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Ruszyła budowa ronda 
Długo wyczekiwana inwestycja 
w końcu się rozpoczęła. Na 
skrzyŜowaniu przy dworcu PKS 
ruszyła budowa ronda. O innych 
inwestycjach piszemy na str. 4 

w numerze: 

Czytaj str. 6 

MKS Mrągowia 
W III lidze!!! 
Mrągowia, zajmując trzecie miejsce 
w rozgrywkach IV ligi piłki noŜnej, 
zapewniła sobie awans do nowej III 
ligi.  Czytaj str. 3 

PROGRAM  
OBCHODÓW  
15-LECIA  
PARTNERSTWA  
Mrągowo - Grünberg 
 Czytaj str. 2 

Ponadto:  
Ogłoszenia Burmistrza Miasta str. 5 
30-lecie pracy artystycznej P. Dondajewskiego, str. 8,  

 

Piętnaście lat temu burmistrzowie obu miast: Dariusz Jarosiński z 
Mrągowa i Siegbert Damaschke z Grünberg podpisali akt o wzajem-
nej współpracy i partnerstwie.   

Mrągowo -  
Europejskie Miasto 

Mrągowo znalazło się, po raz kolejny, w 
gronie laureatów Rankingu Europejska 
Gmina Europejskie Miasto, który został 
przygotowany przez redakcję „Gazety 
Prawnej” wspólnie z Ministerstwem Roz-
woju Regionalnego. Uroczyste wręczenie 
wyróŜnienia odbędzie się w Gdańsku.  
 

M 
oment ten okazał się prze-
łomowy - od tej pory oba 
miasta współpracują ze 
sobą nie tylko na gruncie 

gospodarczym, ekonomicznym, tury-
stycznym i kulturalnym. Współpraca jest 

bowiem wspaniałą okazją do zawierania 
międzynarodowych przyjaźni pomiędzy 
mieszkańcami obu miast. Obchodzone w 

dniach 6-8 czerwca 15-lecie partner-
stwa to okazja do prezentacji wza-
jemnych dokonań. Do Mrągowa 
przyjedzie delegacja nie tylko z part-
nerskiego Grünberg, ale równieŜ 
partnerskiego miasta Limanowa. 

 
Więcej o partnerstwie  

i obchodach piszemy na stronie 2 i 3. 

FLAGA EUROPEJSKA JUś W MRĄGOWIE 
W piątek 6 czerwca o godzinie 13.00 na 
Placu Unii Europejskiej odbędzie się uro-
czyste przekazanie przez Honorowego 
Członka Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy dr Wilfrieda Böhm Flagi 

Honorowej Rady Europy - wyróŜ-
nienia, uzyskanego przez Miasto 
Mrągowo w 2008 roku. Flagę przyj-
mie burmistrz Mrągowa Otolia 
Siemieniec.  
 

Burmistrz Otolia Siemieniec wraz z Urszulą Kuchcińską oraz Ritą Sekaniną i Frankiem 
Ide z Grünberg odebrali w 2006 roku Dyplom Europejski w Strasburgu. W piątek 6 
czerwca na Placu Unii Europejskiej Mrągowo otrzyma kolejne wyróŜnienie Zgromadze-
nia Parlamentarnego Rady Europy: Flagę Honorową Rady Europy. 
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 15-LECIE PARTNERSTWA MRĄGOWO - GRÜNBERG 

Program obchodów  
 

Piątek 6 czerwca 2008 
 
10.00 – Część główna obchodów 
„Europa. Partnerstwo bez granic”. 
Centrum Kultury i Turystyki (sala wi-
dowiskowa) 
Oficjalne przemówienia burmistrzów i 
przedstawicieli trzech miast: Mrągowa, 
Grünberg, Limanowej oraz Konferencja 
„Europa. Partnerstwo bez granic”, pod-
czas której zaprezentowane zostaną 
referaty zaproszonych gości: 
 

• zastępcy dyrektora Departamentu Współ-
pracy Międzynarodowej 
i Promocji Urzędu Marszałkowskiego, 
Małgorzaty Wasilenko,  

• twórcy strony internetowej 
www.jugendzeit-ostpreussen.de/pl/ i 
badacza historii Prus Wschodnich, Ceza-
rego Bazydło,  

• znanego w regionie działacza i badacza 
historii Warmii i Mazur, 
nauczyciela Mariusza Szymczyka,  

• mrągowskiego kronikarza i działacza 
społecznego, Ryszarda Bitowta 

 
12.00 –   OTWARCIE WYSTAW: 
"Panta Rei bis" - otwarcie wystawy 
Piotra Dondajewskiego z okazji 30-lecia 
pracy twórczej  
"Moje Mrągowo" – zbiorowa wystawa 
mrągowskich plastyków i rękodzielników 
"Kolarstwo - Moje Ŝycie" – ekspozycja 
zbiorów Pawła Ewerta  
"MłodzieŜ w partnerstwie miast Mrągowo 
– Grőnberg” – wystawa Fundacji 

“Rodowo”   
 
 12.30 – Parada Europejska, rozpoczy-
nająca się przy CKiT, biegnąca wzdłuŜ 
ulicy Warszawskiej i kończąca się w 
nowym amfiteatrze, z udziałem Woj-
skowej Orkiestry z GiŜycka i uczniów 
mrągowskich szkół oraz zaproszonych 
gości 

 
13.00 – Uroczysta ceremonia wrę-
czenia Flagi Honorowej Honoro-
wego Członka Zgromadzenia Par-
lamentarnego Rady Europy dr 
Wilfrieda Böhm. Występy  zespołów 

muzycznych i artystycznych 
 
 

W 
spółpracę Mrągowa z 
niemieckim miastem 
ünberg zapoczątkowali w 
1993 roku ówcześni bur-

mistrzowie:  Dariusz Jarosiński i Siegbert 
Damaschke (który pochodzi z Rynu). 

