wyborów Miss 
Polonia Warmii i Mazur, które odbędą się w 
amfiteatrze nad jeziorem Czos 14 czerwca 
2008 r.   
Centrum Kultury i Turystyki serdecznie dzię-
kuje wszystkim sponsorom, patronom, arty-
stom, osobom i firmom zaangażowanym w 
realizację imprezy.  

Marta Szymborska,  
Edyta Danilczuk 

Najpiękniejsze Mrągowianki 
Wybory MISS POLONIA ZIEMI MRĄGOWSKIEJ 2008 oraz finał konkursu 
MISS NASTOLATEK już za nami. 12 kwietnia 2008 r. poznaliśmy najpięk-
niejsze mrągowianki 2008 r. Organizatorem Wyborów było CKiT, przy 
współpracy z Biurem Miss Polonia Warmii i Mazur, pod patronatem Burmi-
strza Miasta Mrągowa.  
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 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Mrągowskie Towarzystwo Numizma-
tyczne jest jednym z najstarszych stowa-
rzyszeń, działających na terenie miasta. 
Założył je w 1968 roku mrągowski histo-
ryk, Ryszard Bitowt. Początkowo towa-
rzystwo skupiało w swoich szeregach nie 
tylko numizmatyków, ale i archeologów. 
Jednak ze względu na brak współpracy, 

grupy musiały się rozłączyć i założyć 
odrębne organizacje. 
- Początki mrągowskiego Towarzystwa 
były trudne - mówi Ryszard Bitowt. - 
Pierwsze zebrania naszego nieoficjalnego 
koła odbywały się w Toruniu i w Olszty-
nie. Było to dla nas spore utrudnienie, 
ponieważ komunikacja w tamtych cza-
sach nie była tak rozwinięta jak dziś - 
wspomina Ryszard Bitowt. 

Promują nasze miasto 
Dzięki staraniom i zaangażowaniu Bi-
towta i jego kolegów udało się otwo-
rzyć w Mrągowie oddział PTN. Teraz 
organizacja skupia około 60 kolekcjone-
rów z terenu całego województwa. 
Obecnym prezesem jest Waldemar 
Basta. - Do głównych zadań Towarzy-

stwa należą między 
innymi organizacje 
sesji naukowych 
związanych tema-
tycznie z miastem i 
regionem czy orga-
nizacja wystaw oko-
l i c z n o ś c i o w y c h , 
t o w a r z y s z ą c y c h 
ważnym rocznicom 
państwowym - mó-
wi Basta. - Prelegen-
ci PTN wygłaszają 
odczyty i pogadanki 
dla mieszkańców 
miasta i regionu. 
Odwiedzają także 

szkoły. Gromadzimy dokumenty o 
przeszłości Mrągowa i innych miejsco-
wości. Udostępniamy własne zbiory do 
opracowywanych referatów nauko-
wych, dla piszących prace magister-
skie, licencjackie i inne. Wydajemy 
przewodniki o Mrągowie, albumy i 
wiele innych opracowań historycznych. 
Posiadamy także znaczący wkład w 
badaniach archeologicznych prowa-
dzonych w Wyszemborku i innych 

40-lat mrągowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

Integrują miasto 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne oddział w Mrągowie obchodzi w 
tym roku 40-lecie swojego istnienia. Uroczystości związane z jubileuszem 
odbyły się w minioną sobotę. Zaproszeni goście mogli obejrzeć specjalne 
wystawy, przygotowane na tę okazję, a także zapoznać się z historią mrą-
gowskiego PTN. 

miejscowościach - mówi Waldemar 
Basta. Dzięki pomocy Towarzystwa 
przed mrągowskim magistratem stanął 
pomnik patrona, Krzysztofa Celestyna 
Mrongowiusza.  
 
