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Dziś w numerze: 

32 nowe mieszkania  

w Krajanie s. 2 
 

Sesja  

Rady Miejskiej s. 3  

 

Nowy rok szkolny  

s. 4 

 

Sukcesy  

mrągowskich  

żeglarzy s. 7 

 

Dobra gra Mrągowii 

s. 7 

 
MRONGOVILLE  

ZAPRASZA s. 8 

Obwodnica i inne inwestycje  
na drogach krajowych w Mrągowie 
Została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Olsztynie i Gminą Miasto Mrągowo z Budimex Dromex Autostrad Oddział w Olsztynie i Gminą Miasto Mrągowo z Budimex Dromex Autostrad Oddział w Olsztynie i Gminą Miasto Mrągowo z Budimex Dromex Autostrad Oddział w Olsztynie i Gminą Miasto Mrągowo z Budimex Dromex 
S.A. S.A. S.A. S.A. ---- wykonawcą zachodniej obwodnicy Mrągowa, w ciągu drogi krajowej nr  wykonawcą zachodniej obwodnicy Mrągowa, w ciągu drogi krajowej nr  wykonawcą zachodniej obwodnicy Mrągowa, w ciągu drogi krajowej nr  wykonawcą zachodniej obwodnicy Mrągowa, w ciągu drogi krajowej nr 
59.59.59.59. To najważniejsza inwestycja drogowa realizowana w Mieście.To najważniejsza inwestycja drogowa realizowana w Mieście.To najważniejsza inwestycja drogowa realizowana w Mieście.To najważniejsza inwestycja drogowa realizowana w Mieście.    

D ziesiątego sierpnia br. podpisana 
została umowa trójstronna po-
między inwestorem: Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Olsztynie i Gminą Miasto Mrą-
gowo z wykonawcą - Budimex Dromex 
S.A., na budowę zachodniej obwodnicy 
Mrągowa, w ciągu drogi krajowej nr 59. 
Inwestycja będzie realizowana w okresie 
15 miesięcy, z wyłączeniem dwóch 3 mie-

sięcznych okresów zimowych. Rozpo-
czyna się już we wrześniu br. a jej 
planowane zakończenie to listopad 
2011 r.  

- Wielu mieszkańców nie wierzy-
ło, że budowa tej obwodnicy dojdzie 
do skutku. W planach zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta obwodnica 
była zaplanowana już na początku lat 
70-tych. Cieszymy się wszyscy, że 
inwestycja doszła do skutku, bo jesz-
cze w 2003 r. nie była ona ujęta w 
strategii budowy dróg krajowych w 
województwie warmińsko-mazurskim 
- wyjaśnia Burmistrz Otolia Siemie-
niec. W ramach budowy obwodnicy 

zostaną wykonane dwa skrzyżowania ze 
światłami, przy przejeździe kolejowym, 
zarówno od strony Olsztyna jak i Mrągo-
wa, z naprawą drogi w ul. M.C. Skłodow-
skiej, w kierunku ronda oraz naprawą i 
odwodnieniem drogi w ul. Olsztyńskiej do 
Marcinkowa. Również zostanie położona 
nowa nawierzchnia na drodze w ul. Mron-
gowiusza – Okulickiego, od ronda do 

Moment podpisania umowy na budowę obwodnicy.  

Ciąg dalszy na następnej stronie 

MRĄGOWO JEST SOLIDNYM PARTNEREM 
 
Mirosław Nicewicz, Dyrektor General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Olsztynie mówi o 
współpracy z władzami Miasta: 
Przygotowanie inwestycji drogowych to 
skomplikowane zadanie. Szczególnie 
poziom jego trudności wzrasta w przypad-

ku zadań realizowanych na terenie  obszarów miejskich 
lub w ich sąsiedztwie, ze względu na mnogość stron 
postępowania i konieczność godzenia wielu sprzecz-
nych interesów. Rodzi się wtedy wiele problemów, w 
rozwiązaniu których bardzo pomocny staje się lokalny 
samorząd. Władze Mrągowa udowodniły, że w procesie 
przygotowania inwestycji nie są wyłącznie instytucją 
wydającą kolejne uzgodnienia, a solidnym partnerem.  



 

 STRONA 2                                                                                                                  Magazyn Mrągowski nr 3/2009  

W skrócie 

Inwestycje MiejskieInwestycje MiejskieInwestycje MiejskieInwestycje Miejskie    

Planowane  

inwestycje  
W połowie września br. Miasto złoży 
wniosek o dofinansowanie ze środków 
unijnych na przebudowę Placu Wyzwo-
lenia oraz Parku Lotników Polskich (za 
budynkiem Urzędu Miasta), a także bu-
dowę parkingu obok budynku Urzędu 
Miasta i Starostwa oraz Gminy.  
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 
ok. 3,5 mln zł3,5 mln zł3,5 mln zł3,5 mln zł, z czego dofinansowanie 
unijne może wynieść ok. 2,5 mln zł2,5 mln zł2,5 mln zł2,5 mln zł. Pla-
nowany termin rozpoczęcia realizacji 
zadania to drugi kwartał 2010. Również 
we wrześniu Miasto złoży wniosek o 
dofinansowanie na przebudowę ulic 
Brzozowej i Rynkowej. Wartość zadania 
to ok. 6,6 mln zł6,6 mln zł6,6 mln zł6,6 mln zł. Połowę tej kwoty Mia-
sto będzie się starało pozyskać z budżetu 

państwa (na tzw. „schetynówki”).  jmjmjmjm    

Nowe mieszkania na ul. Kolejowej 

skrzyżowania przy Policji i na drodze w ul. 
Wojska Polskiego, od ronda do wiaduktu 
na os. Nikutowo. GDDK i A w Olsztynie 
przygotowuje, w porozumieniu z Miastem 
Mrągowo, budowę ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Wojska Polskiego, do 
wiaduktu na os. Nikutowo. W tym ciągu 
zostanie wybudowane odwodnienie i wy-
mienione oświetlenie. Zadanie to ma być 
zrealizowane jeszcze w tym roku.   

- Tylu inwestycji na drogach krajo-
wych w Mrągowie jeszcze nie było. Uwa-
żam, że jest nie tylko mój sukces, jak po-
wiedział po podpisaniu umowy na wyko-
nanie inwestycji, Dyrektor Nicewicz, ale to 
sukces Samorządu Miasta i mieszkańców, 
mówi Burmistrz. 

Dofinansowanie z budżetu Miasta na te 
inwestycje wyniesie około 1 mln zł. W 
ramach realizowanej obwodnicy zaprojek-
towany został system urządzeń ochron-
nych zabezpieczających środowisko przed 
jej negatywnym oddziaływaniem, w urzą-
dzenia do podczyszczania wód opadowych, 
przejścia dla małych i dużych zwierząt,  
ekrany akustyczne, chroniące mieszkań-
ców przed nadmiernym hałasem, estakada 
nad drogą w ul. Młynowa i wiadukt nad 
drogą w ul. Młodkowskiego.  