Później współpracę kontynuowali bur-
mistrzowie: Otolia Siemieniec i Karol 
Nowak.  
 

Zmiany bardzo widoczne 
Pierwsze obchody 15-lecia partner-

stwa odbyły się w październiku 2007 
roku w Grünberg. Mrągowskie obchody 
są zakończeniem tego jubileuszu. 

- Zmiany w Mrągowie widać wyraź-
nie - wspomina Siegbert Damaschke. - 
To miasto wygląda zupełnie inaczej.  Są 
to oczywiście zmiany na lepsze. Jest ład-
niej i zmienili się ludzie. Są bardziej 
uśmiechnięci i otwarci.  

Grünberg od wielu lat współpracuje 
z francuskim miastem Condome. Przed-
stawiciele tego miasta równieŜ uczestni-
czyli w obchodach w Niemczech. Mer 
Condome, Gerard Dubrac zaznacza, Ŝe 
waŜna jest współpraca i wymiana mło-
dzieŜy. Jego zdaniem, naleŜy właśnie na 
to połoŜyć największy nacisk.  

- Europa ma bowiem nie tylko wy-
miar ekonomiczny. Często tam, gdzie 
jest współpraca ekonomiczna, nie ma 

przyjaźni, bo w grę wchodzą pieniądze. 
A my liczymy na przyjaźń - mówił pod-
czas swojego pobytu w Mrągowie. Con-
dome od lat współpracuje z kolejnym 
europejskim miastem: Toro w Hiszpanii. 
Dzięki temu przyjaźń między czterema 
miastami jest prawdziwie europejska.    

- Współpraca i partnerstwo to dla 
nas waŜna sprawa. Cieszę się, Ŝe nasi 
mieszkańcy zawierają wspaniałe przy-
jaźnie, Ŝe nasze partnerstwo jest oparte 

przede wszystkim na tych kontaktach - 
mówi burmistrz Mrągowa, Otolia Sie-
mieniec. 

 
Dziesiątki gości 
Na mrągowskie obchody zaproszeni 

zostali goście z Niemiec, Francji i Hisz-

panii oraz z Limanowej, z którą od roku 
współpracuje Mrągowo. W tym duŜym 
wydarzeniu wezmą równieŜ udział 
przedstawiciele regionalnych i lokalnych 
władz, działacze społeczni i samorzą-

dowcy, a przede wszystkim przedstawi-
ciele rodzin goszczących. Taka jest bo-
wiem od początku formuła partnerstwa, 
oparta na gościnności rodzin z partner-
skich miast.  

Wielki udział w tworzeniu wzajemnej 

współpracy mają Stowarzyszenia Miast 
Partnerskich Mrągowo - Grünberg. Często 
są pośrednikiem pomiędzy przedstawicie-
lami miast,  inicjują róŜne przedsięwzięcia 
i młodzieŜowe wymiany. Od samego po-
czątku na czele mrągowskiego Stowarzy-
szenia stoi Urszula Kuchcińska, natomiast 
ze strony niemieckiej - Rita i Walter Seka-
nina. Współpracują ze sobą artyści i 
uczniowie, realizując wspólne projekty. 

 

Razem do Europy 
Tegoroczne mrągowskie obchody 

mają za zadanie przybliŜyć gościom miej-
sce Polski i partnerstwa w Europie. Mają 
teŜ pokazać, jak wiele nas łączy - począw-
szy od wspólnego miejsca na mapie, a na 
wspólnym dziedzictwie kulturalnym 

skończywszy. 
Europejskie starania Mrągowa zostały 

docenione przez Radę Europy. Kilka mie-
sięcy temu miasto otrzymało prestiŜowe 
wyróŜnienie: Flagę Europejską, która jest 
juŜ kolejnym, po Dyplomie Europejskim 
w 2006 roku, wyróŜnieniem Zgromadze-
nia Parlamentarnego Rady Europy.  

Przekazanie flagi będzie głównym 
punktem obchodów partnerstwa. Odbę-
dzie się w piątek, 6 czerwca o godzinie 

12.30. Uroczystość rozpocznie się Paradą 
Europejską.  

W sobotę w Amfiteatrze odbędzie się 
o 15.00 Jarmark Mazurski, jak przypo-
mnienie wspólnych europejskich do-
świadczeń. Warto równieŜ wiedzieć o 

tym, Ŝe deptak przy Amfiteatrze, decyzją 
Rady Miejskiej otrzymał nazwę Placu 
Unii Europejskiej, a jego uroczyste odsło-
nięcie będzie częścią tej imprezy. Szczegó-
łowy program obchodów prezentujemy 
obok.  

Wzajemne partnerstwo to przede 
wszystkim wzajemne przyjaźnie. Po raz 
kolejni mieszkańcy zaprzyjaźnionych 
miast będą mieli szansę na spotkanie. A 
kaŜde takie spotkanie to wielka okazja do 
przełamania wzajemnych stereotypów. 
 

Katarzyna Enerlich 
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 SPORT 

Sobota 7 czerwca 2008 rok  
 
10.00 –  Spartakiada Dzieci i Młodzie-
Ŝy Niepełnosprawnych przy Zespole 
Szkół Specjalnych  
15.00 – odsłonięcie Placu Unii Euro-
pejskiej. Deptak przy nowym amfite-
atrze nad Jeziorkiem Magistrackim 
15.30 – 18.00 - Jarmark Mazurski. Pod-
czas imprezy odbędzie się prezentacja 
rękodzieła artystycznego, promocja 
potraw regionalnych, wystąpią zespo-
ły artystyczne z miast partnerskich.  
 

