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Dziś w numerze: 

Inwestycje miejskie  

s. 2, 3 
 

 

 

Mrągowo -  

Festiwalowe Miasto 

nagrodzone! s. 4  

 

Mrągowo  

w Niemczech 

s. 4 

 

Nie bij, nie poniŜaj, 

nie krzywdź s. 6 

 

Sukcesy  

mrągowskich  

Ŝeglarzy s. 7 

Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty!Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty!Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty!Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty!    

        
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Państwu serdeczne Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Państwu serdeczne Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Państwu serdeczne Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Państwu serdeczne 

podziękowania za niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz podziękowania za niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz podziękowania za niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz podziękowania za niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz 
rozwoju młodego  pokolenia. rozwoju młodego  pokolenia. rozwoju młodego  pokolenia. rozwoju młodego  pokolenia.     

Prosimy przyjąć słowa uznania za poświęcenie i zaangaŜowanieProsimy przyjąć słowa uznania za poświęcenie i zaangaŜowanieProsimy przyjąć słowa uznania za poświęcenie i zaangaŜowanieProsimy przyjąć słowa uznania za poświęcenie i zaangaŜowanie    
w procesie nauczania i kształtowania postaw oraz osobowości swoich w procesie nauczania i kształtowania postaw oraz osobowości swoich w procesie nauczania i kształtowania postaw oraz osobowości swoich w procesie nauczania i kształtowania postaw oraz osobowości swoich 
wychowanków. wychowanków. wychowanków. wychowanków.     

W tym szczególnym dniu, Ŝyczymy Państwu dobrego zdrowia oraz W tym szczególnym dniu, Ŝyczymy Państwu dobrego zdrowia oraz W tym szczególnym dniu, Ŝyczymy Państwu dobrego zdrowia oraz W tym szczególnym dniu, Ŝyczymy Państwu dobrego zdrowia oraz 
realizacji zawodowych i osobistych planów.realizacji zawodowych i osobistych planów.realizacji zawodowych i osobistych planów.realizacji zawodowych i osobistych planów.    
 
   

    

Burmistrz  
Miasta Mrągowo         

 
Otolia Siemieniec 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

 
Zbigniew Lubowidzki   
i Radni Rady Miejskiej                                                            

Termomodernizacja za 5,7 mln zł 
Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane związane z termomodernizacją Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane związane z termomodernizacją Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane związane z termomodernizacją Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane związane z termomodernizacją 
7 budynków na terenie miasta Mrągowa. Wartość inwestycji to 5,7 mln zł.7 budynków na terenie miasta Mrągowa. Wartość inwestycji to 5,7 mln zł.7 budynków na terenie miasta Mrągowa. Wartość inwestycji to 5,7 mln zł.7 budynków na terenie miasta Mrągowa. Wartość inwestycji to 5,7 mln zł.    

P lanowane budynki do ter-
momodernizacji to budy-
nek Zespołu Szkół Nr 4, 
budynki Zespołu Szkół Nr 

1 - obiekt przy ul. Kopernika 2A i 
Hala sportowa z łącznikiem przy ul. 
Boh. Warszawy 4, budynek Przed-
szkola Kubuś przy ul. Spacerowej 1, 
budynek Przedszkola Stokrotka 
przy ul. Brzozowej 7A, budynek 
Świetlicy Środowiskowej przy ul. 
Sienkiewicza 16 i budynek Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Koszt realizacji inwestycji wynie-
sie ok. 5,7 mln zł. Ponad 1,5 mln zł 
Miasto Mrągowo pozyskało z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, na kolejne 1,2 mln zł 
jest złożony wniosek o dofinanso-
wanie ze środków unijnych.  

Na brakującą kwotę Miasto 
otrzymało pożyczkę na preferen-
cyjnych warunkach z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsz-
tynie.  

Prace rozpoczną się w paździer-
niku, a zakończone zostaną do 
końca 2011 r. Zrealizuje je mrą-
gowska firma - Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego.  

 
Więcej na stronie 3.Więcej na stronie 3.Więcej na stronie 3.Więcej na stronie 3.    

więcej na str. 8więcej na str. 8więcej na str. 8więcej na str. 8    
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W skrócie 

Inwestycje MiejskieInwestycje MiejskieInwestycje MiejskieInwestycje Miejskie    

Kolejny krok  
w rewitalizacji 

miasta   
Gmina Miasto Mrągowo 14 września Gmina Miasto Mrągowo 14 września Gmina Miasto Mrągowo 14 września Gmina Miasto Mrągowo 14 września 
złożyła projekt: złożyła projekt: złożyła projekt: złożyła projekt: Zagospodarowanie Parku Zagospodarowanie Parku Zagospodarowanie Parku Zagospodarowanie Parku 
Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia 
oraz terenu wokół budynku użyteczności oraz terenu wokół budynku użyteczności oraz terenu wokół budynku użyteczności oraz terenu wokół budynku użyteczności 
publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w 
Mrągowie Mrągowie Mrągowie Mrągowie do konkursu ogłoszonego do konkursu ogłoszonego do konkursu ogłoszonego do konkursu ogłoszonego 
przez Samorząd Wojewódzki w ramach przez Samorząd Wojewódzki w ramach przez Samorząd Wojewódzki w ramach przez Samorząd Wojewódzki w ramach 
działania 4.2 Rewitalizacja miast Progra-działania 4.2 Rewitalizacja miast Progra-działania 4.2 Rewitalizacja miast Progra-działania 4.2 Rewitalizacja miast Progra-
mu Operacyjnego Warmia i Mazury. mu Operacyjnego Warmia i Mazury. mu Operacyjnego Warmia i Mazury. mu Operacyjnego Warmia i Mazury. 
Dofinansowanie pochodzić będzie z Eu-Dofinansowanie pochodzić będzie z Eu-Dofinansowanie pochodzić będzie z Eu-Dofinansowanie pochodzić będzie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.nalnego.nalnego.nalnego.    

Projekt obejmuje modernizację 
Parku Lotników Polskich, Placu Wy-
zwolenia oraz terenów za budynkiem 
Urzędu Miasta, Starostwa i Gminy 
(wizualizacja na zdjęciu obok).  

Planuje się przebudowę ciągów 
pieszych (pokrycie brukiem), odwod-
nienie terenów, nową małą architektu-
rę i oświetlenie, modernizację fontanny 
i budowę kolejnej oraz przebudowę 
kortu tenisowego i placu zabaw.  

W planach także wyburzenie gara-
ży za budynkiem urzędów, budowa 
parkingu z 93 miejscami postojowymi 
oraz stworzenie nowych ciągów komu-
nikacyjnych z kostki granitowej lub 
betonowej.  

Całkowity koszt zadania szacuje się 
na 3 444 144,35 zł, natomiast wniosko-
wana kwota dotacji ze środków unij-
nych wynosi 2 419 901,04 zł. Projekt 
musi przejść ocenę formalną i meryto-
ryczną.  

W odpowiedzi na ogłoszony kon-
kurs wpłynęło 55 wniosków na łączną 
wnioskowaną kwotę dofinansowań 174 
mln złotych. Do podziału w ramach 
konkursu przeznaczono ponad 89 mln 
złotych. W przypadku pozytywnej 
decyzji o przyznaniu dofinansowania, 
która zapadnie w grudniu 2009 roku, w 
pierwszym kwartale 2010 roku będzie 
można rozpocząć realizację projektu. 