Obwodnica, o długości 6,5 km, omijać 
będzie Mrągowo od zachodu. Usprawni w 
ten sposób ruch tranzytowy, wyprowadza-
jąc go poza śródmieście, a także skróci czas 
podróży w kierunku Giżycka i Kętrzyna. 

To pierwsza z planowanych pięciu obwod-
nic miast w województwie warmińsko-
mazurskim, które zostaną wybudowane za 
pieniądze unijne z Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej. W mieście 
prowadzone są inne, ważne inwestycje 
drogowe, m.in. przebudowa ulicy Kolejo-
wej. Ta droga, po remoncie, odciąży rondo 
i ulicę Wojska Polskiego od pojazdów 
samochodowych, które kierują się w stro-
nę Mikołajek i Piecek. Mniejsza inwesty-
cja, przebudowa drogi pomiędzy Zakła-
dem Przemysłu Odzieżowego „Warmia” i 
blokiem mieszkalnym, rozpocznie się w 
tym miesiącu. Po wybudowaniu skrzyżo-
wań przy przejeździe kolejowym, droga ta 
nie będzie obciążona przez autobusy tak, 
jak to ma miejsce obecnie. Naprawie zapo-
biegawczej, do czasu gruntownej przebu-
dowy, zostanie poddana droga w ul. Krót-
kiej, na os. Nikutowo, która jest mocno 
zniszczona.  

- Chcieliśmy zrealizować całą inwesty-
cję, łącznie z chodnikami, oświetleniem, 
wodociągiem, kanalizacją deszczową i 
sanitarną, w ramach projektu dofinanso-
wanego z funduszy unijnych, ale niestety 
liczba mieszkańców w przeliczeniu na 
metr kwadratowy, nie osiągnęła wymaga-
nego wskaźnika. Na razie położymy tam 
płyty drogowe „jomb”, a w przyszłości 
wykonamy tę inwestycję z własnych środ-
ków – mówi Burmistrz. 

 

Obwodnica w Mrągowie, cd. 
Mrągowo  
w krajowej czołówce! 
Mrągowo, Reszel, Nowe Miasto Lubaw-Mrągowo, Reszel, Nowe Miasto Lubaw-Mrągowo, Reszel, Nowe Miasto Lubaw-Mrągowo, Reszel, Nowe Miasto Lubaw-
skie, Pasłęk i Jeziorany skie, Pasłęk i Jeziorany skie, Pasłęk i Jeziorany skie, Pasłęk i Jeziorany ---- te gminy znala- te gminy znala- te gminy znala- te gminy znala-
zły się w setce najlepszych samorządów zły się w setce najlepszych samorządów zły się w setce najlepszych samorządów zły się w setce najlepszych samorządów 
w krajuw krajuw krajuw kraju.  

Ranking samorządów opracowała Rzecz-
pospolita oceniając sposób zarządzania 
finansami i inwestycje. Chodziło o to, by 
wyróżnić gminy, które najbardziej dbają 
o rozwój i podniesienie jakości życia. 
Najlepsza wśród warmińskoNajlepsza wśród warmińskoNajlepsza wśród warmińskoNajlepsza wśród warmińsko----mazurskich mazurskich mazurskich mazurskich 
gmin miejskich gmin miejskich gmin miejskich gmin miejskich ---- Mrągowo  Mrągowo  Mrągowo  Mrągowo ---- jest w ran- jest w ran- jest w ran- jest w ran-
kingu na 63 miejscu. kingu na 63 miejscu. kingu na 63 miejscu. kingu na 63 miejscu.     
Wśród gmin wiejskich wysoko uplasował 
się Gietrzwałd, bo na 13 miejscu. W setce 
zmieściły się także Biskupiec, Nowe Mia-
sto Lubawskie i Iłowo Osada. Innowacyj-
ne - według Rzeczpospolitej są także 
gminy Gietrzwałd, Mrągowo, Pasłęk i 
Nowe Miasto Lubawskie.  
 
Mrągowo znalazło się w czołówce ran-
kingu Rzeczpospolitej już po raz kolejny. 

Zakończyła się przebudowa byłego Zakończyła się przebudowa byłego Zakończyła się przebudowa byłego Zakończyła się przebudowa byłego 
Hotelu Krajan na 32 mieszkania. In-Hotelu Krajan na 32 mieszkania. In-Hotelu Krajan na 32 mieszkania. In-Hotelu Krajan na 32 mieszkania. In-
westycja ta jest efektem realizacji westycja ta jest efektem realizacji westycja ta jest efektem realizacji westycja ta jest efektem realizacji 
uchwalonego przez Radę Miasta Wie-uchwalonego przez Radę Miasta Wie-uchwalonego przez Radę Miasta Wie-uchwalonego przez Radę Miasta Wie-
loletniego Programu Gospodarowania loletniego Programu Gospodarowania loletniego Programu Gospodarowania loletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Miasta Mrągowo na lata 2007 Miasta Mrągowo na lata 2007 Miasta Mrągowo na lata 2007 Miasta Mrągowo na lata 2007 ---- 2011.  2011.  2011.  2011. 
W budynku zamieszkają rodziny, 
spełniające kryteria na mieszkania 
komunalne docelowe, z budynków 
przeznaczonych do rozbiórki, kapi-
talnego remontu lub sprzedaży oraz 
zwalniające lokale o standardzie 
mieszkania socjalnego dla najemców 
z wyrokami eksmisyjnymi. Wyko-

nawcą robót było mrągowskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego Sp. z o.o. Całkowity koszt 
inwestycji to około 3 900 000 zł. 
Przyszli mieszkańcy otrzymali już 
decyzje przydziału lokali.  

twtwtwtw    
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Puchar Miast, który odbywał się w Mrągo-
wie i zdobyli II miejsce w rywalizacji mię-
dzy drużynami w grupie D.  

- Ich postawa zasługuje na wielkie 
uznanie. Nasi zawodnicy trenowali kosz-
tem swojego wolnego czasu i pokazali swo-
je wspaniałe umiejętności podczas zawo-
dów - powiedziała podczas sesji Burmistrz 
Mrągowa, Otolia Siemieniec. Od zawodni-
ków otrzymała podpisane przez wszystkich 

koszulki Pucharu Miast, w których wystę-
powali na zawodach.  