PROGRAM  
JARMARKU MAZURSKIEGO 
 
godz. 15.00 -  
Amfiteatr przy j. Magistrackim 
Odsłonięcie Placu Unii Europejskiej 
Prezentacje grup artystycznych z 
Mrągowa i Grünberg, Kwintet Dęty 
Zespół taneczny Kawałek Mrągowa 
Pokaz iluzjonisty z Grünberg 
 
Koncerty: 
16.00 Szybki MontaŜ 
17.30 Studio Wokalne Sukces oraz: 

• wystawy i kiermasze - prezentacje pla-
styków, rękodzielników z regionu 

• prezentacje wyrobów gospodarstw 
agroturystycznych, degustacje dań 
kuchni regionalnej 

• prezentacja atrakcji Miasta i Powiatu 
Mrągowskiego przygotowana przez 
Mrągowskie Centrum Informacji Tury-
stycznej 

 

16.00 (stadion miejski)  
Mecz MKS Mrągowia Mrągowo-  
OKS Sokół Ostróda – ostatni mecz w 
IV lidze i historyczny awans do III ligi 
18.00 – ZAKOŃCZENIE  
JARMARKU MAZURSKIEGO 
 
Niedziela 8 czerwca 2008  
10.30 - NaboŜeństwo Ekumeniczne w 
Kościele Ewangelickim  
11.30 – 14.00 – Zwiedzanie Muzeum 
w Mrągowie 
Wystawy stałe oraz wystawa ekspo-
natów, związanych z Mrągowem, 
przygotowana przez mrągowskich 
numizmatyków z okazji 40-lecia mrą-
gowskiego oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego 

P 
o doskonałym sezonie, na kil-
ka kolejek przed końcem roz-
grywek Mrągowia, zajmując 3 
miejsce w rozgrywkach, za-

pewniła sobie awans do nowej III ligi. 
W najbliŜszą sobotę, o godzinie 16 roz-
pocznie się ostatni mecz sezonu w IV 
lidze z Sokołem Ostróda. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich sympatyków 
klubu na stadion miejski, by wspólnie 
podziękować piłkarzom za sportową 
walkę i pogratulować historycznego 
awansu. (Podsumowanie sezonu piłkar-
skiego w następnym numerze MM). 

Sportowy sukces był moŜliwy dzięki 
wsparciu finansowemu wielu sponso-
rów i dobrej pracy Zarządu Klubu. Sa-
morząd Miasta sukcesywnie poprawia 
stan bazy szkoleniowej Klubu. Po mo-
dernizacji dolnej płyty w ubiegłym ro-
ku, aktualnie remontowane są dwa bu-
dynki klubowe. Przygotowana jest 

kompletna dokumentacja na przebu-
dowę górnej płyty stadionu miejskiego 
wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną i 
zadaszonymi trybunami oraz nowym 
budynkiem socjalnym spełniającym 
wymogi wyŜszej klasy rozgrywkowej. 
Projekt ten zgłoszony zostanie w tym 
roku do konkursu o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego ze środków Unii Euro-
pejskiej.  

WaŜne dla środowiska piłkarskie-
go jest równieŜ to, Ŝe Mrągowo ma  
swojego reprezentanta we władzach 
Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Piłki NoŜnej. W skład Zarządu, przez 
delegatów z okręgu wybrany został na 
walnym zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym W-MZPN, po raz kolejny, 
Tadeusz Tyczyński (radny Rady Miej-
skiej), który będzie jednocześnie dele-
gatem na Zjazd PZPN.  

Historyczny awans piłkarzy noŜnych 

MKS Mrągowia  
w III lidze !!! 

Po wielu latach gry MKS Mrągowii Mrągowo w IV lidze piłki noŜnej w 
tym roku spełniło się marzenie piłkarzy, kibiców, działaczy sportowych i 
władz samorządowych Mrągowa.  

Przekazanie ufundowanej przez firmę HAN-BUD kosiarki dla MKS Mrągowia, na 
zdjęciu od lewej: Tadeusz Tyczyński - radny Rady Miejskiej i członek Zarządu 
W-MZPN, Jan Łuński - Prezes MKS Mrągowia Mrągowo, burmistrz, Otolia 
Siemieniec, Wiesław Rówczyński - fundator kosiarki i Tadeusz Tych - 
sekretarz klubu. 
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 LOKALNE AKTUALNOŚCI 

Ranking budŜetów samorządowych za 2007 rok 

Mrągowo wysoko w rankingu 
Mrągowo po raz kolejny zostało docenione w regionalnych rankingach. Gazeta 
Olsztyńska w specjalnej wkładce Gazeta Samorządowa, która ukazała się 28 
maja, zaprezentowała czytelnikom statystyki, dotyczące gminnych budŜetów, z 
podziałem na wydatki i inwestycje.  
Mrągowo znalazło się za 2007 roku na trzecim miejscu wśród gmin miejskich w 
rankingu ogólnym, uzyskując wynik 393 punktów. Przed Mrągowem jest tylko 
Olsztyn i Elbląg. Punktowane były wydatki i inwestycje ogółem oraz na jedne-