 
Jolanta MerklerJolanta MerklerJolanta MerklerJolanta Merkler    

Inwestycje drogowe w mieście 
Ulicę Rynkową i Brzozową zaplanowaną do całkowitej przebudowy.  Gmina Miasto Ulicę Rynkową i Brzozową zaplanowaną do całkowitej przebudowy.  Gmina Miasto Ulicę Rynkową i Brzozową zaplanowaną do całkowitej przebudowy.  Gmina Miasto Ulicę Rynkową i Brzozową zaplanowaną do całkowitej przebudowy.  Gmina Miasto 
Mrągowo zgłosiła tę inwestycję do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-Mrągowo zgłosiła tę inwestycję do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-Mrągowo zgłosiła tę inwestycję do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-Mrągowo zgłosiła tę inwestycję do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych.nych.nych.nych.    

We wrześniu Miasto złożyło wniosek 
o dofinansowanie z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 
przebudowy ulic Brzozowej i Rynko-
wej. Wartość zadania to ok. 6,6 mln 
zł. Połowę tej kwoty Miasto będzie 
się starało pozyskać z budżetu pań-
stwa. Remont ulic Brzozowej i Ryn-
kowej obejmować będzie: 
- budowę ciągu pieszo – rowerowego, 
przebudowę infrastruktury technicz-
nej, przebudowę oświetlenia.  
Z założeń projektowych wynika, że: 

- znacznej poprawie ulegnie bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży, uczęsz-
czających do szkół i przedszkoli, a 
także rowerzystów i pozostałych 
użytkowników dróg,  
- znacznej poprawie ulegnie jakość 
dostępności komunikacyjnej os. Par-
kowego, Brzozowego i os. Mazurskie-
go, 
- przebudowana ul. Brzozowa uzyska 
wysokojakościową nawierzchnię oraz 
podbudowę, dzięki czemu będzie 
mogła spełniać rolę zarówno drogi 
lokalnej zbiorczej, jak i alternatywnej 
wobec głównych szlaków drogi omi-
jającej centrum miasta, przebudowa 
drogi sprzyjać będzie dostępności 
komunikacyjnej północno-zachodniej 
części miasta, w tym os. Parkowego, 
- ul. Rynkowa zostanie wyposażona 

w nową nawierzchnię i podbudowę, 
wyremontowane zostaną też chodni-
ki okalające ulicę, przebudowa 
skrzyżowania ul. Brzozowej i Ryn-
kowej pozwoli na łatwiejsze włącza-
nie się do ruchu samochodów wyjeż-
dżających z terenu os. Parkowego, 
Brzozowego i Mazurskiego, 
- nowo wybudowany ciąg pieszo-
rowerowy sprawi, że przebudowy-
wany ciąg komunikacyjny stanie się 
dostępny również dla rowerzystów, 
usytuowanie ścieżki  pieszo-
rowerowej w sąsiedztwie pasa drogo-
wego ul. Brzozowej i Rynkowej po-
prawi jakość i bezpieczeństwo poru-
szających się na tym odcinku rowe-
rzystów, a jednocześnie łącząc się na 
końcu ul. Rynkowej z istniejącym 
już ciągiem pieszo-rowerowym, sta-
nowić będzie jego kontynuację, 
- zmodernizowane sieci wodociągo-
we, kanalizacyjne, gazowe, energe-
tyczne, telekomunikacyjne i cie-
płownicze zapewnią bezawaryjność, 
a co za tym idzie bezpieczeństwo 
mieszkańców (instalacje wodne w ul. 
Rynkowej są bardzo stare, ponie-
mieckie, żeliwne)  
- zmaleją nakłady potrzebne na usu-
wanie ewentualnych awarii i prowi-
zoryczne remonty zniszczonych na-
wierzchni.  /jm//jm//jm//jm/ 

Projekt zagospodarowania 
Placu Wolności 



 

 Magazyn Mrągowski nr 3/2009                                                                                                                       STRONA 3 

Inwestycje, KulturaInwestycje, KulturaInwestycje, KulturaInwestycje, Kultura    

Realizacja robót prowadzona będzie na 
poszczególnych budynkach, według ustalo-
nego harmonogramu do grudnia 2011 roku. 
W pierwszej kolejności zostanie rozpoczęta 
termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4  
oraz Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 
2A. Zakres robót na tych obiektach obejmu-
je ocieplenie ścian, stropów i dachu, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej oraz mo-
dernizację i regulację instalacji centralnego 
ogrzewania. Prace obejmą odpowiednio:  

• Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 
2A do grudnia 2010 r;  

• Zespół Szkół Nr 4 do czerwca 2011 r. 
W trzecim kwartale 2010 r. planowane jest 
w y k o n a n i e  w ę z ł a  c i e p l n e g o 
(wymiennikowni) w Przedszkolu Kubuś, 
dzięki czemu budynek zostanie podłączony 
do miejskiej sieci cieplnej. Na początku 
2011r. planowane jest rozpoczęcie ocieple-
nia ścian i dachu wraz z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz modernizacją i 
regulacją instalacji c.o. w budynku Hali 
Sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole 
Szkół Nr 1 na ul. Bohaterów Warszawy 4. 
Prace te potrwają do połowy 2011r.  
Po wykonaniu tego zakresu inwestycji, 
zostanie rozpoczęta termomodernizacja 
budynków dwóch przedszkoli: Przedszkola 
Kubuś przy ul. Spacerowej 1 oraz Przed-
szkola Stokrotka przy ul. Brzozowej 7A. W 
ramach zadania na tych obiektach zostanie 

wykonane ocieplenie ścian, stropodachu, 
stropu nad piwnicą, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz przebudowa 
instalacji centralnego ogrzewania. W Przed-
szkolu Stokrotka prace zostaną wykonane 
od lipca do września 2011 r., natomiast 
termomodernizacja Przedszkola Kubuś 
potrwa do końca 2011 r. W ramach inwe-
stycji „Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej w Mrągowie” przewi-
dziana jest również termomodernizacja 
budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. 
Sienkiewicza 16 oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Łączna wartość robót 
budowlanych na tym zadaniu wyniesie 
około 5 500 000 zł i zostanie sfinansowana z 
budżetu Gminy Miasto Mrągowo oraz środ-
ków krajowych – pozyskanej dotacji z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i preferencyjnej po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Inwestycja ma na celu zmniejszenie 
zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej 
w w/w obiektach oraz poprawę ich funkcjo-
nalności i estetyki. Przełoży się to na kon-
kretne oszczędności w budżecie Gminy 
Miasta Mrągowo, wynikające ze zmniejsze-
nia kosztów ponoszonych każdego roku na 
utrzymanie właściwej temperatury we-
wnątrz budynków użyteczności publicznej.   