- Przeznaczymy je na licytację podczas 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 

Podczas sierpniowej sesji Rady Miej-
skiej wręczone zostały dwa ważne dla mia-
sta wyróżnienia - Statuetki Niezapominaj-
ki. Pierwszą z nich otrzymał za propago-
wanie wartości patriotycznych i współpra-
cę z Miastem komendant WOSZK płk 
Grzegorz Wlazłowski. Drugą, za zaangażo-
wanie w rozwój lokalnego sportu - prezes 
MKS Mrągowia Mrągowo Jan Łuński. Po-
nadto podczas sesji obecni byli zawodnicy, 

reprezentujący Mrągowo w Pucharze 
Miast. Przez kilka miesięcy uczestniczyli w 
zawodach pomiędzy miastami Polski pół-
nocnej, odnosząc sukcesy. Wygrali nawet 

Sesja Rady MiejskiejSesja Rady MiejskiejSesja Rady MiejskiejSesja Rady Miejskiej    

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej 
W czwartek, 27 sierpnia odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której, oprócz pod-W czwartek, 27 sierpnia odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której, oprócz pod-W czwartek, 27 sierpnia odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której, oprócz pod-W czwartek, 27 sierpnia odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której, oprócz pod-
jęcia ważnych dla Miasta uchwał, odbyło się również wręczenie wyróżnień i jęcia ważnych dla Miasta uchwał, odbyło się również wręczenie wyróżnień i jęcia ważnych dla Miasta uchwał, odbyło się również wręczenie wyróżnień i jęcia ważnych dla Miasta uchwał, odbyło się również wręczenie wyróżnień i 
podziękowań.podziękowań.podziękowań.podziękowań.    

zapewniła pani burmistrz. Jedną z podej-
mowanych uchwał było przyjęcie zasad 
używania herbu i flagi Miasta. Od pewne-
go czasu obserwowany jest bowiem syste-
matyczny wzrost zainteresowania osób 
fizycznych i prawnych wykorzystaniem 
herbu i flagi w prowadzonej działalności.  

W związku z tym potrzebne było przy-
jęcie szczegółowych zasad określających 
używanie i stosowanie herbu i flagi Mrągo-
wa. Aby używać herbu, potrzebna jest 
zgoda Burmistrza Miasta Mrągowo. Sto-
sowne pismo należy złożyć w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego.  

Ponadto zostały podjęte uchwały o 
zbyciu mienia komunalnego, przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentów terenu śródmieścia w Mrągowie 
jako obszaru usług ogólnomiejskich.  

Radni zapoznali się również z informa-
cją o przygotowaniu placówek oświato-
wych do roku szkolnego. Mieszkańcy mo-
gą się również z nią zapoznać - zamiesz-
czona została na stronie 4na stronie 4na stronie 4na stronie 4. 

Zawodnicy Pucharu Miast przyjęli od władz Miasta oraz wszystkich obecnych na sesji Radnych gratu-
lacje i podziękowania za swoje zaangażowanie i promocję Miasta.  

Grzegorz Wlazłowski, komendant WOSK i Jan Łuński, prezes MKS Mrągowia odebrali od władz Miasta pamiątkowe Statuetki Niezapominajki w uznaniu 
zasług dla lokalnej społeczności 
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Edukacja, TurystykaEdukacja, TurystykaEdukacja, TurystykaEdukacja, Turystyka    

Nowy rok szkolny 2009/2010 
Mrągowskie placówki edukacyjne przyjęły już uczniów. Remonty i odnowienie pomieszczeń zrealizowano nie tylko w Mrągowskie placówki edukacyjne przyjęły już uczniów. Remonty i odnowienie pomieszczeń zrealizowano nie tylko w Mrągowskie placówki edukacyjne przyjęły już uczniów. Remonty i odnowienie pomieszczeń zrealizowano nie tylko w Mrągowskie placówki edukacyjne przyjęły już uczniów. Remonty i odnowienie pomieszczeń zrealizowano nie tylko w 
szkołach i przedszkolach, ale również placówkach, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.szkołach i przedszkolach, ale również placówkach, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.szkołach i przedszkolach, ale również placówkach, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.szkołach i przedszkolach, ale również placówkach, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.    

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1    
Naukę rozpocznie: w szkole podstawowej 825 
uczniów – 35 oddziałów, w tym : w kl. I szkoły pod-
stawowej – 141 uczniów – 6 oddziałów, w gimnazjum 
480 uczniów – 18 oddziałów, w tym: w kl. I gimna-
zjum   - 160 uczniów – 6 oddziałów. 
W “0” obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 
rozpocznie 95 sześciolatków w 4 oddziałach. W 
stosunku do ubiegłego roku szkolnego w Zespole 
Szkół Nr 1 ubyło około 70 uczniów, co spowodowało 
zmniejszenie się liczy oddziałów o 2.  
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4    
Naukę rozpocznie: 
w szkole podstawowej 534 uczniów – 22 oddziały, w 
tym : w kl. I szkoły podstawowej – 81 uczniów – 3 
oddziały, w gimnazjum 386 uczniów – 15 oddziałów, 
w tym: w kl. I gimnazjum   - 131 uczniów – 5 oddzia-
łów. W “0” obowiązkowe przygotowanie przedszkol-
ne rozpocznie 25 sześciolatków – jeden oddział. W 
stosunku do ubiegłego roku szkolnego w Zespole 
Szkół Nr 4 ubyło około 50 uczniów, co spowodowało 
zmniejszenie się liczby oddziałów o 3. W obydwu 
Zespołach Szkół od września działają stołówki szkol-
ne, świetlice szkolne oraz świetlice środowiskowe. 
 
GIMNAZJUM  NR 1 OHPGIMNAZJUM  NR 1 OHPGIMNAZJUM  NR 1 OHPGIMNAZJUM  NR 1 OHP    
Naukę rozpocznie: 
133 uczniów w 6 oddziałach, w tym w kl. I gimna-
zjum   - 43 uczniów – 2 oddziały. Liczba uczniów w 
szkole, utrzymuje się każdego roku szkolnego na tym 
samym poziomie. 
 
PRZEDSZKOLE NR 1 “ Stokrotka”PRZEDSZKOLE NR 1 “ Stokrotka”PRZEDSZKOLE NR 1 “ Stokrotka”PRZEDSZKOLE NR 1 “ Stokrotka”    
Przyjęto 200 wychowanków do 7 oddziałów. Obo-
wiązkowe przygotowanie przedszkolne rozpocznie 45 
sześciolatków.  
 
PRZEDSZKOLE NR 2 “ Bajka”PRZEDSZKOLE NR 2 “ Bajka”PRZEDSZKOLE NR 2 “ Bajka”PRZEDSZKOLE NR 2 “ Bajka”    
Przyjęto 105 wychowanków do 4 oddziałów. Obo-
wiązkowe przygotowanie przedszkolne rozpocznie 17 
sześciolatków.  
 
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „Kubuś”PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „Kubuś”PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „Kubuś”PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „Kubuś”    
Przyjęto 220 wychowanków do 7 oddziałów. Obo-
wiązkowe przygotowanie przedszkolne rozpocznie 52  
sześciolatków.  
 