Przebudowa odcinka ul. 8 Maja 
wybrano ofertę złoŜoną przez: 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
„LASTMAR” „Drogi i Budowy” 
Hurtownia Materiałów Budowla-
nych Wiesław Glinowiecki, 07-411 
Rzekuń, 
Przebudowa ul. Sobczyńskiego wy-
brano ofertę złoŜoną przez: Przedsię-
b i o r s t w o  W i e l o b r a n Ŝ o w e 
„LASTMAR”, 
Modernizacja schodów przy ul. Ko-
pernika i NadbrzeŜnej wybrano 
ofertę złoŜoną przez: Zakład Usługo-
wo-Handlowy „REM-TEC” Łukasz 
Tencer, ul. Krakowska 1/2, 11-700 
Mrągowo, 
Podświetlenie kościołów zabytko-
wych przy ul. Królewieckiej, Ko-
ścielnej, Roosevelta wybrano ofertę 
złoŜoną przez: „PKP Energetyka” 
Sp. z o.o. Zakład Północny, ul. Jana z 
Kolna 29, 81-859 Sopot, 
Przebudowa oświetlenia w ul. Ob-
wodnica wybrano ofertę złoŜoną 

przez: ELEKTROBUD Andrzej Ostro-
polski, ul. Przemysłowa 1, Biskupiec, 
Infrastruktura sportowo – rekreacyj-
na wokół Jez. Magistrackiego. Do-
stawa i montaŜ urządzeń skateparku 
wybrano ofertę złoŜoną przez: Funat-
tack Wojciech Tandeck, ul. Racibor-
skiego 93, 80-215 Gdańsk, 
Dostawa fontanny pływającej na 
Jeziorku Magistrackim wybrano 
ofertę złoŜoną przez: AQUA – Grupa 
SBS Sp. z o.o., ul. M. C. Skłodowskiej 
25, 65-115 Zielona Góra, 
Dostawa i montaŜ urządzeń placu 
zabaw na teren Jeziorka Magistrac-
kiego przyjęto ofertę złoŜoną przez: 
Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., 
- w zamówieniu publicznym (nie 
przekraczającym 14 000 euro), doty-
czącym wykonania aktualizacji stu-
dium wykonalności dla przedsię-
wzięcia: Budowa basenu krytego i 
zadaszonego lodowiska wybrano 
wykonawcę: AZYMUT MBA, Biuro 
menadŜerskie, Kruczyn 63 

- dotyczącym 
opracowania stu-
dium wykonal-
ności dla przed-
s i ę w z i ę c i a : 
P r z e b u d o w a 
układu komuni-
kacyjnego odcią-
Ŝającego śród-
mieście Miasta 
Mrągowa z po-
wiązaniem do 
drogi krajowej 
Nr 16 i 59wybr-
ano wykonawcę: 
AZYMUT MBA, 
Biuro menadŜer-
skie, Kruczyn 63. 

NOWE INWESTYCJE W MIEŚCIE 
 Rozstrzygnięcia przetargowe, wybór ofert:  

Odbiór zakończonego I etapu inwestycji „Rozbudowa cmentarza 
komunalnego”, której wykonawcą była firma  EKOMELBUD S.A. z 
Mrągowa. Ogłoszono juŜ przetarg na realizację kolejnego etapu. 

Rekordziści  
z wędkami  

  
Zdobywanie środków, pie-
lęgnowanie wędkarskiej 
pasji i wymiana doświad-
czeń to główne tematy XIII 
Krajowego Zjazdu Federacji 
Wędkarskiej w Lidzbarku 
Welskim. W Zjeździe 

uczestniczyli równieŜ mrągowscy węd-
karze. Po obradach odbyły się zawody 
wędkarskie, podczas których mrągow-
scy wędkarze - delegaci okazali się naj-
lepsi. 
26 delegacji i 126 delegatów - tegoroczny 
Krajowy Zjazd Federacji Wędkarskiej 
cieszył się wysoką frekwencją. Uczestni-
cy dyskutowali o tym, jak zdobywać 
doświadczenia i w jakim stopniu unijne 
środki mogą wesprzeć rozwój polskiego 
wędkarstwa.  
- Chodzi o to, by wędkowanie nie szko-
dziło naturze, a było jej elementem i by 
kontakt z naturą sprawiał prawdziwą 
przyjemność - mówili zebrani. 
Po obradach zjazdu odbyły się zawody 
wędkarskie spławikowe. Na długości 
dwóch kilometrów, w pięknej panoramie 
Jeziora Lidzbarskiego, stały łodzie węd-
karskie, w których były dwuosobowe 
druŜyny Mrągowo reprezentowane było 
przez Waldemara NieŜorawskiego, pre-
zesa Mrągowskiego Towarzystwa Węd-
karskiego oraz mrągowskich zawodni-
ków: Piotra Horbacza i Tomasza Pastu-
szaka. W ogólne punktacji indywidual-
nej Waldemar NieŜorawski zajął X miej-
sce. 
- W skali tak duŜej liczby zawodników ta 
lokata to dowód na jego wysokie umie-
jętności, które potrafi połączyć z prakty-
ką - opowiadają uczestnicy zawodów. 
DruŜynowo mrągowianie zajęli I miej-
sce. 
- To miejsce oraz nasz udział w zawo-
dach to nie tylko popularyzacja wędkar-
stwa, ale przede wszystkim promocja 
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ale równieŜ obejrzeć więzienie Szery-
fa i przez chwilę poczuć się uwięzio-
nymi przez niego. 
- Mamy nadzieję, Ŝe ta wycieczka 
spodobała się. Zapraszamy do zwie-
dzenia naszego Miasteczka równieŜ 
inne szkoły. Dzieci świetnie bawią się 
w westernowym stylu – mówi szeryf 
Mrongoville, Rafał DręŜek. /ke/ 

MIASTECZKO WESTERNOWE MRONGOVILLE 

Sezon turystyczny na Miasteczku 
Mrongoville nieoficjalnie zainauguro-
wali uczniowie ze szkoły w Karwicy. 
- To nasza ostatnia wycieczka, bo to 
ostatni rok szkolny w naszej szkole. 
Nasza szkoła została zlikwidowana. 
Cieszymy się, Ŝe właśnie tutaj mogli-