Irena SzkudajIrena SzkudajIrena SzkudajIrena Szkudaj    

Termomodernizacja budynków oświatowych 
W październiku Gmina Miasto Mrągowo rozpocznie nowe zadanie inwestycyjne polegające W październiku Gmina Miasto Mrągowo rozpocznie nowe zadanie inwestycyjne polegające W październiku Gmina Miasto Mrągowo rozpocznie nowe zadanie inwestycyjne polegające W październiku Gmina Miasto Mrągowo rozpocznie nowe zadanie inwestycyjne polegające 
na termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej  w Mrągowie, z czego pięć na termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej  w Mrągowie, z czego pięć na termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej  w Mrągowie, z czego pięć na termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej  w Mrągowie, z czego pięć 
stanowią budynki oświatowe. Koszt zadania to 5,7 mln zł, zrealizuje je mrągowska firma stanowią budynki oświatowe. Koszt zadania to 5,7 mln zł, zrealizuje je mrągowska firma stanowią budynki oświatowe. Koszt zadania to 5,7 mln zł, zrealizuje je mrągowska firma stanowią budynki oświatowe. Koszt zadania to 5,7 mln zł, zrealizuje je mrągowska firma 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego.Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego.Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego.Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego.    

Nowa stołówka szkolna 
na ul. Kopernika 

We wrześniu br. zakończyła się in-We wrześniu br. zakończyła się in-We wrześniu br. zakończyła się in-We wrześniu br. zakończyła się in-
westycja pn. „Przebudowa pomiesz-westycja pn. „Przebudowa pomiesz-westycja pn. „Przebudowa pomiesz-westycja pn. „Przebudowa pomiesz-
czeń bloku żywieniowego w budyn-czeń bloku żywieniowego w budyn-czeń bloku żywieniowego w budyn-czeń bloku żywieniowego w budyn-
ku w szkoły podstawowej, przy ul. ku w szkoły podstawowej, przy ul. ku w szkoły podstawowej, przy ul. ku w szkoły podstawowej, przy ul. 
Kopernika 2A w Mrągowie”. Kopernika 2A w Mrągowie”. Kopernika 2A w Mrągowie”. Kopernika 2A w Mrągowie”.     
    
Zakres robót obejmował przebudowę 
wewnętrznych instalacji: sanitarnej, 
elektrycznej i gazowej oraz gruntowny 
remont pomieszczeń wraz z ułożeniem 
wysokiej jakości glazury, terakoty i wy-
kładziny.  
W wyniku tej inwestycji uzyskano po-
prawę funkcjonalności stołówki, poprzez 
zwiększenie powierzchni jadalni, stwo-
rzenie nowych pomieszczeń, takich jak 
zmywalnia, przygotowalnia posiłków, 
magazyn artykułów spożywczych, maga-
zyn warzyw, przedsionek oraz pomiesz-
czenia socjalne dla personelu. Wykonane 
roboty budowlane wyniosły 183 400 zł i 
zostały sfinansowane z budżetu Gminy 
Miasto Mrągowo.  
 W chwili obecnej trwa wyposa-
żenie bloku żywieniowego w nowocze-
sne meble, urządzenia i sprzęt kuchenny, 
które w istotny sposób poprawią funk-
cjonalność wyremontowanej stołówki, 
kuchni i jej zaplecza. Gmina Miasto Mrą-
gowo, na zakup powyższego wyposaże-
nia, przeznaczyła z własnych środków 
kwotę w wysokości 73 000 zł.  

isisisis    

Pierwszy w sezonie spektakl teatralny odbę-
dzie się 25 października o godz. 18.025 października o godz. 18.025 października o godz. 18.025 października o godz. 18.00 w wy-
konaniu Teatru im. Stefana Jaracza w Olszty-
nie w ramach Mrągowskiej Sceny Teatralnej. 
Będzie to sztuka Bertolta Brechta “WESELE U 
DROBNOMIESZCZAN”, w reżyserii Giovan-
ny Castellanosa. 
8 listopada godz. 19.00 8 listopada godz. 19.00 8 listopada godz. 19.00 8 listopada godz. 19.00 odbędzie się  spektakl 
w ramach programu Instytutu Teatralnego 
TEATR POLSKA ze środków MKiDN. Wystą-
pi Studio Teatralne Koło z Warszawy w sztuce 
"Taksówka" . Spektakl grany w dużym kon-
takcie z widownią, która będzie umieszczona 
na scenie! 
17 października o godz. 17.30 17 października o godz. 17.30 17 października o godz. 17.30 17 października o godz. 17.30 zapraszamy do 
Centrum Kultury i Turystyki na otwarcie 
wystawy fotografii powstałych podczas warsz-

tatów fotograficznych prowadzonych przez 
Arkadiusza Dziczka - autora wystawy “Ludzie, 
których spotykam na drodze”. 
Warsztaty odbywały się w okresie od lipca do 
września br. Efektem pracy uczestników stał 
się cykl, będący kontynuacją wątku poruszone-
go przez autora “Ludzi...”.  
22 października o godz. 17.00 22 października o godz. 17.00 22 października o godz. 17.00 22 października o godz. 17.00 CKiT zaprasza 
dzieci od 3 do 10 roku życia na casting wokal-
ny, w ramach ogólnopolskiej kampanii Happy 
Hippo Talent Show “Gwiazdą Pragnę być”.“Gwiazdą Pragnę być”.“Gwiazdą Pragnę być”.“Gwiazdą Pragnę być”. 
Zadaniem dzieci jest zaśpiewanie jednej z 
trzech piosenek podanych przez organizatora, 
które znajdują się na stronie internetowej akcji.  
Na eliminacjach w Mrągowie wyłoniona zosta-
nie piątka dzieci, która przejdzie do dalszych 

Sezon kulturalny w CKiT 
Spektakle, wystawy i przeglądy Spektakle, wystawy i przeglądy Spektakle, wystawy i przeglądy Spektakle, wystawy i przeglądy ---- na to wszystko zaprasza jeszcze w tym roku Centrum  na to wszystko zaprasza jeszcze w tym roku Centrum  na to wszystko zaprasza jeszcze w tym roku Centrum  na to wszystko zaprasza jeszcze w tym roku Centrum 
Kultury i Turystyki. Bogata oferta kulturalna powinna zadowolić każdego mieszkańca.Kultury i Turystyki. Bogata oferta kulturalna powinna zadowolić każdego mieszkańca.Kultury i Turystyki. Bogata oferta kulturalna powinna zadowolić każdego mieszkańca.Kultury i Turystyki. Bogata oferta kulturalna powinna zadowolić każdego mieszkańca.    

eliminacji. Z całej Polski wytypowane zostaną 
dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Dzieci, 
które wygrają zostaną zaproszone na tygo-
dniowe, bezpłatne szkolenia w Warszawskiej 
Akademii Musicalowej, gdzie pod okiem cho-
reografów, aktorów, nauczycieli muzyki będą 
przygotowywać się do profesjonalnych wystę-
pów. Otrzymają również roczne stypendia na 
opłacenie zajęć pozalekcyjnych, które pomogą 
w dalszym rozwoju talentów muzycznych. 
Zwycięzcy nagrają piosenki i teledyski emito-
wane w dziecięcych stacjach telewizyjnych, 
m.in. w "Mini Mini". Casting “Gwiazdą Pra-
gnę Być” jest szansą na wspaniałą przygodę i 
spełnienie dziecięcych marzeń! Kampania jest 
bezpłatna – rodzice nie ponoszą żadnych 
kosztów związanych z udziałem dziecka w 
castingu. Sponsorem kampanii jest Ferrero 
(Producent Kinder Niespodzianki). Więcej 
in for mac j i  na  s t r on ie  konkur su 
www.gwiazdąpragnębyć.pl www.gwiazdąpragnębyć.pl www.gwiazdąpragnębyć.pl www.gwiazdąpragnębyć.pl  