Wystawy na 40-lecie 
W minioną sobotę w ramach jubileuszu 
członkowie towarzystwa otworzyli w 
Ratuszu i w Centrum Kultury i Tury-
styki wystawy prezentujące swoje zbio-
ry. - Przygotowania do ekspozycji 
trwały prawie 2 lata - mówi Waldemar 
Basta. - Przez ten okres staraliśmy się 
pozyskać takie przedmioty, które 
uświetniłyby ten jubileusz. Na wysta-
wie w Ratuszu można zobaczyć stare 
rzeczy, pochodzące przede wszystkim 
z terenu miasta i okolic. Są tam między 
innymi: medale, ordery, wyroby z por-
celany, banknoty, herby czy odznaki 
klubów piłkarskich.  
Natomiast wystawa w CKiT prezentuje 
Mrągowo na starych widokówkach 
oraz miejscowości powiatu mrągow-
skiego. Obydwie ekspozycje będzie 
można oglądać do końca czerwca. Wpi-
sane są także w obchody 660-lecia po-
wstania Mrągowa. 

Paweł Krasowski 

Prezes mrągowskiego oddziału PTN 
Waldemar Basta udziela wywiadu  
do ITV Mrągowo i Radia WaMa 

Otwarcie wystawy zorganizowanej przez numizmatyków w Mrą-
gowskim Ratuszu. Współtwórczynią była po. kierownika Katarzyna 
Ferdynus (na zdjęciu z kwiatami) 

Wystawy: w muzeum i Centrum Kultury Turystyki (obok) 
przyciągnęły rzesze zainteresowanych 

Władysław Marczuk (w środku) opowiadał o swoich zbiorach 
- przedwojennych pocztówkach z Ziemi Mrągowskiej 
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 LOKALNE AKTUALNOŚCI 

Nazwa imprezy Miejsce imprezy Data Organizator 

Wystawa numizmatyczna: 
40-lecie Polskiego Towarzystwa  

Numizmatycznego Oddział w Mrągowie 

Muzeum, CKiT 19 kwiecień – 31 maj  Muzeum, CKiT 
Polskie Towarzystwo  

Numizmatyczne 

Opracowanie mapy przedwojennego Mrągowa - kwiecień  MCIT 

Lekcje muzealne na temat historii Miasta Muzeum kwiecień – czerwiec  
wrzesień - grudzień  

Muzeum 

Wystawa historyczna z dziejów Mrągowa Muzeum kwiecień – wrzesień  Muzeum 

Wystawa Mrągowo i okolice Biblioteka Pedagogiczna kwiecień – wrzesień  Biblioteka Pedagogiczna 

Lekcje biblioteczne Czy znasz miejsce, w którym mieszkasz? Biblioteka Pedagogiczna 
  

kwiecień – grudzień  Biblioteka Pedagogiczna 

Wystawa fotograficzna Mrągowo: Dawniej i dziś  CKiT kwiecień – wrzesień  Biblioteka Miejska 

Wystawa grafiki Zapomniane Mrągowo CKiT kwiecień - wrzesień  Biblioteka Miejska 

Turniej szkół o Puchar Burmistrza Mrągowa  
 

CKiT 29 – 30 maj  ZS Nr 1, ZS Nr 4 

Wybicie medalu na 660- lecie Mrągowa  
oraz 15- lecie partnerstwa Mragowo – Grünberg 

- maj  UM, Polskie Towarzystwo  
Numizmatyczne 

Konkurs wiedzy dla mieszkańców o Mrągowie - kwiecień - czerwiec  Towarzystwo Miłośników  
Ziemi Mrągowskiej 

Specjalne wydanie Magazynu Mrągowskiego - czerwiec  UM 

Wystawa mrągowskich plastyków „Moje Miasto” CKiT czerwiec-wrzesień  CKiT 

Konferencja z okazji 660- lecia Mrągowa CKiT wrzesień  UM, CKiT,  
Polskie Towarzystwo Historyczne 