śmy przyjechać – mówią opiekunki. 
W programie westernowej wycieczki 
był między innymi pokaz rzucania 
lassem. Najpierw kowboj łapał na nie 
przebiegające dzieci, a potem pokazy-
wał, Ŝe z lassem moŜna równieŜ tań-
czyć, moŜna pod nim przechodzić i 
przede wszystkim - kaŜdy moŜe na-

uczyć się nim kręcić. Dzieci chęt-
nie próbowały swoich sił w tej 
umiejętności. Do wspólnej, we-
sternowej zabawy zaprosił Janusz 
Hadyniak – znany w Polsce twór-
ca pokazów w stylu country, 
mistrz Polski w kręceniu lassem. 
Oprócz kręcenia lassem specjalno-
ścią Janusza Hadyniaka jest strze-
lanie z meksykańskiego bata i 
Ŝonglerka rewolwerami.  
Uczniowie z Karwicy mieli okazję 
nie tylko poznać mistrza Polski, 

Pierwsza wycieczka w stylu country 

W Mrągowie łapią na lasso 
Z piskiem i śmiechem uciekali przed liną uczniowie z Karwicy koło Pisza. Na lasso łapał ich 
mistrz Polski, Janusz Hadyniak. W programie szkolnej wycieczki było równieŜ zwiedzanie 
więzienia w Miasteczku Mrongoville oraz jazda bryczką. – Tę wycieczkę zapamiętamy na 

Mrongoville  
w TV Biznes 

Miasteczko Westernowe Mrongoville  
sp. z.o.o. ogłosiła przetargi  

na wydzierŜawienie nieruchomości: 
 
Pod działalność restauracyjno-rozrywkową:  
• Mexico Bar, pow. 366,22 m.kw.,  
• Siedziba Szeryfa z więzieniem, pow. 185,83 

m.kw 
Pod działalność handlową: 
• Pawilon handlowy, część B, pow. 79,56 m.kw. 
Okres dzierŜawy 5 lat, tj. do 31 maja 2013 roku. Przetargi 
odbędą się 18 czerwca w Urzędzie Miejskim w sali nr 1. 
BliŜsze informacje na temat przetargów oraz projektów 
umów dzierŜawy moŜna uzyskać na stronie: 

www.mrongoville.pl  
lub u Dyrektora Spółki Rafała DręŜka 500 77 55 99 

W Miasteczku od wakacji pojawi się Wioska Indiańska 

Będzie teŜ Park Zwierząt na Rancho Farmera 

Z wizytą w Miasteczku Westernowym Mrongoville zawitała TV Biznes. 
Jest to  kanał telewizyjny (satelitarny), mówiący o zagadnieniach gospodar-
czych. Nadaje programy o charakterze informacyjno-publicystycznym, no-
towania giełdowe itp. Relację z wizyty będzie moŜna obejrzeć niebawem 
za pośrednictwem satelity lub w telewizji kablowej.  
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 INWESTYCJE DROGOWE 

 
 

PKS na Kolejową 
Dworzec autobusowy zostanie przenie-

siony na ulicę Kolejową, obok dworca  
PKP. To waŜna wiadomość nie tylko dla 
mieszkańców, ale przede wszystkim dla 
turystów. To nie jedyna zmiana - od pierw-
szego dnia czerwca obowiązuje nowy roz-
kład jazdy autobusów. Zawieszone zosta-
ną kursy: 

Piecki – Mrągowo - kurs o 4:30  
Mrągowo – Kozłowo okr. - kurs o 7:50 
Kętrzyn – Mrągowo - kurs o 8:00  
Mrągowo – Reszel - kurs o 10:15  
Reszel – Mrągowo - kurs o 11:30 
Mrągowo – Maradki - kurs o 12:00 
Mrągowo – DłuŜec - kurs o 13:00  
Mrągowo – Kętrzyn - kurs o 14:20  
Biskupiec -Rumy okr . - kurs o 16:10  
Mrągowo – Reszel - kurs o 16:30  
Reszel – Mrągowo - kurs o 17:30  
Mrągowo – Nawiady okr.- kurs o 20:30 

Jest teŜ dobra wiadomość dla turystów, 
odwiedzających nasz region. Od 1 czerwca 
kursują nowe autobusy na trasie GiŜycko – 
Kraków (przez Mrągowo, Mikołajki, 
Ostrołękę, Warszawę Zach., Częstochowę, 
Dąbrowę Górniczą). Wyjazd z GiŜycka 
codziennie o godz. 19:00, zaś wyjazd z 
Krakowa codziennie o godz. 18:30. - Linia 
będzie obsługiwana naprzemiennie z PKS 
w Krakowie - zapowiada zastępca dyrek-
tora PKS, Ryszard Golan. 

Bezpieczeństwo w Centrum   

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 będą uczyć się bezpiecznej jazdy, a po-
tem zdobywać karty rowerowe i motorowerowe. Stanie się to dzięki Cen-
trum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które powstało przy 
współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie. 

Polska, zaraz po Grecji, jest na liście państw, 
w których jest najwięcej wypadków. War-
mińsko – mazurskie rozpoczyna tę listę, ze 
wskaźnikiem prawie tysiąca ofiar śmiertel-
nych na milion pasaŜerów. Mrągowski Ze-
spół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 2  ma szanse 
stać się główną placówką edukacji bezpie-
czeństwa drogowego w naszym mieście. 

Uczniowie będą szkolić się na trzech rowe-
rach, dwóch skuterach, zaś teorii nauczą 
się w nowocześnie wyposaŜonej multime-
dialnej pracowni. Głównym punktem zajęć 
będzie nauka udzielania pierwszej pomo-
cy – olsztyński WORD przekazał szkole 
elektronicznego fantoma. 
Czy nasze drogi będą kiedykolwiek tak 

bezpieczne jak w Niemczech? Na pewno im 
skuteczniej będziemy edukować najmłod-
szych – tym szybciej się to stanie.  