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURYMŁODZIEŻOWY DOM KULTURYMŁODZIEŻOWY DOM KULTURYMŁODZIEŻOWY DOM KULTURY    
Planowana liczba kół zainteresowań 23, przewidywa-
na liczba uczestników – 360. W strukturze MDK 
funkcjonuje również świetlica środowiskowa.  
 
REMONTYREMONTYREMONTYREMONTY    
1. Zespół Szkół Nr 1  1. Zespół Szkół Nr 1  1. Zespół Szkół Nr 1  1. Zespół Szkół Nr 1      
a/ ul. Bohaterów Warszawy 4:a/ ul. Bohaterów Warszawy 4:a/ ul. Bohaterów Warszawy 4:a/ ul. Bohaterów Warszawy 4:    
- remont zaplecza kuchennego, 
- malowanie korytarzy i sali gimnastycznej. 
b/ ul. Kopernika 2A:b/ ul. Kopernika 2A:b/ ul. Kopernika 2A:b/ ul. Kopernika 2A:    
- remont szatni i sal lekcyjnych,  
- przebudowa bloku żywieniowego. 
2. Zespół Szkół Nr 4 2. Zespół Szkół Nr 4 2. Zespół Szkół Nr 4 2. Zespół Szkół Nr 4     
Wymalowano parter bryły F, pomalowano sale lek-
cyjne, wymieniono wykładzinę PCV i lampy oświe-
tleniowe w salach lekcyjnych oraz wykonano szereg 
prac remontowych wynikających z bieżącej eksplo-
atacji budynku i boiska szkolnego. 

 
3. Gimnazjum Nr 1 OHP 3. Gimnazjum Nr 1 OHP 3. Gimnazjum Nr 1 OHP 3. Gimnazjum Nr 1 OHP     
Przeprowadzono remont zaplecza sanitarnego dla 
uczniów. 
4. Przedszkole Nr 1 „Stokrotka„ 4. Przedszkole Nr 1 „Stokrotka„ 4. Przedszkole Nr 1 „Stokrotka„ 4. Przedszkole Nr 1 „Stokrotka„     
Wykonano  remont  zaplecza  sanitarnego  oraz  
wymieniono  wykładzinę  na korytarzach przedszko-
la. 
5. Przedszkole Nr 2 „ Bajka” 5. Przedszkole Nr 2 „ Bajka” 5. Przedszkole Nr 2 „ Bajka” 5. Przedszkole Nr 2 „ Bajka”     
Przeprowadzono malowanie odświeżające pomiesz-
czenia zaplecza kuchennego. 
Obecnie trwa procedura przetargowa, zmierzająca do Obecnie trwa procedura przetargowa, zmierzająca do Obecnie trwa procedura przetargowa, zmierzająca do Obecnie trwa procedura przetargowa, zmierzająca do 
wyłonienia wykonawcy inwestycji „Termomodernizacja wyłonienia wykonawcy inwestycji „Termomodernizacja wyłonienia wykonawcy inwestycji „Termomodernizacja wyłonienia wykonawcy inwestycji „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w Mrągowie”. Szero-obiektów użyteczności publicznej w Mrągowie”. Szero-obiektów użyteczności publicznej w Mrągowie”. Szero-obiektów użyteczności publicznej w Mrągowie”. Szero-
kim zakresem prac remontowych objęte zostaną Zespół kim zakresem prac remontowych objęte zostaną Zespół kim zakresem prac remontowych objęte zostaną Zespół kim zakresem prac remontowych objęte zostaną Zespół 
Szkół Nr 1 i Nr 4 oraz Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” i Szkół Nr 1 i Nr 4 oraz Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” i Szkół Nr 1 i Nr 4 oraz Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” i Szkół Nr 1 i Nr 4 oraz Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” i 
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” oraz MOPS.Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” oraz MOPS.Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” oraz MOPS.Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” oraz MOPS.    
KadraKadraKadraKadra    
We wszystkich  szkołach i placówkach zapewniona 
jest pełna obsada wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej.  
Pozyskiwanie środków pozabudżetowychPozyskiwanie środków pozabudżetowychPozyskiwanie środków pozabudżetowychPozyskiwanie środków pozabudżetowych    
Gmina Miasto Mrągowo złożyła 2 wnioski o pozy-
skanie środków finansowych na działalność oświato-
wą: 
1. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 1. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 1. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 1. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał umiał umiał umiał –––– etap II”  etap II”  etap II”  etap II” – kontynuacja zakończonego w lipcu 
projektu przedszkolnego. Obecny wniosek obejmuje 
kontynuację poprzednich działań, z dodatkowym 
rozszerzeniem ich na Młodzieżowy Dom Kultury. 
Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
2. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w 
szkołach podstawowych, w ramach Rządowego 
Programu wspierania w latach 2009 -2014 organów 
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warun-
ków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.„Radosna szkoła”.„Radosna szkoła”.„Radosna szkoła”. 

Opracowała Irena SzkudajOpracowała Irena SzkudajOpracowała Irena SzkudajOpracowała Irena Szkudaj    

Nad Czosem sezon udany! 
Tegoroczny sezon w Mrągowie, można zaliczyć do udanych. Baza z 2500 Tegoroczny sezon w Mrągowie, można zaliczyć do udanych. Baza z 2500 Tegoroczny sezon w Mrągowie, można zaliczyć do udanych. Baza z 2500 Tegoroczny sezon w Mrągowie, można zaliczyć do udanych. Baza z 2500 
miejscami noclegowymi była zapełniona gośćmi z kraju i zagranicy. To miejscami noclegowymi była zapełniona gośćmi z kraju i zagranicy. To miejscami noclegowymi była zapełniona gośćmi z kraju i zagranicy. To miejscami noclegowymi była zapełniona gośćmi z kraju i zagranicy. To 
świadczy o dużym zainteresowaniu naszym miastem.świadczy o dużym zainteresowaniu naszym miastem.świadczy o dużym zainteresowaniu naszym miastem.świadczy o dużym zainteresowaniu naszym miastem.    