Marta Szymborska, CKiTMarta Szymborska, CKiTMarta Szymborska, CKiTMarta Szymborska, CKiT    
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TurystykaTurystykaTurystykaTurystyka    

Mrągowo - Festiwalowe Miasto wyróŜnione!   
Mrągowo otrzymało wyróżnienie. W Olsztynie 23 września odbyła się Regio-Mrągowo otrzymało wyróżnienie. W Olsztynie 23 września odbyła się Regio-Mrągowo otrzymało wyróżnienie. W Olsztynie 23 września odbyła się Regio-Mrągowo otrzymało wyróżnienie. W Olsztynie 23 września odbyła się Regio-
nalna Gala Światowego Dnia Turystyki pod hasłem "Turystyka nalna Gala Światowego Dnia Turystyki pod hasłem "Turystyka nalna Gala Światowego Dnia Turystyki pod hasłem "Turystyka nalna Gala Światowego Dnia Turystyki pod hasłem "Turystyka ---- świętowanie  świętowanie  świętowanie  świętowanie 
różnorodności". Organizatorem była Warmińskoróżnorodności". Organizatorem była Warmińskoróżnorodności". Organizatorem była Warmińskoróżnorodności". Organizatorem była Warmińsko----Mazurska Regionalna Orga-Mazurska Regionalna Orga-Mazurska Regionalna Orga-Mazurska Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna.nizacja Turystyczna.nizacja Turystyczna.nizacja Turystyczna.    

Ś 
wiatowy Dzień Turystyki 
został ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne Świa-

towej Organizacji Turystyki w 
1979 r. jako najważniejsze cy-
kliczne święto branży turystycz-
nej. Jest obchodzony na całym 
świecie pod koniec września. 
Celem jest popularyzacja turystyki i aktywnego 
spędzania czasu wolnego. W czasie Gali ogło-
szono finalistów regionalnego konkursu na 
"Produkt Turystyczny Roku". Polska Organiza-
cja Turystyczna jest organizatorem konkursu 
na "Najlepszy Produkt Turystyczny". Konkurs 
ma za zadanie wyłonić najlepsze produkty 
turystyczne w kraju. W zeszłym roku LOT 
"Ziemia Mrągowska" oraz Mrągowskie Cen-
trum Informacji Turystycznej zgłosiły do kon-
kursu wniosek "Country Piknik w Mrągowie 
oraz Miasteczko Westernowe Mrongoville". 
Konkurs ma dwa etapy: wojewódzki 
(regionalny) oraz krajowy.  

Do II etapu konkursu kandydatury mogą 
być zgłaszane wyłącznie przez Regionalne 
Organizacje Turystyczne. Zeszłoroczny wnio-
sek uzyskał akceptację WM-ROT-u i dotarł do 
finału. Nasz wniosek wraz z 10 innymi otrzy-
mał "Certyfikat na najlepszy produkt tury-
styczny 2008". W konkursie brało udział kilka-
set konkurencyjnych produktów z całego kra-

ju. Wręczenie nagród odbyło się w 
Pałacu Kultury w Warszawie. Mrą-
gowskie Centrum Informacji Tury-
stycznej i Lokalna Organizacja Tury-
styczna "Ziemia Mrągowska" także w 
tym roku wzięły udział w konkursie. 
Zgłosiliśmy w tym roku "Mrągowo - 
Festiwalowe Miasto". Podczas Regio-

nalnej Gali Światowego Dnia Turystyki 23 
września nasz wniosek otrzymał wyróżnienie 
"Warmia i Mazury. Turystyczny Produkt 
Roku 2009". Razem z nami zostały jeszcze 
wyróżnione: "Zamek Ryn" oraz "Szlak kajako-
wy Krutyni". Praca nad wnioskiem "Mrągowo "Mrągowo "Mrągowo "Mrągowo 
---- festiwalowe miasto"  festiwalowe miasto"  festiwalowe miasto"  festiwalowe miasto" trwała parę tygodni. 
Projekt jest elementem działań promocyjnych 
podejmowanych przez MCIT, LOT "Ziemia 
Mrągowska" oraz Urząd Miasta w Mrągowie. 
Mrągowo na tle innych miast mazurskich 
wyróżnia się nie tylko ilością imprez, ale także 
ich zasięgiem. Mamy imprezy o zasięgu woje-
wódzkim, krajowym a nawet międzynarodo-
wym. Najbardziej znany jest oczywiście Mię-
dzynarodowy Piknik Muzyki Country, który 
w zeszłym roku otrzymał razem z Miastecz-
kiem Westernowym Mrongoville Certyfikat 
Polskie j  Organizac j i  Turystycznej 
„Westernowe Miasto”. Podejmując działania 
promocyjne koncentrujemy się na tym co nas 
pozytywnie wyróżnia na tle innych. 

Łodzią do Mrągowa  
Mrągowo promowało się podczas VI Mrągowo promowało się podczas VI Mrągowo promowało się podczas VI Mrągowo promowało się podczas VI 
Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. 
Współpraca z tym miastem trwa od kilku Współpraca z tym miastem trwa od kilku Współpraca z tym miastem trwa od kilku Współpraca z tym miastem trwa od kilku 
lat.lat.lat.lat. 
Głównym celem imprezy jest promocja 
jednostek samorządowych województwa 
łódzkiego i samorządów współpracują-
cych. Mrągowska prezentacja utrzymana 
była w klimacie country, na miejscu 
można było nie tylko posłuchać country, 
ale przede wszystkim dowiedzieć się o 

atrakcjach, ciekawostkach całej Ziemi 
Mrągowskiej oraz formach spędzania 
wypoczynku. Mrągowskie stoisko cieszy-
ło się powodzeniem, a wśród odwiedza-
jących było wiele osób w różny sposób 
związanych z Mrągowem, zarówno w 
przeszłości, jak i teraz. Wspominali swój 
pobyt w mrągowskiej Jednostce Wojsko-
wej, na WOSZK, w szkołach czy zakła-
dach pracy. 
Stoisko odwiedzali również przewodni-
cy, organizatorzy wypoczynku oraz wła-
ściciele biur turystycznych. Dzięki 
uprzejmości dyrektora Marcina Piwo-
warczyka, na stoisku odbyła się degusta-
cja produktów mleczarskich Mlekpol w 
Grajewie, Zakład Mleczarski w Mrągo-
wie. 
- Najbardziej zauważalnym rezultatem 
tego typu działań, czyli promocji naszego 
regionu w innych województwach, jest 
duży napływ turystów z tego obszaru i 
większe zainteresowanie naszym mia-
stem, a to niesie za sobą ogrom korzyści. 
W hotelach i pensjonatach coraz częściej 
mieszkają osoby właśnie z Łodzi i okolic, 
przychodzą również do informacji tury-
stycznej – mówią organizatorzy mrągow-
skiej promocji. 
 
Organizatorzy serdecznie dziękują Dy-Organizatorzy serdecznie dziękują Dy-Organizatorzy serdecznie dziękują Dy-Organizatorzy serdecznie dziękują Dy-
rektorowi Zakładu Mlekpol w Mrągo-rektorowi Zakładu Mlekpol w Mrągo-rektorowi Zakładu Mlekpol w Mrągo-rektorowi Zakładu Mlekpol w Mrągo-
wie, Marcinowi Piwowarczykowi, za wie, Marcinowi Piwowarczykowi, za wie, Marcinowi Piwowarczykowi, za wie, Marcinowi Piwowarczykowi, za 
przekazanie produktów mleczarskich.przekazanie produktów mleczarskich.przekazanie produktów mleczarskich.przekazanie produktów mleczarskich.    