I 
ntensywne zabiegi dotyczące po-
wstania ronda w Mrągowie trwały 
12 lat. Miasto w 2005 roku opraco-
wało szczegółową dokumentację 

przebudowy skrzyŜowania.  
Pierwotnie prace miały rozpocząć się 

w 2006 roku, lecz niestety przeciągały się 
w czasie, aŜ do roku 2008, kiedy to Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad w Olsztynie - główny inwestor prac 
- zabezpieczyła w swoim budŜecie po-
trzebne środki. Pierwotnie zakładano, Ŝe 
inwestycja rozpocznie się wraz z nadej-
ściem wiosny i zakończy na początku 
sezonu wakacyjnego. Niestety pierwszy 
przetarg na wyłonienie wykonawcy nie 
doszedł do skutku. Udało się za drugim 
razem. 15 maja inwestor podpisał umo-
wę z firmą Strabag, która rozpoczęła juŜ 
realizację inwestycji. 

 
 Będą zorganizowane objazdy 
- Cieszę się bardzo, Ŝe to uciąŜliwe i 

niebezpieczne skrzyŜowanie juŜ nieba-
wem nabierze nowego blasku i funkcjo-
nalności - mówi burmistrz Mrągowa 
Otolia Siemieniec. - Wybrana firma jest 
solidna i rzetelna. Myślę, Ŝe prace bu-
dowlane będą przebiegały szybko i 
sprawnie. Zdaję sobie sprawę, Ŝe czas 
realizacji inwestycji jest nieodpowiedni 
dla wszystkich kierowców przejeŜdŜają-
cych przez tę okolicę, ale niestety nie 
mogliśmy zorganizować jej inaczej. Pra-
gnę jednak zapewnić, Ŝe zrobimy wszyst-
ko co w naszej mocy by w jak najwięk-
szym stopniu rozładować tam ruch. W 
czasie prac będzie zorganizowana tym-
czasowa zmiana organizacji ruchu, będą 

Drogowcy przebudują skrzyŜowanie  

Ruszyła budowa ronda 
Długo wyczekiwana inwestycja w końcu się rozpoczęła. Na skrzyŜowaniu 
przy dworcu PKS ruszyła budowa ronda. 15 maja podpisano umowę z fir-
mą STRABAG, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji.  

objazdy - mówi Otolia Siemieniec. 
 Nie tylko rondo 
Koszt robót to około 3 mln. 400 tys. zł. 

Dodatkowe pieniądze (800 tys. zł.) wy-
kłada takŜe budŜet miasta na moderniza-
cję mediów. Oprócz ronda drogowcy 
przebudują równieŜ ulicę Wojska Pol-
skiego, gdzie wybudują między innymi 
nowy lewoskręt w ulicę Kopernika.  

Skorzystają teŜ podróŜujący autobu-
sami. Z myślą o nich powstaną dwie 
zatoki autobusowe na wysokości byłej 
jednostki wojskowej. Przystanek przy 
ulicy Sienkiewicza zostanie zmodernizo-
wany, a ten przy ul. Warszawskiej zosta-
nie przeniesiony dalej, w stronę CKiT. 
Dodatkowym miejscem, gdzie będą mo-
gły zatrzymywać się autobusy, będzie 
nieznacznie zmodernizowany plac za 
CKiT. 

  
Światła przy przejeździe 
Z budową ronda wiąŜe się przeniesie-

nie obecnej siedziby dworca PKS na ulicę 
Kolejową, gdzie przygotowano nową 
zajezdnię. Będzie to moŜliwe dopiero w 
momencie, gdy na skrzyŜowaniu przy 
przejeździe kolejowym będą postawione 
światła. Według zapewnień GDDKiA 
sygnalizacja świetlna ma pojawić się juŜ 
na stałe w połowie czerwca.  

- Samorząd miasta wspólnie z 
GDDKiA w Olsztynie przygotowuje się 
do rozpoczęcia w następnym roku prze-
budowy skrzyŜowań ulic Kolejowej, 
Brzozowej i Curie-Skłodowskiej, a takŜe 
Olsztyńskiej i Lubelskiej - mówi bur-
mistrz Otolia Siemieniec.  

Paweł Krasowski 
p.krasowski@gazetaolsztynska.pl 

W Mrągowie odbędzie się dyŜur informacyjny 
sekretarza Fundacji Krzysztofa Hołowczyca 
Waldemara Ziarka i Mirosława Piotrowskiego 
oraz projektanta firmy Dromos, odpowiedzialnej 
za projekt nowej drogi krajowej nr 16  Mrągo-
wo-Orzysz. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca w 
godzinach 12-14 w sali nr 8 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A. 
Na miejscu będzie moŜna uzyskać informacje na 
temat projektu drogi, będzie moŜna przekazać 
swoje sugestie i opinie na temat inwestycji. 

Podpisanie porozumienia: z-ca dyr.. WORD Stanisław Szatkow-
ski, burmistrz Otolia Siemieniec i dyr. ZS 1 Zenon Kasperowicz 
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 OGŁOSZENIA BURMISTRZA 

Burmistrz Miasta informuje, Ŝe w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszono na 
okres 21 dni wykazy następujących nierucho-

mości przeznaczonych do wydzierŜawienia 

w trybie bezprzetargowym: 

a/ części działki nr 21 ( obręb nr 6 ), 
połoŜonej przy ul. Sienkiewicza 24 z 
p r z e z n a c z e n i e m  n a  p o p r a w ę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
b/ część działki nr 51/4 ( obręb nr 5 ), 
połoŜonej przy ul. Warszawskiej z 
przeznaczeniem na teren zielony. 
 
BliŜszych informacji na temat wyŜej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A        
(II piętro, pokój nr 49), tel. 089 741-29-91.  