J ak mówią mrągowscy gestorzy, na wzrost 
liczby turystów na Mazurach, a zatem i w 
Mrągowie, wpłynęła chęć odkrywania 

naszego kraju na nowo, również przez tury-
stów zagranicznych z państw, które dotąd 
specjalnie Polską nie były zainteresowane jak: 
Łotwa, Finlandia, Szwecja, czy USA. Tradycyj-
nie w tym sezonie notuje się dużą liczbę gości z 
Niemiec. Przyczyną popularności Mazur w 
tym roku może być także konkurs na nowe 
cuda natury, w którym Mazury weszły do 
finału, jako jedno z 28 miejsc na świecie. Tury-
ści, wiedzeni ciekawością, wraz z konkursem 
odkrywali Mazury na nowo. Liczne Festiwale, 
Miasteczko Westernowe Mrongoville oraz 
prowadzona przez Miasto współpraca z telewi-
zjami: TVP 2, TVP 3, Silesia, Polsat, TVN Me-
teo i TV NEWS i promocja na targach tury-
stycznych dały również wymierne efekty. 
Jak wynika z danych Mrągowskiego Centrum 
Informacji Turystycznej, turystów było rzeczy-
wiście sporo. W sierpniu w MCIT było więcej 
turystów niż w lipcu. W lipcu przez IT przewi-
nęło się ponad 2000 turystów, z czego jedna 
czwarta to goście zagraniczni, głównie Niemcy, 
Anglicy i Holendrzy. Sierpień był rekordowy i, 
biorąc pod uwagę statystyki z ubiegłego roku – 
liczba turystów, odwiedzających MCIT wzrosła 
niemal dwukrotnie.  
- Turyści pytają przede wszystkim o atrakcje 
Mrągowa, Ziemi Mrągowskiej i okolic oraz o 
imprezy – mówi Beata Gida z MCIT. Oprócz 

bezpośredniej obsługi turysty udzielano także 
telefonicznych i mailowych informacji głów-
nie na temat bazy noclegowej, gastronomicz-
nej, imprez i atrakcji. Mrągowscy gestorzy 
uważają, że więcej turystów na Mazurach to 
zasługa… kryzysu światowego. Wielu Pola-
ków zrezygnowało bowiem z zagranicznych 
wojaży na rzecz urlopu w kraju. Mazury i 
Ziemia Mrągowska tylko na tym skorzystały. 

kekekeke    

Nowe szlaki 
Mrągowskie Centrum Informacji Tury-Mrągowskie Centrum Informacji Tury-Mrągowskie Centrum Informacji Tury-Mrągowskie Centrum Informacji Tury-
stycznej oraz Lokalna Organizacja Tury-stycznej oraz Lokalna Organizacja Tury-stycznej oraz Lokalna Organizacja Tury-stycznej oraz Lokalna Organizacja Tury-
styczna Ziemia Mrągowska znakują szla-styczna Ziemia Mrągowska znakują szla-styczna Ziemia Mrągowska znakują szla-styczna Ziemia Mrągowska znakują szla-
ki turystyczne. ki turystyczne. ki turystyczne. ki turystyczne.     
W Parku Słowackiego został oznakowany 
kolejny szlak turystyczny Ziemi Mrągow-
skiej: czerwona trasa narciarstwa biegowego. 
Szlak ma długość 2,5 km i zaczyna się przy 
parkingu leśnym przy drodze w kierunku 
Kętrzyna. Nie trzeba mieszkać w pobliżu, 
można przyjechać własnym samochodem. 
Kolejne szlaki, które udało się oznakować to 
Zielony szlak rowerowy wokół jez. Juno dł. 
21 km oraz czerwony szlak pieszy „Nad 
pięcioma jeziorami” z Marcinkowa do Pol-
skiej Wsi dł. 6,5 km. Szczegółowe opisy 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.it.mragowo.plwww.it.mragowo.plwww.it.mragowo.plwww.it.mragowo.pl.    
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Gmina Miasto Mrągowo zakończyła realizację 
projektu Inicjatywa ”Z komputerem od A do 
Z”, współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Głównym celem projektu było 
zwiększenie aktywności edukacyjnej miesz-
kańców Mrągowa. Dzięki realizacji tego 

przedsięwzięcia, 45 mrągowian uzyskało wie-
dzę o systemie operacyjnym, internecie, edyto-
rze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym oraz prezen-
tacji multimedialnej. Koordynacją projektu 
zajmował się Referat Edukacji, Kultury i Zdro-
wia Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 

Z komputerem za pan brat 

Lekcja projektowania ogrodów 
Gmina Miasto Mrągowo zakończyła realizację kursu „Lekcja projektowania ogrodów”,Gmina Miasto Mrągowo zakończyła realizację kursu „Lekcja projektowania ogrodów”,Gmina Miasto Mrągowo zakończyła realizację kursu „Lekcja projektowania ogrodów”,Gmina Miasto Mrągowo zakończyła realizację kursu „Lekcja projektowania ogrodów”,    
projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego,szu Społecznego,szu Społecznego,szu Społecznego,    

Dzięki realizacji przedsięwzięcia 40 mieszkań-
ców Mrągowa uzyskało wiedzę z zakresu 
urządzania i pielęgnacji ogrodów, zasad dobo-
ru materiału roślinnego, rodzaju materiałów 
stosowanych w ogrodach przydomowych, 
elementów małej architektury związanych z 
komunikacją, strukturami dekoracyjnymi, 
wodą w ogrodzie. 
Dodatkowym elementem szkolenia były dwie 
lekcje wyjazdowe do ogrodów przypałaco-
wych w Łężanach oraz zajęcia praktyczne w 

terenie, zakończone wykonaniem projek-
tów ogrodów dla wybranej przestrzeni 
miejskiej. Koordynacją projektu zajmował 
się Referat Promocji Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie. 
Prosimy Państwa o uwagi i opinie na Prosimy Państwa o uwagi i opinie na Prosimy Państwa o uwagi i opinie na Prosimy Państwa o uwagi i opinie na 
temat zrealizowanego przedsięwzię-temat zrealizowanego przedsięwzię-temat zrealizowanego przedsięwzię-temat zrealizowanego przedsięwzię-
cia: cia: cia: cia: tel.: 089 741 90 41; 089 741 90 42089 741 90 41; 089 741 90 42089 741 90 41; 089 741 90 42089 741 90 41; 089 741 90 42    
e-mail: promocja@mragowo.um.gov.plpromocja@mragowo.um.gov.plpromocja@mragowo.um.gov.plpromocja@mragowo.um.gov.pl    

 

O G Ł O S Z E N I A 
BURMISTRZ Miasta Mrągowo 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
ogłoszono, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia, w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego: 
1. ul. Młodkowskiego: 
obręb nr 1, część działki nr 142 -pow. 8x 4m2 tj. 32m2 ; obręb 
Polska Wieś, część działki nr 131/25  pow.8x 4m2 tj. 32 m2 

2. ul. Brzozowa: 
obręb  nr 4, część działki nr 96, pow. 2x4m2 tj. 8m2 ; obręb nr 
4, część działki nr 99, pow. 5x4m2 tj. 20m2 
Bliższych informacji o podanych nieruchomościach, 
udziela Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica 
Królewiecka 60A, wejście obok Straży Miejskiej, pokój nr 
1, Inspektor Grażyna Romanowska, tel. 741 90 40. Zainte-
resowane osoby zapraszamy do zapoznania się z wyka-
zem nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie-
nia. 
3. część działki nr 281/18 (obręb nr 8), położonej na osiedlu 
Metalowców z przeznaczeniem na cele handlowo – usługo-
we ( pawilon handlowy ). 
4. część działki nr 157/25 (obręb nr 4), położonej przy ulicy 
Królewieckiej z przeznaczeniem pod kontener na odpady.   
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nierucho-
mości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Króle-
wiecka 60A, II piętro, pokój nr 49, tel. 089 741-90-22. 