Mrągowo promuje się w Grünberg 
Mrągowo wzięło udział w „Grünberger Schaufenster”, podczas których promo-Mrągowo wzięło udział w „Grünberger Schaufenster”, podczas których promo-Mrągowo wzięło udział w „Grünberger Schaufenster”, podczas których promo-Mrągowo wzięło udział w „Grünberger Schaufenster”, podczas których promo-
wane były regionalne produkty oraz oferta turystyczna. wane były regionalne produkty oraz oferta turystyczna. wane były regionalne produkty oraz oferta turystyczna. wane były regionalne produkty oraz oferta turystyczna.     

Już po raz kolejny, miasta partnerskie Grü-
nberg i Mrągowo zainicjowały projekt, dzięki 
któremu grupa mrągowskiej młodzieży pod 
opieką nauczycieli z mrągowskich szkół i 
Urszuli Kuchcińskiej, przewodniczącej Stowa-
rzyszenia Miast Partnerskich miała okazję 
odwiedzić miasto Grünberg i wspólnie z 
uczniami z tamtejszej Theo-Koch-Schule 
rozważać nad wspólną historią, czego wyni-
kiem była gazeta.  Program został dofinanso-
wany przez Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży.  
Ponadto w mieście partnerskim odbyły się 
lokalne targi „Grünberger Schaufenster”, w 
których osiemdziesięciu przedstawicieli z 
różnych gałęzi handlu i produkcji prezento-
wało swoje wyroby i usługi. Impreza przycią-
gnęła również miłośników Mrągowa, a także 
tych którzy zamierzają odwiedzić nasze Mia-
sto i urokliwe okolice Mazur. Na specjalnym 
stanowisku, dzielonym wspólnie z francuskim 

miastem Condom, Mrągowo zaprezentowało 
to, co ma w sobie najatrakcyjniejszego: jeziora, 
możliwości wypoczynkowe, festiwale, a 
wszystko to połączone  klimatem w stylu coun-
try, degustacją domowych wyrobów i mleczar-
skich produktów z Mrągowa. Impreza pokazała 
jak znane i wysoko cenione są Mazury, a w 
szczególności Mrągowo i jego okolice, wśród 
naszych niemieckich sąsiadów.   

Agata Janczewska Agata Janczewska Agata Janczewska Agata Janczewska     
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Inicjatywy lokalneInicjatywy lokalneInicjatywy lokalneInicjatywy lokalne    

Wystawa historyczna  
w CKiT    
Centrum Kultury i 
Turystyki zaprasza do 
obejrzenia unikatowej 
wystawy historycznej 
poświeconej II repa-
triacji Polaków z 
ZSRR autorstwa Pana Ryszarda Bito-
wta. Wystawa otwarta podczas 15. 
Festiwalu Kultury Kresowej, przybli-
ża losy repatriantów polskich z roku 
1958 oraz prezentuje kolekcje przed-
miotów użytkowych przywożonych 
do kraju przez rodaków zamieszka-
łych na kresach. 
Wystawie towarzyszy nagranie 
dźwiękowe stanowiące swoisty prze-
wodnik samego autora po wystawie. 
Zapis pod hasłem „Mówione archi-
wum zielonej historii” przygotowany 
został przez Panią Zofią Wojcie-
chowską – animator projektu 
„Zielone Dzieciaki” oraz Natalią 
Koptas z Radia Planeta w celu udo-
stępniania szerszej społeczności, 
dzieci i młodzieży. Wystawę oglądać 
można w Galerii Centrum do połowy 
października 2009 r. 
 
Szkoły zainteresowane zwiedzaniem 
wraz z odtworzeniem nagrania pod-
czas oglądania wystawy prosimy o 
wcześniejszy kontakt z p. Dorotą 
Książek (tel. 89 741 34 71, e-mail 
ckit@ckit.mragowo.pl) w celu usta-
lenia terminu. 

Tajemnice Ryszarda Bitowta    
Symbol laski Symbol laski Symbol laski Symbol laski –––– to niepewny grunt, po którym trzeba przejść z długim kijem, siedem  to niepewny grunt, po którym trzeba przejść z długim kijem, siedem  to niepewny grunt, po którym trzeba przejść z długim kijem, siedem  to niepewny grunt, po którym trzeba przejść z długim kijem, siedem 
kresek na bocznej ścianie głazu kresek na bocznej ścianie głazu kresek na bocznej ścianie głazu kresek na bocznej ścianie głazu –––– to znak, ze zmarły pochowany pod nim brał udział  to znak, ze zmarły pochowany pod nim brał udział  to znak, ze zmarły pochowany pod nim brał udział  to znak, ze zmarły pochowany pod nim brał udział 
siedem razy w walkach, rysunek słońca siedem razy w walkach, rysunek słońca siedem razy w walkach, rysunek słońca siedem razy w walkach, rysunek słońca –––– miejsce kultu, na przykład święty gaj, a zła- miejsce kultu, na przykład święty gaj, a zła- miejsce kultu, na przykład święty gaj, a zła- miejsce kultu, na przykład święty gaj, a zła-
mane drzewo to ostrzeżenie przez zarazą mane drzewo to ostrzeżenie przez zarazą mane drzewo to ostrzeżenie przez zarazą mane drzewo to ostrzeżenie przez zarazą –––– te i inne znaki pogańskich Prusów rozszy- te i inne znaki pogańskich Prusów rozszy- te i inne znaki pogańskich Prusów rozszy- te i inne znaki pogańskich Prusów rozszy-
frował mrągowski kronikarz, Ryszard Bitowt. Przejrzał ponad tysiąc głazów. Opisane frował mrągowski kronikarz, Ryszard Bitowt. Przejrzał ponad tysiąc głazów. Opisane frował mrągowski kronikarz, Ryszard Bitowt. Przejrzał ponad tysiąc głazów. Opisane frował mrągowski kronikarz, Ryszard Bitowt. Przejrzał ponad tysiąc głazów. Opisane 
przez niego rysunki zawiera jeden z rozdziałów książki „Regionaliści Warmii i Mazur przez niego rysunki zawiera jeden z rozdziałów książki „Regionaliści Warmii i Mazur przez niego rysunki zawiera jeden z rozdziałów książki „Regionaliści Warmii i Mazur przez niego rysunki zawiera jeden z rozdziałów książki „Regionaliści Warmii i Mazur 
ujawniają tajemnice”, wydanej właśnie nakładem Wydawnictwa Regionalista.ujawniają tajemnice”, wydanej właśnie nakładem Wydawnictwa Regionalista.ujawniają tajemnice”, wydanej właśnie nakładem Wydawnictwa Regionalista.ujawniają tajemnice”, wydanej właśnie nakładem Wydawnictwa Regionalista.    