B 
urmistrz Miasta Mrągowa ogłasza 
pierwszy przetarg ustny nieograniczo-
ny, na wydzierŜawienie na okres trzech 
lat, nieruchomości gruntowej o po-

wierzchni 100 arów, stanowiącej własność Mia-
sta Mrągowa, połoŜonej przy ulicy GiŜyckiej, 
zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 2, jako 
część działki nr 149, z przeznaczeniem pod 
urządzenie parku linowego. 
Uzbrojenie działki w sieć kanalizacyjną , wodocią-
gową i energetyczną znajduje się w pobliŜu przed-
miotu dzierŜawy. 

DzierŜawca poza czynszem ponosić będzie we 
własnym zakresie inne opłaty na podstawie odręb-
nych umów z tytułu: 

- dostarczenia energii elektrycznej, gazu i wody, 

- korzystanie z kanalizacji miejskiej, 

- wywozu nieczystości stałych. 

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego 
czynszu dzierŜawnego za 1 ar dzierŜawionego 
gruntu, do której doliczony będzie podatek VAT w 
wysokości 22 %. 
Umowa dzierŜawy zostanie zawarta z osobą, która 
zaoferuje najwyŜszą stawkę czynszu dzierŜawnego.  
Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz 
dzierŜawny wynosi: 2,00 zł za 1 ar plus podatek 
VAT w wysokości 22%. 
Wylicytowana stawka czynszu dzierŜawnego wzra-
sta corocznie, począwszy od 01.01.2009 roku o 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj-
nych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwar-
tały roku poprzedzającego zmianę wysokości staw-
ki czynszu w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego. Przedmiotowa nieruchomość 
nie jest obciąŜona cięŜarami i hipotekami, nie 
toczy się teŜ w stosunku do niej postępowanie 
dotyczące prawidłowości jej nabycia. Przetarg 
odbędzie się dnia 16 czerwca 2008 roku w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy 
Królewieckiej 60A, w pok. Nr 19, o godzinie 
1000 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłace-
nie wadium w pieniądzu w wysokości 600,00zł 
(słownie: sześćset złotych). 
 
Wadium naleŜy wpłacić w terminie do 11 
czerwca 2008 roku (włącznie) w kasie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 56), 
bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na 
konto nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.  
 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała 
przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu 
dzierŜawnego. Wadium wpłacone przez pozosta-
łych uczestników przetargu, zostanie im zwrócone 
po przetargu, nie później niŜ w terminie trzech dni 
od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.  JeŜeli 
osoba ustalona jako DzierŜawca, uchyli się od 
zawarcia umowy dzierŜawy według projektu sta-
nowiącego załącznik do ogłoszenia w terminie 7 
dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Burmistrz 
Miasta Mrągowa moŜe odstąpić od zawarcia 
umowy a wpłacone wadium nie podlega  zwroto-
wi.  
DzierŜawca oprócz czynszu dzierŜawnego zobo-
wiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, 
płatny w terminie i na warunkach określonych w 
ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i 

opłatach lokalnych  /Dz. U. Nr 9, poz. Nr 31 z póź. 
zm./. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o 
Zarządzenie Nr 748/2004 z dnia 23 listopada 2004 
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na dzierŜawę i najem 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miej-
skiej Mrągowo.  
 
BliŜszych informacji na temat przetargu oraz 
projektu umowy dzierŜawy udziela Referat Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49), tel.  0 
89 741 29 91. 

Burmistrz Miasta Mrągowa ogłasza pierwszy prze-
targ ustny nieograniczony, na wydzierŜawienie na 
okres jednego roku od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Miasta Mrągowa, połoŜonej przy ulicy Młodkowskie-
go, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 1, 
jako część działki nr 94/12, o powierzchni 39arów, z 
przeznaczeniem na cele rekreacyjne. 
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego 
czynszu dzierŜawnego za 1 ar dzierŜawionego gruntu 
powiększona o podatek VAT w wysokości 22 %. Umowa 
dzierŜawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje 
najwyŜszą stawkę czynszu dzierŜawnego. Stawka 
wywoławcza na miesięczny czynsz dzierŜawny 

wynosi: 36,97 zł za 1 ar + podatek VAT w wysoko-
ści 22 %.Wylicytowany czynsz dzierŜawny wzrasta 
corocznie, począwszy od 01.01.2009 roku o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogło-
szony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku 
poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w 
stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
Przetarg odbędzie się dnia 1 lipca 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 110,91 zł (słownie: sto dziesięć 
złotych 91/100). 

Wadium naleŜy wpłacić w terminie do 26 czerwca 2008 
(włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego 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 uwaŜa się dzień wpływu środków pienięŜnych na 
rachunek bankowy tut. Urzędu, potwierdzony wyciągiem 
bankowym. Wadium wpłacone przez osobę, która wy-
grała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu 
dzierŜawnego. 
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu. JeŜeli 
osoba ustalona jako DzierŜawca, uchyli się od zawarcia 
umowy dzierŜawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku 
przetargu, Burmistrz Miasta Mrągowa moŜe odstąpić od 
zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega  
zwrotowi. 
DzierŜawca oprócz czynszu dzierŜawnego zobowiązany 
jest uiszczać podatek od nieruchomości, płatny w termi-
nie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 
12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. 
U. Nr 9, poz. Nr 31 z póź. zm./. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarzą-
dzenie Nr 748/2004 z dnia 23 listopada 2004 roku w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na dzierŜawę i najem nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Mrągowo. 
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu, jego uniewaŜnienie lub zamknięcie przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 
BliŜszych informacji na temat przetargu i projektu 
umowy dzierŜawy udziela Referat Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie (II piętro, pok. 49), tel. 0 89 741 29 91. 