 
Adres 

Po-
wierzc
hnia 

 
Cena 

Ter-
min 
prze-
targu 

Warszawska  
35/3 

41,65 
mkw 

65000  
zł 

15.09 

Mrongowiusza 
43/1 

32,89 
mkw 

55000  
zł 

15.09 

Os. Parkowe  
14/37 

34,36 
mkw 

70000  
zł 

6.10 

Wolności  
14A/5 

104,9 
mkw 

120000 
zł 

6.10 

Olsztyńska  
6/6 

43,20 
mkw 

60000  
zł 

m-c 10 

Więcej informacji pod numerem 089 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  
lub www.mragowo.pl, BIP,  

zakładka Gospodarka nieruchomościami 

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
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P o tygodniowym pobycie w Zakopa-
nem, młodzież pod opieką ks. Karl 
Stein z Parafii Rzymsko - Katolickiej z 

Grunberg i pani Iwona Bujnicka przyjechała 
do Mrągowa, aby poznać nasze miasto i na-

Wakacyjne partnerstwo 
W dniach od 21 do 24 lipca b.r. przebywała w Mrągowie grupa dzieci i mło-W dniach od 21 do 24 lipca b.r. przebywała w Mrągowie grupa dzieci i mło-W dniach od 21 do 24 lipca b.r. przebywała w Mrągowie grupa dzieci i mło-W dniach od 21 do 24 lipca b.r. przebywała w Mrągowie grupa dzieci i mło-
dzieży z miasta partnerskiego Grunberg. dzieży z miasta partnerskiego Grunberg. dzieży z miasta partnerskiego Grunberg. dzieży z miasta partnerskiego Grunberg.     

wiązać nowe przyjaźnie. Była to ich pierwsza 
wizyta na Mazurach. Dzięki gościnności ks. 
Józefa Kopcińskiego, Proboszcza Parafii M. B. 
Saletyńskiej, młodzież skorzystała z noclegów 
w Domu Rekolekcyjnym. Podczas wizyty 
złożonej  w Ratuszu, goście otrzymali pamiąt-
kowe foldery i  czapeczki promujące miasto 
Mrągowo. Następnym punktem programu 
pobytu była wycieczka do  Świętej Lipki, 
Rynu i Mikołajek. Dużą radością  było spotka-
nie integracyjne z dziećmi i młodzieżą, które 
odbyło się  na boisku "Orlik". Spotkanie  miało 
formę  międzynarodowych rozgrywek  piłki 
nożnej. Udział w nich wzięły dzieci ze świetli-
cy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
"Gniazdo" w Mrągowie i Szestnie oraz mło-
dzież uczestnicząca w programie aktywności 
lokalnej  realizowanym przez Miejski Ośrodek 

DDDD    zień Weteranazień Weteranazień Weteranazień Weterana - to dzień, w któ-
rym współcześni Polacy oddają 
hołd obrońcom Ojczyzny. Tym, 

którzy - nie szczędząc życia i zdrowia na 
polach walki zbrojnej, w formacjach Wojska 
Polskiego, armii sojuszniczych, a także w 
podziemnych organizacjach niepodległo-
ściowych - służyli Rzeczypospolitej. Dzień 
Weterana jest też momentem, kiedy wspo-

Pomocy Społecznej "Dojrzała Aktywna Rodzi-
na". Wiele atrakcji przyniosło wspólne grillo-
wanie i zabawy przy ognisku. W spotkaniu 
uczestniczyła Pani Urszula Kuchcińska Prezes 
Stowarzyszenia Miast Partnerskich Mrągowo 
- Grunberg, ks. dr Józef Kopciński Proboszcz 
Parafii M. B. Saletyńskiej, Arek Mierkowski i 
Kamil Kwiatek lokalni animatorzy sportu na 
"Orliku" oraz Teresa Nowacka Radna Miasta, 
która była głównym  organizatorem pobytu 
grupy młodzieży z Grunberg w Mrągowie 

Teresa NowackaTeresa NowackaTeresa NowackaTeresa Nowacka    

Mrągowski Dzień Weterana 
W 2009 roku wypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięć tego W 2009 roku wypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięć tego W 2009 roku wypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięć tego W 2009 roku wypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięć tego 
wydarzenia, zmieniającego na wiele dziesiątków lat politycznie oblicze Euro-wydarzenia, zmieniającego na wiele dziesiątków lat politycznie oblicze Euro-wydarzenia, zmieniającego na wiele dziesiątków lat politycznie oblicze Euro-wydarzenia, zmieniającego na wiele dziesiątków lat politycznie oblicze Euro-
py, podkreślona została ogólnopolskimi uroczystościami. Uroczystości roczni-py, podkreślona została ogólnopolskimi uroczystościami. Uroczystości roczni-py, podkreślona została ogólnopolskimi uroczystościami. Uroczystości roczni-py, podkreślona została ogólnopolskimi uroczystościami. Uroczystości roczni-
cowe odbyły się również w Mrągowie.cowe odbyły się również w Mrągowie.cowe odbyły się również w Mrągowie.cowe odbyły się również w Mrągowie.    

mina się m. in. bohaterskich uczestników 
wojny obronnej 1939 roku; tych którzy od-
dali życie w Narwiku i Tobruku, polegli w 
Bitwie o Anglię, na polach Lenino czy sto-
kach Monte Cassino oraz tych, którzy wal-
czyli na Wale Pomorskim i zdobywali Ber-
lin. Oddaje się również hołd ofiarom hitle-
rowskich oraz stalinowskich obozów zagłady 
i katowni. Uroczystości Dnia Weterana od-

były się 
również w 
Mrągowie. 
S p o t k a l i 
się przed-
stawiciele 
organizacji 
w o j s k o -
wych i 
k o m b a -
tanckich, a 

głównymi organizatorami byli: Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Zarząd Koła Powiatowego w 
Mrągowie i Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Powiatowe Koło w Mrągo-
wie. Ich prezesi, Paweł Jans oraz Antoni 
Jabłoński, zostali wyróżnieni na spotkaniu 
przez Burmistrza Mrągowa.  W imieniu 
władz wojskowych, komendant WOSZK 
płk Grzegorz Wlazłowski wręczył awans 
na stopień kapitana dla Wacława Fiedoto-
wa, następnie Paweł Jans wręczył działa-
czom organizacji kombatanckich pamiąt-
kowe statuetki za zasługi na rzecz krzewie-
nie idei patriotycznych. Statuetkę otrzyma-
ła również burmistrz Mrągowa, Otolia 
Siemieniec. 