Z ainteresowania ka-
miennymi znakami 
pojawiły się u Ry-

szarda Bitowta bardzo wcze-
śnie. Zaczęło się od ojca, 
który jako jedyny we wsi 
interesował się tajemniczymi 
rysunkami, potem swoją 
pasją zaraził również syna. 
- Od najmłodszych lat pa-
miętam, jak ojciec, później 
ja, po amatorsku badaliśmy i 
interesowaliśmy się różnymi 
znakami, umieszczonymi na kamieniach 
przez dawnych Prusów i ich sąsiadów. 
Wertowaliśmy z ojcem i znajomymi 
książki, poszukując opisanych dziwnych 
symboli, a następnie szukaliśmy dużych 
głazów z wyrytymi znakami – opowiada 
pan Ryszard. 
Ojciec pana Ryszarda zbierał kamienie ze 
znakami i stworzył swoiste muzeum na 
swoim podwórku. Kiedy w maju 1946 
roku rodzina Bitowtów musiała opuścić 
swój dom, zbierane przez lata kamienie 
pozostały i, jak opowiada pan Ryszard, z 
czasem zostały, niestety, użyte do innych 
celów. 
Swoją pasję rozszyfrowywania znaków 
pan Ryszard kontynuował już w Polsce. 
Opisywał znaki, fotografował, zbierał 
informacje od ludności autochtonicznej. 
Ryciny pana Ryszarda można obejrzeć w 

nowo wydanej książce 
„Regionaliści Warmii i Ma-
zur ujawniają tajemnice”, w 
rozdziale pt. „Pierwotne 
pismo pogańskich Prusów”. 
Tym pismem Ryszard Bitowt 
również interesuje się od lat 
- udało mu się nawet dotrzeć 
do unikatowej książki Letasa 
Palmatitisa pt. „Słownik od-
budowanego języka pruskie-
go”. To właśnie lektura tego 
słownika inspirowała go i 

pomogła w zbieraniu informacji. Publika-
cja ta nie jest jedyną, opracowaną w ostat-
nim czasie przez Ryszard Bitowa. Z okazji 
35-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Mrągowskiej Ryszard Bitowt, jako wielo-
letni przedstawiciel towarzystwa oraz 
jego były prezes, postanowił opracować 
zbiór legend Ziemi Mrągowskiej. Legendy 
ukazały się w formie broszury do użytku 
wewnętrznego, zasili również księgozbiór 
miłośników historii naszego Miasta. Kro-
nikarz wciąż pracuje. Jak mówi, materiały 
na nowe publikacje są już w przygotowa-
niu i niewykluczone, że niebawem kolej-
ne mazurskie tajemnice ujrzą światło 
dzienne. 
Książki, których mrągowianin jest współ-
autorem, można wypożyczyć w Bibliotece 
Miejskiej w Mrągowie. 

Katarzyna EnerlichKatarzyna EnerlichKatarzyna EnerlichKatarzyna Enerlich    

KsiąŜeczka – cegiełka na Zielone Dzieciaki   
Zofia Wojciechowska z Mrągowa opracowała niewielką książeczkę Zofia Wojciechowska z Mrągowa opracowała niewielką książeczkę Zofia Wojciechowska z Mrągowa opracowała niewielką książeczkę Zofia Wojciechowska z Mrągowa opracowała niewielką książeczkę –––– cegiełkę  cegiełkę  cegiełkę  cegiełkę 
pt. „Cudowny dotyk Bożej Miłości”. Są to wspomnienia Stanisława Milewskie-pt. „Cudowny dotyk Bożej Miłości”. Są to wspomnienia Stanisława Milewskie-pt. „Cudowny dotyk Bożej Miłości”. Są to wspomnienia Stanisława Milewskie-pt. „Cudowny dotyk Bożej Miłości”. Są to wspomnienia Stanisława Milewskie-
go spod Wigier z wizyty Jana Pawła II w jego domu, dedykowane osobie zmar-go spod Wigier z wizyty Jana Pawła II w jego domu, dedykowane osobie zmar-go spod Wigier z wizyty Jana Pawła II w jego domu, dedykowane osobie zmar-go spod Wigier z wizyty Jana Pawła II w jego domu, dedykowane osobie zmar-
łego w tym roku ks. Artura Śliwowskiego, proboszcza parafii z Kosewa.łego w tym roku ks. Artura Śliwowskiego, proboszcza parafii z Kosewa.łego w tym roku ks. Artura Śliwowskiego, proboszcza parafii z Kosewa.łego w tym roku ks. Artura Śliwowskiego, proboszcza parafii z Kosewa.    

Z ofia Wojciechowska to animatorka 
terapeutyczno-edukacyjnego pro-
jektu ZIELONE DZIECIAKI, obej-
mującego dzieci specjalnej troski 

oraz terminalnie chore w wielu miastach 
Polski, w tym na terenie Mazur, zaangażowa-
na w działalność charytatywną i społeczną 
miasta. Współpracowała z ks. Arturem Śli-
wowskim i po jego śmierci postanowiła konty-

nuować jego pracę przy wydaniu wspomnień. 
Na co dzień pani Zosia organizuje wiele akcji 
charytatywnych, warsztatów frotażu, koncer-
tów i twórczych spotkań, współpracuje także z 
Samorządem Miasta Mrągowa. Nawiązuje 
kontakty ze znanymi artystami, którzy propa-
gują idee wprowadzonych przez nią projektów. 
Dochód z publikacji zostanie przeznaczony na 
wsparcie projektu ZIELONE DZIECIAKI, jest 

n i e w ą t p l i w i e 
warty polecenia 
szerokiemu gronu 
m i e s z k a ń c ó w 
Mrągowa i nie 
tylko. 
 
KSIĄŻECZKĘ KSIĄŻECZKĘ KSIĄŻECZKĘ KSIĄŻECZKĘ 
MOŻNA MOŻNA MOŻNA MOŻNA     
ZAMÓWIĆZAMÓWIĆZAMÓWIĆZAMÓWIĆ    
PISZĄC DO NAS:PISZĄC DO NAS:PISZĄC DO NAS:PISZĄC DO NAS:    
  

zosiakwiatnatura@o2.pl zosiakwiatnatura@o2.pl zosiakwiatnatura@o2.pl zosiakwiatnatura@o2.pl     
lub za pośrednictwem  
WYDAWNICTWA ASPRA, www.aspra.plwww.aspra.plwww.aspra.plwww.aspra.pl 

oficyna@aspra.pl oficyna@aspra.pl oficyna@aspra.pl oficyna@aspra.pl     
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Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządoweOrganizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe    

Rozwój organizacji pozarządowych 
Mrągowskie organizacje pozarządowe złożyły wnioski o dofinansowanie dzia-Mrągowskie organizacje pozarządowe złożyły wnioski o dofinansowanie dzia-Mrągowskie organizacje pozarządowe złożyły wnioski o dofinansowanie dzia-Mrągowskie organizacje pozarządowe złożyły wnioski o dofinansowanie dzia-
łań w 2010 roku. Burmistrz Otolia Siemieniec uważa, że ta forma wspierania łań w 2010 roku. Burmistrz Otolia Siemieniec uważa, że ta forma wspierania łań w 2010 roku. Burmistrz Otolia Siemieniec uważa, że ta forma wspierania łań w 2010 roku. Burmistrz Otolia Siemieniec uważa, że ta forma wspierania 
działalności pozarządowej to ważna dziedzina życia społecznego. działalności pozarządowej to ważna dziedzina życia społecznego. działalności pozarządowej to ważna dziedzina życia społecznego. działalności pozarządowej to ważna dziedzina życia społecznego.     