Odczyty historyczne Muzeum wrzesień – październik  Muzeum 

Spektakl teatralny z udziałem  mrągowian CKiT grudzień  CKiT, UM 

KALENDARZ IMPREZ JUBILEUSZOWYCH 

660-LECIA MRĄGOWA 
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rojekt głównie jest skierowany do 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów. Tegoroczne zadania dla 
szkół podstawowych są opatrzone 

hasłem „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, 
który symbolizuje realizację pragnień. Podej-
mowane działania profilaktyczne pozwolą 
uświadomić dzieciom i młodzieży, że warto 
podejmować odpowiedzialne decyzje za 
swoje życie. Natomiast zadaniom dla gimna-
zjalistów będzie towarzyszyć hasło „ Zdoby-
wamy Mount Everest”, który jest symbolem 
wielkich wyzwań życiowych i odpowiedzial-
ności za każdy krok na drodze do realizacji 
celów życiowych. Działania profilaktyczne 
mają nauczyć młodych ludzi, jak dostrzegać 
swoje mocne strony i wykorzystywać je do 
spełniania marzeń. W kampanii uczestniczy 
kilkaset gmin z całego kraju. Patronami akcji 
od początku jej istnienia, jest Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki. W tym roku, oprócz Mini-
sterstw, patronat nad kampanią objęła rów-
nież Komenda Główna Policji oraz Polski 
Komitet Olimpijski.  

Do uczestnictwa w kampanii „Zachowaj 
trzeźwy umysł - Mrągowo 2008” przystąpiły 
3 szkoły : Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 
4, Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP, Cen-
trum Kultury i Turystyki oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury. W imprezach planowany jest 

udział całej społeczności 
szkolnej oraz uczestników 
zajęć pozalekcyjnych w pla-
cówkach.W okresie od kwiet-
nia do czerwca, szkoły i pla-

cówki oświatowo-wychowawcze, będą re-
alizowały opracowane programy działań o 
tematyce sportowej i zdrowotnej, które obej-
mują m.in. przeprowadzenie konkursów 
wiedzy, plastycznych i literackich oraz tur-
niejów sportowych, spektakli teatralnych w 
wykonaniu uczniów szkół. Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 przedstawiła atrakcyjny plan 
działań profilaktycznych. Zostanie zorgani-
zowana Szkolna Spartakiada Lekkoatletycz-
na, spartakiada sportowa o zasięgu powia-
towym, występy artystyczne, lekcje wycho-
wawcze i spotkania z rodzicami o charakte-
rze profilaktycznym. Ciekawymi przedsię-
wzięciami profilaktycznymi w ZS Nr 4 bę-
dzie m.in. przegląd przedstawień profilak-
tycznych w wykonaniu uczniów Szkoły, 
konkurs literacki „ Mogę osiągnąć wszystko 
”, rajdy rowerowe i turnieje rekreacyjno-
sportowe. Podczas spotkań z rodzicami 
uczniów, zostanie zorganizowany punkt 
konsultacyjny, z poradnictwem specjali-
stycznym i informacyjnym. Gimnazjum Nr 2 
przedstawiło program z interesującymi 
inicjatywami profilaktycznymi. Tematyka 
licznych konkursów plastycznych i literac-

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” rozpoczęta  

Z profilaktyką na czele 
Mrągowo od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej 
Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje problemy związane z profilaktyką 
uzależnień, poprzez promowanie postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych 
dla dzieci i młodzieży, prospołecznych zachowań jako alternatywy wobec patolo-
gii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

kich, dotyczyć będzie haseł tegorocznej kam-
panii „Zachowaj trzeźwy umysł ”. Planowa-
ne jest zorganizowanie spotkań z osobami 
niepełnosprawnymi, jeżdżącymi na wózkach 
inwalidzkich.  

W kampanię zaangażuje się Centrum 
Kultury i Turystyki, który będzie prowadził 
działania profilaktyczne do końca sierpnia. 
Podczas koncertów muzycznych, będą roz-
powszechniane materiały edukacyjno-
informacyjne z zakresu profilaktyki uzależ-
nień. Planowane jest włączenie muzyków do 
wystąpień motywujących podejmowanie 
dobrych wyborów oraz do życia bez alkoho-
lu i narkotyków.  