- Składamy wielkie podziękowanie dla 
waszego pokolenia, które broniło naszej 
niepodległości i polskości. To, co robicie 
dla późniejszych pokoleń, jest bardzo waż-
ne - powiedziała  na spotkaniu pani bur-
mistrz. 

Uczestnicy spotkania wykonali hymn 
państwowy, a po części oficjalnej była oka-
zja do wspólnych spotkań i rozmów.  

 Płk Grzegorz Wlazłowski, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, wręcza Wacławowi Fiedotowi awans na stopień kapitana. 
Burmistrz Otolia Siemieniec wyróżniła Pawła Jansa (na zdjęciu) oraz Antoniego Jabłońskiego 

Przemówienie wygłosił Antoni Jabłoński 

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI 
w Mrągowie zaprasza wszystkie chętne 
osoby (dzieci, młodzież i dorosłych) 
na zajęcia artystyczne i rekreacyjne.  

Zapisy przyjmujemy we wrześniu w CKiT. 
Informacje o poszczególnych zajęciach 
można uzyskać w siedzibie Centrum,  

pod numerami telefonów 
089 743 34 65, 743 34 53  lub na stronie 

www.ckit.mragowo.pl. 
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W skrócie 

Sport, RekreacjaSport, RekreacjaSport, RekreacjaSport, Rekreacja    

Sukcesy mrągowskich optymistkarzy 
W dniach 14-16.08.2009 w 
Złocieńcu Pomorskim odbyły się 
Mistrzostwa Polski w klasie 
Optymist  do lat 11. Klub sporto-
wy Baza Mrągowo reprezento-
wało trzech zawodników: Moni-
ka Anzel, Oliwia Korszun, To-
masz  Leonik. W grupie chłop-
ców startowało 65 zawodników 
a w grupie dziewcząt 25 zawod-
niczek. W ciągu trzech dni regat 
udało się organizatorom rozegrać maksymalną 
ilość zaplanowanych dziesięciu wyścigów. W 
kategorii chłopców 53 miejsce zajął Tomasz Le-

onik dla którego były to pierwsze po-
ważne regaty. W kategorii dziewcząt 13 
miejsce zajęła Oliwia Korszun sprawia-
jąc sporą niespodziankę. Monika Anzel 
zajęła wysokie szóste miejsce, potwier-
dzając swoje aspiracje do lepszego że-
glowania. Warto przypomnieć że Paweł 
Roszkowski z Bazy Mrągowo wywal-
czył srebrny medal w Mistrzostwach 
Polski do lat 13 które odbywały się w 
dniach 7-9.08.2009 na Jeziorze Charzy-

kowskim koło Chojnic. Serdeczne podziękowa-
nia dla pani Burmistrz Otolii Siemieniec, za 
pomoc okazaną dla Moniki Anzel.  Marek AnzelMarek AnzelMarek AnzelMarek Anzel    

Bezpiecznie nad Czosem 
W Mrągowie odbył się Wielki Finał II edycji 
Kampanii PGNiG Bezpiecznie nad Wodą oraz 
Żeglarski Puchar Polski Delphia Cup. Kampa-
nia realizowana była na terenie Krainy Wiel-
kich Jezior Mazurskich oraz w miejscowo-
ściach nadmorskich od lipca do sierpnia 2009 

roku. To kolejna edycja ubiegłorocznej akcji 
PGNiG Bezpieczne Mazury, tym razem roz-
szerzona o morskie akweny. Celem Kampanii 
było propagowanie idei bezpieczeństwa i 
odpowiedzialnego zachowania na wodzie oraz 
popularyzowania postaw proekologicznych 
wśród społeczeństwa. Głównym Partnerem 
kampanii jest Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo SA oraz Bank Ochrony Środo-
wiska.  

Foto: pgnigbezpiecznienadwoda.pl 

Dobra gra Mrągowii Mrągowo  
Dobry start w jesiennej rundzie III ligi piłki nożnej grupy warmińskoDobry start w jesiennej rundzie III ligi piłki nożnej grupy warmińskoDobry start w jesiennej rundzie III ligi piłki nożnej grupy warmińskoDobry start w jesiennej rundzie III ligi piłki nożnej grupy warmińsko----mazurskomazurskomazurskomazursko----
podlaskiej zanotowała drużyna seniorów MKS Mrągowia Mrągowo, która po pięciu podlaskiej zanotowała drużyna seniorów MKS Mrągowia Mrągowo, która po pięciu podlaskiej zanotowała drużyna seniorów MKS Mrągowia Mrągowo, która po pięciu podlaskiej zanotowała drużyna seniorów MKS Mrągowia Mrągowo, która po pięciu 
kolejkach zajmujekolejkach zajmujekolejkach zajmujekolejkach zajmuje    miejsce w czołówce tabeli z dorobkiem 9 punktów. miejsce w czołówce tabeli z dorobkiem 9 punktów. miejsce w czołówce tabeli z dorobkiem 9 punktów. miejsce w czołówce tabeli z dorobkiem 9 punktów.  

W ostatnim meczu w sobotę 29 sierp-
nia Mrągowia pokonała, grając u siebie 
na stadionie miejskim, bardzo groźny 
zespół Warmii Grajewo 2:1. Bramki 
strzelili Osenkowski oraz Kuśnierz.  
Rewelacją rozgrywek na szczeblu 
wojewódzkim jest mrągowski zespół 
juniorów młodszych, który odniósł w 4 me-

czach 4 zwycięstwa. Podkreślenia wyma-
ga fakt, że drużyna trenowana przez 
Zbigniewa Marczuka jest beniaminkiem 
na tym szczeblu rozgrywek. MKS Mrągo-
wia Mrągowo na szkolenie sportowe i 
upowszechnianie sportu wśród dzieci i 
młodzieży otrzymuje dofinansowanie z 
budżetu miasta Mrągowo. twtwtwtw 

Piłka nożna dla najmłodszych – ORLIK CUP 2009  
ORLIK CUP 2009, to kolejna impreza sportowa zorganizowana na nowo wybudowa-ORLIK CUP 2009, to kolejna impreza sportowa zorganizowana na nowo wybudowa-ORLIK CUP 2009, to kolejna impreza sportowa zorganizowana na nowo wybudowa-ORLIK CUP 2009, to kolejna impreza sportowa zorganizowana na nowo wybudowa-
nym, mrągowskim Orliku, zrealizowana przez Centrum Kultury i Turystyki, pod patro-nym, mrągowskim Orliku, zrealizowana przez Centrum Kultury i Turystyki, pod patro-nym, mrągowskim Orliku, zrealizowana przez Centrum Kultury i Turystyki, pod patro-nym, mrągowskim Orliku, zrealizowana przez Centrum Kultury i Turystyki, pod patro-
natem Burmistrza Miasta Mrągowo. natem Burmistrza Miasta Mrągowo. natem Burmistrza Miasta Mrągowo. natem Burmistrza Miasta Mrągowo.     