Współpraca urzędu z orga-
nizacjami pozarządowymi 

to jeden z priorytetów działalności Samorządu 
Miasta. W Mrągowie jest kilkadziesiąt organi-
zacji, ich liczba co roku się zmienia. Wiele z 
nich składa swoje ankiety z propozycjami 
współpracy co roku, pozyskując w ten sposób 
pieniądze na działalność. Kilka stowarzyszeń 
wystąpiło po pieniądze z budżetu Miasta po 
raz pierwszy.   

W mrągowskim urzędzie odbyło się 1 paź-
dziernika spotkanie robocze, uczestniczyło w 
nich ponad 20 przedstawicieli różnych stowa-
rzyszeń. Na spotkaniu przedstawione zostały 
możliwości finansowe i prawne współpracy na 
przyszły rok. Uczestnicy zapoznali się również 
z planami zmiany ustawy o sporcie. W sumie 
na wspieranie organizacji w przyszłym roku 
zaplanowana została kwota ponad 300 tysięcy 
złotych.  

Spotkanie członków  
Ruchu Abstynenckiego    

W dniu 19 września w Cen-
trum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie odbył się otwarty miting 
członków Ruchu Anonimowych 
Alkoholików. Ruch AA to wspól-
nota ludzi, których łączy pragnienie zaprze-
stania picia oraz wzajemne wspieranie się w 
osiąganiu i utrzymaniu trzeźwości. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 300 osób, z 
całej Polski. Uczestnicy spotkania wzięli 
udział w mszy świętej w kościele NMP Sale-
tyńskiej w Mrągowie. W CKiT odbywała się 
zasadnicza część spotkania: dzielenie się do-
świadczeniami na temat życia w trzeźwości 
oraz prowadzony był dyżur terapeutyczny. 
Spotkanie było okazją do zorganizowania, 
trwającej do " białego rana", wspólnej zabawy. 
Spotkanie zostało przygotowane przez człon-
ków Stowarzyszenia Trzeźwościowego 
"Przystań" w Mrągowie, ze środków przezna-
czonych na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie Miasta Mrągowo. 

Alicja SzarekAlicja SzarekAlicja SzarekAlicja Szarek    

Przeciwdziałanie przemocy  
z Radiem Planeta Mrągowo 

„Nie bij, nie poniżaj, nie krzywdź ” pod takim  
hasłem,  od 5 do 23 października na antenie 
Radia Planeta Mrągowo będzie można posłu-
chać cyklu  audycji współfinasowanych  ze 
środków  budżetu Miasta Mrągowo, z fundu-
szu przeznaczonego na rozwiązywanie proble-
mów alkoholowych i przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie. To już II  edycja kampanii, 
prowadzonej na antenie Radia Planeta Mrągo-
wo w bieżącym roku. Program  skierowany 
jest do rodziców, opiekunów i dzieci a  także 
do każdego, kto jest świadkiem, ofiarą lub 

Hospicjum ma swoje święto 
W niedzielę 18 października mrągowskie W niedzielę 18 października mrągowskie W niedzielę 18 października mrągowskie W niedzielę 18 października mrągowskie 
Hospicjum organizuje uroczystość z oka-Hospicjum organizuje uroczystość z oka-Hospicjum organizuje uroczystość z oka-Hospicjum organizuje uroczystość z oka-
zji Dni Hospicjum, która rozpocznie zji Dni Hospicjum, która rozpocznie zji Dni Hospicjum, która rozpocznie zji Dni Hospicjum, która rozpocznie 
Mszą św. o godzinie 16.00 w kościele św. Mszą św. o godzinie 16.00 w kościele św. Mszą św. o godzinie 16.00 w kościele św. Mszą św. o godzinie 16.00 w kościele św. 
Wojciecha. Wojciecha. Wojciecha. Wojciecha.     
Po Mszy odbędzie się koncert zespołu 
ewangelicko - katolickiego „Emaus”. „Emaus”. „Emaus”. „Emaus”.  
Dzięki współpracy z Fundacją Hospicyj-

Europejski Dzień  
Bez Samochodu 

Miasto Mrągowo po raz kolejny przystą-Miasto Mrągowo po raz kolejny przystą-Miasto Mrągowo po raz kolejny przystą-Miasto Mrągowo po raz kolejny przystą-
piło do akcji organizowanej pod patrona-piło do akcji organizowanej pod patrona-piło do akcji organizowanej pod patrona-piło do akcji organizowanej pod patrona-
tem Ministerstwa Środowiska pn. tem Ministerstwa Środowiska pn. tem Ministerstwa Środowiska pn. tem Ministerstwa Środowiska pn. 
”Europejski Dzień Bez Samochodu”. ”Europejski Dzień Bez Samochodu”. ”Europejski Dzień Bez Samochodu”. ”Europejski Dzień Bez Samochodu”. 
Centrum Kultury i Turystyki jako koor-Centrum Kultury i Turystyki jako koor-Centrum Kultury i Turystyki jako koor-Centrum Kultury i Turystyki jako koor-
dynator akcji w naszym mieście w dniu dynator akcji w naszym mieście w dniu dynator akcji w naszym mieście w dniu dynator akcji w naszym mieście w dniu 
22 września przed Centrum Kultury i 22 września przed Centrum Kultury i 22 września przed Centrum Kultury i 22 września przed Centrum Kultury i 
Turystyki zorganizował blok imprez o Turystyki zorganizował blok imprez o Turystyki zorganizował blok imprez o Turystyki zorganizował blok imprez o 
charakterze edukacyjnym, w którym charakterze edukacyjnym, w którym charakterze edukacyjnym, w którym charakterze edukacyjnym, w którym 
uczestniczyły dzieci mrągowskich przed-uczestniczyły dzieci mrągowskich przed-uczestniczyły dzieci mrągowskich przed-uczestniczyły dzieci mrągowskich przed-
szkoli. szkoli. szkoli. szkoli.  

Udział w akcji wzięło 250 dzieci z 
przedszkoli „Kubuś’, „Bajka”, Stokrotka”, 
dzieci z Domu Opieki Społecznej oraz 
dzieci niepełnosprawne ze Szkoły Specjal-
nej w Mrągowie. W ramach akcji Centrum 
Kultury i Turystyki zaplanowało szereg 
działań edukacyjnych skierowanych do 
najmłodszych. Centrum Kultury i Tury-
styki przygotowało konkursy wiedzy o 
znajomości znaków drogowych, zasadach 
ruchu drogowego. Akcja dofinansowana 
została ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Organizatorem akcji było Centrum 
Kultury i Turystyki, Urząd Miejski w Mrą-
gowie, Komenda Powiatowa Policji, Ko-
menda Powiatowa PSP w Mrągowie oraz 
mrągowski oddział PCK. 

Waldemar Cybul, CKiTWaldemar Cybul, CKiTWaldemar Cybul, CKiTWaldemar Cybul, CKiT    

sprawcą przemocy. Celem głównym kampa-
nii jest uświadomienie mieszkańców o sile 
zjawiska przemocy, wskazanie miejsc oraz  
osób i instytucji, do których można zgłaszać 
się o pomoc. Dodatkowym elementem kam-
panii będą naklejki informacyjne, rozpo-
wszechniane na terenie Miasta. Zapraszamy 
do słuchania 104,9 fm od 5 października 
codziennie o 9.30 z powtórką o godzinie 
16.00. Akcji Patronuje Burmistrz Miasta 
Mrągowa.  