 
Za pan brat z Unią Europejską 

Bruksela w nagrodę 
Drugie miejsce w finale VI edycji programu Moja szkoła w Unii Europej-
skiej zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. W na-
grodę pojadą do Brukseli. 

Aleksandra Podgórska, Paulina Łangowska 
i Paweł Połomka - to uczniowie, którzy zna-
leźli się w finale. Przygotowała ich nauczy-
cielka BoŜena Zaniewska - Prusaczek. Na-
grodą w konkursie będzie wizyt studyjna w 
instytucjach europejskich w Brukseli, która 
odbędzie się w dniach 6-10 września. Laure-
aci odbiorą swoje dyplomy na uroczystości, 

która odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki 
11 czerwca.  
- Jestem dumny ze swoich uczniów oraz z 
osiągnięć ich nauczycielki. Drugie miejsce w 
kraju to waŜne wyróŜnienie - mówi dyrektor 
Zespoły Szkół nr 1 Zenon Kasperowicz.  Lau-
reaci zaprezentują się na uroczystości wręcze-
nia Flagi Europejskiej, w piątek 6 czerwca. 
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KULTURALNE MRĄGOWO 

Dajmy dzieciom szansę 
 
Centrum Kultury i Tury-
styki w Mrągowie realizu-
je projekt Szansa na rów-
ny start, którego głównym 
celem jest poszerzenie ofer-
ty edukacyjnej w zakresie 
kultury teatralnej. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.  
Od maja do grudnia 2008 r. odbędą się 
cztery spektakle teatralne, spotkania 
edukacyjne, konkurs na wykonanie ku-
kiełki. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Bierze w nim udział 300 dzieci z mrą-
gowskich szkół i przedszkoli w wieku 5-
9 lat. 
Drugi spektakl w ramach projektu Szan-
sa na równy start odbył się w dzień 
dziecka, 1 czerwca w amfiteatrze nad jez. 
Magistrackim. Dzieci zobaczyły przed-
stawienie “Z bajką i wierszem przez 
świat” w wykonaniu aktorów scen war-
szawskich.  

30-lecie pracy twórczej 

Piotr Dondajewski 
nagrodzony!   

Za pracę artystyczną w związku z Jubileuszem 30-lecia pracy twórczej 
Piotr Dondajewski otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna w dziedzinie 
kultury.  

U 
roczystość wrę-
czenia miała 
m i e j s c e  3 0 
kwietnia w 

galerii Związku Polskich 
Artystów Plastyków w 

Olsztynie przy ulicy Zam-
kowej 2a. 
— Cieszę się, Ŝe doceniono 
moją działalność – mówi 
artysta. O sobie mówi, Ŝe 
maluje przez całe Ŝycie. 
Gdyby miał urodzić się 
jeszcze raz – równieŜ zo-
stałby plastykiem. Nie tyl-
ko maluje, ale równieŜ pro-
jektuje znaki graficzne i 

przedmioty uŜytkowe. 
Piotr Dondajewski – artysta plastyk, 
Prezes Olsztyńskiego Okręgu Związku 
Polskich Artystów Plastyków, aktywnie 
uczestniczy w przygotowaniu kolejnych 
wystaw w siedzibie ZPAP, w tym m.in. 
IV edycji Dni Papieskich.  
Jest nie tylko znakomitym artystą, ale 
zaangaŜowanym działaczem krzewią-

cym kulturę polską w 
kraju i za granicą. Nawią-
zał ścisłą współpracę z 
Litewskim Związkiem 
Artystów Plastyków, co 
zaowocowało podpisa-

niem porozumienia o 
współpracy oraz o przy-
stąpieniu do projektu 
„Sentine Days”. Podjął 
aktywniejszą współpracę 
z Uniwersytetem War-
mińsko-Mazurskim, któ-
rej efektem było utworze-
nie „Koła Młodych” przy 
ZPAP.  
Mrągowianie równieŜ 

mają szansę obejrzeć wy-
stawę prac Piotra Dondajewskiego. Jej 
uroczyste otwarcie będzie częścią obcho-
dów 15-lecia partnerstwa Mrągowo - 
Grunberg i odbędzie się w CKiT 6 czerw-
ca (piątek) o godzinie 12.00. 
Relacja z wernisaŜu  
Piotra Dondajewskiego: 
http://zpap.olsztyn.pl/wernisaz_litwa.html 

Twórcze dyskusje po sąsiedzku 

Klubowicze odwiedzili Ryn 
Mrągowski Dyskusyjny Kluby KsiąŜki, działający przy Bibliotece Miej-
skiej, nie tylko zachęca do czytania, ale równieŜ sprzyja nawiązywaniem 
nowych znajomości. Okazją do tego była wycieczka do Rynu, gdzie działa 
podobny do mrągowskiego klub miłośników ksiąŜek. 

Mrągowskich czytelników zaprosiła dy-
rektorka Biblioteki Publicznej w Rynie 
Maria Tuczyńska. Najpierw opowiedziała 
o historii ryńskiej biblioteki, a potem za-
prosiła do ryńskiego Domu Kultury, w 
którym moŜna było obejrzeć wystawę 
prac młodych mieszkańców Rynu.  
Głównym punktem spotkania była wizyta 
na ryńskim Zamku. Kustosz zamku opo-

wiedziała historię oraz legendy obiek-
tu. Spotkanie zakończyło się w Małym 
Kapitularzu. - Przy wspólnym stole 
przedstawiciele DKK z obu bibliotek 
opowiadali o swoich spotkaniach w 
klubie,  o ksiąŜkach, które omawiali i o 
tym, jakie ksiąŜki, poza Klubem, lubią 
czytać - opowiada Maria Mikołajczyk, 
prowadząca Klub. 

Chcesz naleŜeć do Klubu?  
Zadzwoń: (089) 743 34 57 