W tegorocznym cyklu trzech turniejów elimi-
nacyjnych letniego ORLIK CUP 2009, rozgry-
wanych na boisku Orlik w Mrągowie, udział 
wzięło w kategorii wiekowej do lat 13 – 6 
drużyn i 7 drużyn w kategorii do lat 17. Trzy 
zespoły z każdej grupy wiekowej, z najlep-
szym bilansem punktowym awansowały do 
turnieju finałowego, który odbył się 21 sierp-
nia. Drużyny składały się z chłopców i dziew-

czyn – których udział nagradzany był w sposób 
specjalny. Zespół, w którym, w przebiegu 
całego meczu uczestniczyła dziewczyna, otrzy-
mywał extra punkt, dodatkowo bramki strzelo-
ne przez dziewczyny liczyły się podwójnie.  

Atmosfera turniejów, tworzona przez 
uczestników, była wyjątkowa. W czasie roz-
grywek byli obecni również rodzice dzieci, 
którzy wiernie, bez względu na wynik, dopin-

gowali swoich małych 
sportowców.  Wręczania 
pucharów i medali doko-
nali, Pan Burmistrz To-
masz Witkowicz oraz 
Pan Lech Gołębicki – 
dyrektor CKiT w Mrągo-
wie. Zawodnikom i kibi-
com dziękujemy i zapra-
szamy na kolejne turnieje 
i imprezy sportowe orga-
nizowane na Orliku.  

Kamil KwiatekKamil KwiatekKamil KwiatekKamil Kwiatek    
Arkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz Mierkowski    

tel. 511 563 564tel. 511 563 564tel. 511 563 564tel. 511 563 564    
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Prywatyzacja  
Mrongoville  

Trwa przygotowanie prywatyzacji Trwa przygotowanie prywatyzacji Trwa przygotowanie prywatyzacji Trwa przygotowanie prywatyzacji 
Miasteczka Westernowego Mron-Miasteczka Westernowego Mron-Miasteczka Westernowego Mron-Miasteczka Westernowego Mron-
goville Sp. z o.o. goville Sp. z o.o. goville Sp. z o.o. goville Sp. z o.o.     
Wykonany został audyt prywatyzacyj-
ny, który przygotowała niezależna fir-
ma, wyłoniona w drodze przetargu. 
Pozyskanie inwestora zewnętrznego, do 
czego ma prowadzić prywatyzacja, jest 
niezbędne i od początku inwestycji pla-
nowane. Potrzebna jest bowiem dalsza 
rozbudowa, poszerzenie Miasteczka o 
bazę noclegową, ośrodek jeździecki i 
inne atrakcje i obiekty, zapewniające 
całoroczną działalność.  
W drugim etapie ogłoszony zostanie 
przetarg na zbycie udziałów w spółce. 
Obecnie Miasto Mrągowo jest jedynym 
udziałowcem. 

Miasteczko MrongovilleMiasteczko MrongovilleMiasteczko MrongovilleMiasteczko Mrongoville    

W skrócie Ambasador USA w Mrongoville 
Podczas Pikniku Country Miasteczko Mrongoville odwiedził, w towarzystwie Podczas Pikniku Country Miasteczko Mrongoville odwiedził, w towarzystwie Podczas Pikniku Country Miasteczko Mrongoville odwiedził, w towarzystwie Podczas Pikniku Country Miasteczko Mrongoville odwiedził, w towarzystwie 
wicewojewody Jana Maścianicy, ambasador USA, Victor Ashe.wicewojewody Jana Maścianicy, ambasador USA, Victor Ashe.wicewojewody Jana Maścianicy, ambasador USA, Victor Ashe.wicewojewody Jana Maścianicy, ambasador USA, Victor Ashe.    

Przyszła współpraca i patronat nad 
Miasteczkiem to jeden z głównych 
tematów, poruszanych podczas tej 
wizyty. Ambasador USA od kilku lat 
obejmuje honorowy 
patronat nad Pikni-
kiem Country. Teraz 
być może obejmie 
patronatem również 
Mrongoville. Amba-
sador Victor Ashe 
zwiedził obiekt, zapo-
znał się z jego możli-
wościami i planami na 
przyszłość. 

- Miasteczko bardzo mu się podoba-
ło - mówi burmistrz Otolia Siemie-
niec.  

Fot. Marian Modzelewski 

Mrongoville Mrongoville Mrongoville Mrongoville     
w RMF FMw RMF FMw RMF FMw RMF FM    
Andrzej Piedziewicz z 
RMF FM odwiedził 
Mrągowo oraz Miasteczko Westernowe 
Mrongoville.  Relacja o mrągowskich 
atrakcjach wyemitowana została w so-
botę 29 sierpnia. Fot. Marian Modzelewski 

Z Kaliningradu  
do Mrongoville 

Dziennikarze rosyjscy, goszczący w Dziennikarze rosyjscy, goszczący w Dziennikarze rosyjscy, goszczący w Dziennikarze rosyjscy, goszczący w 
Polsce w ramach wizyty studyjnej, Polsce w ramach wizyty studyjnej, Polsce w ramach wizyty studyjnej, Polsce w ramach wizyty studyjnej, 
odwiedzili Miasteczko Westernowe odwiedzili Miasteczko Westernowe odwiedzili Miasteczko Westernowe odwiedzili Miasteczko Westernowe 
Mrongoville.Mrongoville.Mrongoville.Mrongoville.    
Dziennikarze poznawali miejsca, atrak-
cyjne turystycznie, które potem opiszą w 
swoich gazetach. Jednym z takich miejsc 
było Miasteczko Westernowe Mron-
goville.  
Mediom towarzyszyła konsul RP w Kali-
ningradzie Alina Kalinowska, a program 
wizyty przygotował Departament 
Współpracy Międzynarodowej i Promo-
cji Urzędu Marszałkowskiego. Wśród 
rosyjskich dziennikarzy byli: Olga Siń-
kowskaja z tygodnika „Strana Kalinin-
grad”, Kiriłł Sińkowskij z dziennika 
„Kaliningradzkaja Prawda”, Michaił Su-
chanow z TV Kaskad, Aleksandr Rudoj z 
TV Diuny, Tatiana Ponomorenko z Radia 
Majak, redaktor naczelna magazynu 
„Korolewskije Worota” Lubow Antono-
wa, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Semen Kusznierow.  
- Podczas tej wizyty nawiązaliśmy cieka-
we kontakty, które powinny zaprocento-
wać w przyszłości - uważa dyrektor Mia-
steczka, Rafał Drężek.  

Ambasador USA Victor Ashe - w środku,  
wicewojewoda Jan Maścianica - pierwszy z prawej 