W dniu 1 czerwca br. zostaną przeprowa-
dzone działania profilaktyczne pod hasłem „ 
Dzień bez papierosa” , „ Siedem pomysłów 
na dobry styl życia ” oraz liczne rozgrywki 
sportowo-rekreacyjne, zabawy i konkursy. 

Turnieje i rozgrywki sportowe oraz lekcje 
wychowawcze o tematyce z zakresu profilak-
tyki uzależnień, zostaną zorganizowane dla 
uczniów Gimnazjum Nr 1 OHP. Uczestnicy 
zajęć w Młodzieżowych Domu Kultury oraz 
w świetlic środowiskowych wezmą udział w 
w spływach kajakowych. Działania profilak-
tyczne „ Zachowaj trzeźwy umysł” zostaną 
zrealizowane w Mrągowie, ze środków bu-
dżetu Miasta, ze specjalnie wydzielonego 
funduszu uzyskanego z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, na realizację „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie dla Miasta Mrągowo”.  

Programy uzyskały pozytywną opinię 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Patronat na działaniami objęła 
Burmistrz Miasta Mrągowo. 

 
Alicja Szarek 

Urząd Miejski w Mrągowie 
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     OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 

Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszono na 
okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym: 

a/ część działki nr 94/19 (obręb nr 1), położonej przy 
ulicy Młodkowskiego z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne 
b/ części działki nr 281/15 ( obręb nr 8 ), położonej przy 
ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na cele 
handlowo – usługowe. 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych 
nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ulica Królewiecka 60A        (II piętro, 
pokój nr 49), tel. 089 741-29-91.  
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszo-
no, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia, w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego:  
Część działki nr 20 (obręb nr 5), położonej przy ulicy 
Jaszczurcza Góra, z przeznaczeniem na prowadzenie 
handlu w czasie  trwania Pikniku Country 2008. Liczba 

Burmistrz Mrągowa ogłasza pierwszy prze-
targ ustny nieograniczony, na wydzierżawie-
nie na okres jednego roku od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem użytkowym stano-
wiącej własność Miasta Mrągowa, położonej 
przy ulicy Wolności, oznaczonej w ewidencji 
gruntów obrębu nr 2, jako część działki nr 
170/3, o powierzchni 6,30 ara, z przeznacze-
niem na działalność handlowo – usługową.  

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięczne-
go czynszu dzierżawnego za 1 ar dzierżawione-
go gruntu powiększona o podatek VAT w wyso-
kości 22 %. Umowa dzierżawy zostanie zawarta 
z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czyn-
szu dzierżawnego. 
 
Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz 
dzierżawny wynosi: 
633,57 zł za 1 ar + podatek VAT w wysokości 
22 % za teren zabudowany ( o pow. 300m2 ) 
63,35 zł. za 1 ar + podatek VAT 22% za teren 
niezabudowany ( o pow. 330 m2 ) 

Przetarg odbędzie się dnia 27 maja 2008 roku w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy Króle-
wieckiej 60A, w pok. Nr 19, o godzinie 10.00. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 6 329,30 zł 
(sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 
złotych 30/100 )  
 
Wadium należy wpłacić w terminie do 20 
maja 2008 (włącznie) w kasie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie (II piętro, pok. 56), bądź 
na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na konto 
nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235. 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 w poczet 
czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników przetargu, zwró-
cone zostanie im po przetargu.  
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli 
się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 

stanowisk - 57, o wymiarach 6m x 2m = 12m 2 jedno 
stanowisko. Bliższych informacji na temat wymienio-
nych nieruchomości, udziela Referat Strategii, Rozwo-
ju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A, (pokój nr 1- wej-
ście od strony Straży Miejskiej, Inspektor Grażyna 
Romanowska, tel. 089 741 27 75).  
 
Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania 
się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do 

wydzierżawienia. 

dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Burmistrz 
Miasta Mrągowa może odstąpić od zawarcia 
umowy a wpłacone wadium nie podlega  zwroto-
wi. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego 
zobowiązany jest uiszczać podatek od nierucho-
mości, płatny w terminie i na warunkach określo-
nych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podat-
kach 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 z późn. zm. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Mrągowo. Burmistrz 
Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu, jego unieważnienie lub zamknięcie przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.  
 
Bliższych informacji na temat przetargu i 
projektu umowy dzierżawy udziela Referat 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 
49), tel. 0 89 741 29 91. 
 

Burmistrz Miasta Mrągowa 
Ogłasza przetarg  

ustny nieograniczony 
 
1.Przedmiotem przetargu jest wybór najem-
cy lokalu użytkowego w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego. 
2.Położenie lokalu użytkowego - Mrągowo, 
ul. Roosevelta 30. 
3.Powierzchnia użytkowa lokalu - 44,10 m2. 
4.Wysokość wywoławczej stawki bazowej 
czynszu najmu 1m2 powierzchni użytkowej 
wynosi  14,00 zł + 22 % VAT. 
5.Umowa najmu zostanie zawarta na okres 
2 lat. 
6.Najemca lokalu użytkowego będzie opła-
cał czynsz najmu, według wylicytowanych 
stawek miesięcznych za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokalu, powiększony o 22 % 
VAT. Poza czynszem najmu najemca uiszcza 
opłaty za dodatkowe świadczenia (m.in. 
dostawę wody, odprowadzenie ścieków, 
wywóz nieczystości stałych, dostawę energii 
elektrycznej, gaz, sprzątanie, itp.) oraz poda-
tek od nieruchomości. 
7.Przed podpisaniem umowy najmu przy-
szły najemca lokalu użytkowego zobowiąza-
ny jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej 
pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. 
Wysokość kaucji wynosi 3-krotną wysokość 
miesięcznego czynszu najmu. 

8.Najemca zobowiązany jest płacić czynsz i 
opłaty za świadczenia miesięczne z góry, do 
dnia 10-go każdego miesiąca. 
9.Sposób zmiany czynszu w okresie obowią-
zywania najmu - wylicytowany czynsz pod-
lega podwyższeniu w drodze jednostronne-
go oświadczenia wynajmującego, w wyso-
kości jednorazowo nie większej niż procen-
towy wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług, ogłaszany przez GUS za ostatnie dwa 
kwartały poprzedzające zmianę stawki. 
10.Rodzaj działalności jaka może być prowa-
dzona w w/w lokalu - gospodarcza nie-
uciążliwa dla otoczenia. 
11.Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-
skim w Mrągowie, pok. nr 1, w dniu 
30.05.2008 r.  o godz. 10:00. 
12.Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokości 1 
852,20 zł. ( słownie : jeden tysiąc osiemset 
pięćdziesiąt dwa złote 20/100 ), w kasie 
Urzędu Miejskiego, bądź na rachunek Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie, PKO BP S.A. w 
Mrągowie, nr konta 45 1020 3639 0000 8502 
0005 1235. Wadium należy wpłacić w termi-
nie do 26.05.2008 r.  
              
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek ban-
kowy tut. Urzędu, potwierdzony wyciągiem 
bankowym. Wadium wpłacone przez osobę, 
która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w 

poczet czynszu najmu. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników przetargu, 
zwrócone zostanie im po przetargu. Jeżeli 
osoba ustalona jako Najemca, uchyli się od 
zawarcia umowy najmu  w terminie 7 dni od 
ogłoszenia wyniku przetargu, Burmistrz Mia-
sta Mrągowa może odstąpić od zwarcia umo-
wy a wpłacone wadium nie podlega zwroto-
wi. 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu 
o Zarządzenie Nr 748/2004 z dnia 23.11.2004 
r. z późn. zm., w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań  
na dzierżawę i najem nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miejskiej Mrągowo. 
 
Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje 
prawo odwołania przetargu, jego unieważnie-
nia lub zamknięcie przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 
 
Z projektem umowy najmu można zapoznać 
się, a także można uzyskać dodatkowe infor-
macje w ref. GKM tut. Urzędu (II piętro, 
pok. 50, tel. 089 741-21-63) lub w TBS 
„KARO” w Mrągowie z siedzibą przy ul. 
Kopernika nr 11. W terminie do 7 dni przed 
datą rozstrzygnięcia przetargu przedstawi-
ciel TBS „KARO” może udostępnić lokal do 
oględzin. 
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KULTURALNE MRĄGOWO 

Wstąp do Klubu 
W czasach, gdy badania dowodzą, że 

spada zainteresowanie Polaków czytelnic-
twem, cenne są inicjatywy mające zachęcić ich 
do obcowania z książką. Jednym z takich 
przedsięwzięć jest powołanie Dyskusyjnych 
Klubów Książki. Przy Bibliotece Miejskiej w 
Mrągowie od 2007 roku działa jeden z trzyna-
stu Klubów w województwie warmińsko-
mazurskim. Dyskusyjne Kluby Książki to 
projekt współfinansowany przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Instytut Książki. Działają one w ramach ogól-
nopolskiego programu „Tu Czytamy”, pro-
wadzonego przez Instytut Książki.  

Celem klubów jest ożywienie środowisk 
skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie 
bibliotekarzy do aktywnego promowania 
mody na czytanie. Spotkania Klubu odbywają 
się raz w miesiącu w Czytelni dla dorosłych. 
Omawiane są na nich wcześniej wybrane i 
przeczytane książki. Często są też pretekstem 
do rozmów na ogólne, aktualne tematy. Naj-
bliższe spotkanie klubu odbędzie się w 
czwartek 15 maja 2008 r. o godz. 18.00. Zapra-
szamy osoby zainteresowane. Opiekunem 
Klubu jest i informacji udziela Maria Mikołaj-
czyk z Wypożyczalni dla dorosłych BM. Tel. 
089 743 34 57 i 502 257 177.                                                                  

Maria Mikołajczyk 
 
"Każda książka żyje tyle razy, ile została 
przeczytana". Drogi czytelniku - PAMIĘ-
TAJ! Jestem potrzebna innym. Zwróć mnie 
do biblioteki. Maj to miesiąc, w którym 
czytelnicy mogą zwracać do bibliotek książ-
ki bez opłat karnych. 
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK  
5-11 maja  
 
Tegoroczny odbywa się pod hasłem Biblioteka 
Miejscem Spotkań". Z tej okazji  Biblioteka Miej-
ska im. Wacława Gołowicza w Mrągowie zapra-
sza 7 maja  bibliotekarzy z ościennych gmin 
i powiatów /Bartoszyce, Biskupiec, Giżycko, 
Kętrzyn, Korsze, Mikołajki, Morąg, Mrągowo, 
Orzysz, Piecki,  Pisz, Reszel, Ryn, Sorkwity, 
Szczytno, Węgorzewo/ na spotkanie, którego 
celem jest  poznanie się bibliotekarzy, wymiana 
doświadczeń zawodowych i przedstawienie 
własnych pomysłów na zwiększenie aktywno-
ści w środowisku lokalnym.  
W programie spotkania zwiedzanie Miasteczka 
Mrongoville. TYDZIEŃ BIBLIOTEK  ukazuje 
społecznościom lokalnym znaczenie bibliotek i 
bibliotekarzy w kształtowaniu życia kulturalne-
go i mam nadzieję /lub jestem przekonana/, że 
współnym zyskiem tegorocznego spotkania 
będzie  lepszy wizerunek biblioteki mrągowskiej 

również w środowisku bibliotekarskim.  
 

Barbara Szymańska 
kierownik Biblioteki Miejskiej 

im. Wacława Gołowicza w Mrągowie 
 

29 kwietnia (wtorek)  
godz. 18.00  
Centrum Kultury i Turystyki 
Pokaz z okazji Międzynarodowego 
Dnia Tańca: Mrągowska Scena Tańca 
Współczesnego plus Goście: zespoły 
Znienacka oraz DFS z Rucianego-Nidy, 
Iskry, Greace z MDK, soliści 
 
1 maja (czwartek)  
Amfiteatr przy jez. Magistrackim  
 
MAJÓWKA EUROPEJSKA 
godz. 15.00 Występy przedszkolaków 
(Przedszkole STOKROTKA i KUBUŚ) 
Studio Wokalne Sukces 
godz. 16.00 „Oda do Radości” – hymn 
UE w wykonaniu Mrągowskiego Chó-
ru Schola Vocale,  
 
Prezentacje mrągowskich zespołów:  

• Mrągowski Chór Schola Ocal, Iskry, 
Iskierki, Iskiereczki, Kawałek Mrą-
gowa, Indigo, Szok, Grace z MDK, 
Mrągowska Scena Tańca Współcze-
snego – soliści 

• Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia, „Europa na wesoło” - konkurs 
wiedzy o krajach UE 

• ”Europa jaką znam i jaką chcę po-
znać” - konkurs plastyczny 

godz. 18.00  
koncert zespołu Majestic (reggae i ska) 
Majestic zaistniał w 2003, w 2005 r tra-
dycyjny skład zespołu uzupełniła sek-
cja dęta – saksofon i puzon. Są laureata-
mi wielu festiwali, w tym pierwszego 
miejsca w konkursie Ostróda Reggae 
Festiwal 2006. W 2007 ukazał się ich 
debiutancki album "roop rege". 
 
„Europa na talerzu” - degustacja po-
traw kuchni narodowych przygotowa-
na przez Zespół Szkół Zawodowych. 
Prezentacja atrakcji Powiatu Mrągow-

skiego przygotowana przez Mrągowskie 
Centrum Informacji Turystycznej. 
 
2 maja (piątek),  
godz. 18.00 Amfiteatr przy jez. Magi-
strackim 
koncert zespołu L.Stadt. Młodzi muzycy 
elektryzują publiczność nietypowymi 
kombinacjami dźwiękowymi i mocnym 
brzmieniem, a także dobrymi tekstami i 
przeszywającym wokalem. 
 
3 maja (sobota)  
Obchody rocznicy  
uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
 
godz. 10.30  
Uroczysta Msza Święta w Parafii św. 
Wojciecha 
godz. 17.00  
Amfiteatr przy jez. Magistrackim 
Program okolicznościowy: 
występ Kwintetu Dętego, przedstawienie 
na podstawie komedii Juliana Ursyna 
Niemcewicza pt.„Powrót posła” w wyko-
naniu Teatru „Mańja”, koncert Miejskiej 
Orkiestry Dętej z Wołomina 
 

Imprezy sportowe: 
28 kwietnia  
godz. 10.00 - Sztafetowe biegi przełajowe 
szkół powiatu mrągowskiego (park Si-
korskiego) 
godz. 15.00 - Turniej piłki siatkowej 
dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 
(Liceum Ogólnokształcące) 
29 kwietnia  
godz. 15.00 Turniej piłki siatkowej chłop-
ców szkół ponadgimnazjalnych (Liceum 
Ogólnokształcące) 
30 kwietnia 
godz. 10.00 – Mistrzostwa Szkolnych Dru-
żyn I pomocy (Centrum Kultury i Tury-
styki) 
godz. 15.00 – Turniej piłki koszykowej 
chłopców szkół ponadgimnazjalnych 
(Liceum Ogólnokształcące) 
1 maja  
godz. 10.00  
Turniej plażowej piłki siatkowej (plaża 

przy os. Grunwaldz-
kim) 
4 maja  
godz. 10.00  
Turniej piłki nożnej 
(Stadion Miejski) 