Redakcja Radia Planeta MrągowoRedakcja Radia Planeta MrągowoRedakcja Radia Planeta MrągowoRedakcja Radia Planeta Mrągowo    

ną (mrągowskie Hospicjum od dwóch 
lat aktywnie włącza się w kampanie 
społeczne), udało się pozyskać sprzęt 
komputerowy oraz pomieszczenie. Ho-
spicjum ma więc swoją siedzibę  w bu-
dynku parafialny św. Wojciecha.  
Dyżury wolontariuszy: Dyżury wolontariuszy: Dyżury wolontariuszy: Dyżury wolontariuszy:     
w poniedziałki od 10.00 do 12.00 i w poniedziałki od 10.00 do 12.00 i w poniedziałki od 10.00 do 12.00 i w poniedziałki od 10.00 do 12.00 i 
czwartki od 16.00 do 18.00. Kontakt: czwartki od 16.00 do 18.00. Kontakt: czwartki od 16.00 do 18.00. Kontakt: czwartki od 16.00 do 18.00. Kontakt: 
665 023 397.665 023 397.665 023 397.665 023 397.    
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W skrócie 

Sport, RekreacjaSport, RekreacjaSport, RekreacjaSport, Rekreacja    
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Konkurs fotograficzny  
Pucharu Miast  
rozstrzygnięty!  
Ponad dwieście zdjęć wpłynęło na kon-Ponad dwieście zdjęć wpłynęło na kon-Ponad dwieście zdjęć wpłynęło na kon-Ponad dwieście zdjęć wpłynęło na kon-
kurs Pucharu Miast, jury wybrało naj-kurs Pucharu Miast, jury wybrało naj-kurs Pucharu Miast, jury wybrało naj-kurs Pucharu Miast, jury wybrało naj-
lepsze zdjęcia, a wśród laureatów zna-lepsze zdjęcia, a wśród laureatów zna-lepsze zdjęcia, a wśród laureatów zna-lepsze zdjęcia, a wśród laureatów zna-
lazł się mrągowianin Grzegorz Dziobak. lazł się mrągowianin Grzegorz Dziobak. lazł się mrągowianin Grzegorz Dziobak. lazł się mrągowianin Grzegorz Dziobak.     
  
Puchar Miast, którego sponsorem jest 
Browar produkujący markę SPECJAL, to 
wyjątkowy cykl Imprez. Został przygo-
towany SPECJALnie dla mieszkańców 
północnej Polski. W turnieju wzięło 
udział dwanaście miast: Kartuzy, Świe-
cie, Lębork, Mrągowo, Malbork, Brodni-
ca, Starogard Gdański, Bytów, Bartoszy-
ce, Wejherowo, Iława i Ostróda. 
Przez cały okres rozgrywek Pucharu 
Miast trwał konkurs fotograficzny. Cie-
szył się on dużym zainteresowaniem 
wśród osób, które uczestniczyły w im-
prezach Pucharu Miast. Konkursowicze 
przesyłali zdjęcia za pośrednictwem 
strony internetowej www.specjal.pl. 
Spośród 237 nadesłanych zdjęć, jury 
konkursu wybrało trzy zdjęcia finałowe. 
Trzecie miejsce zajęło zdjęcie Grzegorza 
Dziobaka z Mrągowa zatytułowane Pu-
char Miast Mrągowo.  

Nagrodzone zdjęcie Grzegorz Dziobaka, które zajęło 
III miejsce. 

Regaty Pamięci Leszka Pawlika w Nieporęcie 
Jak co roku, w pierwszy weekend października, odbyły się regaty poświęcone Jak co roku, w pierwszy weekend października, odbyły się regaty poświęcone Jak co roku, w pierwszy weekend października, odbyły się regaty poświęcone Jak co roku, w pierwszy weekend października, odbyły się regaty poświęcone 
pamięci Leszka Pawlika w Nieporęcie. Organizatorem regat jest YKP Warsza-pamięci Leszka Pawlika w Nieporęcie. Organizatorem regat jest YKP Warsza-pamięci Leszka Pawlika w Nieporęcie. Organizatorem regat jest YKP Warsza-pamięci Leszka Pawlika w Nieporęcie. Organizatorem regat jest YKP Warsza-
wa, gdzie Ś/P Trener Leszek Pawlik pracował i wychowywał młodych żegla-wa, gdzie Ś/P Trener Leszek Pawlik pracował i wychowywał młodych żegla-wa, gdzie Ś/P Trener Leszek Pawlik pracował i wychowywał młodych żegla-wa, gdzie Ś/P Trener Leszek Pawlik pracował i wychowywał młodych żegla-
rzy.rzy.rzy.rzy.    

W tym roku teren, na którym znaj-
duje się przystań YKP w Nieporęcie, 
został oficjalnie nazwany imieniem Lesz-
ka Pawlika. W uroczystości brali udział 
m.in. wychowankowie YKP i jednocze-
śnie olimpijczycy: Mateusz Kuszniere-
wicz i Zosia Klepacka, przedstawiciele 
PZŻ i rodzina Leszka Pawlika.W klasie 
RSX Klub Sportowy "Baza Mrągowo", 
reprezentowało czworo zawodników: 
Marta Jackowska, Arkadiusz Brzozowski, 
Fabian Bednarczyk i Maksymilian Sie-
wierski. W regatach wystartowali za-
wodnicy z Białorusi, Mrągowa, Warsza-
wy i Augustowa. Regaty trwały dwa dni i 
rozegrano 7 wyścigów przy silnym i bar-
dzo zmiennym wietrze. 

Wyniki regat w klasie RSX:Wyniki regat w klasie RSX:Wyniki regat w klasie RSX:Wyniki regat w klasie RSX:    
Chłopcy:  
1.Arek Brzozowski- Baza Mrągowo 
2.Maks Siewierski- Baza Mrągowo 
3.Fabian Bednarczyk-Baza Mrągowo 
Dziewczęta:  
1.Kamila Tomkiewicz - YKP Warszawa 
2.Tatiana Holodinska- Białoruś 
3. Marta Jackowska- Baza Mrągowo 
W najbliższy weekend, 10-11 paździer-
nika odbędą się  Mistrzostwa Klubu 
Sportowego "Baza Mrągowo" w Mrągo-
wie - spodziewamy się wielu zawodni-
ków z kraju i z za granicy. Zapraszamy 
wszystkich do kibicowania i obejrzenia 
na żywo zmagań naszych zawodników. 

Tomasz StefańskiTomasz StefańskiTomasz StefańskiTomasz Stefański    

Mrągowianka wicemistrzynią świata  
Na zakończonych w Wągrowcu szachowych Mistrzostwach Świata Kobiet Niewido-Na zakończonych w Wągrowcu szachowych Mistrzostwach Świata Kobiet Niewido-Na zakończonych w Wągrowcu szachowych Mistrzostwach Świata Kobiet Niewido-Na zakończonych w Wągrowcu szachowych Mistrzostwach Świata Kobiet Niewido-
mych i Niedowidzących mrągowianka Anna Stolarczyk wywalczyła srebrny medal. To mych i Niedowidzących mrągowianka Anna Stolarczyk wywalczyła srebrny medal. To mych i Niedowidzących mrągowianka Anna Stolarczyk wywalczyła srebrny medal. To mych i Niedowidzących mrągowianka Anna Stolarczyk wywalczyła srebrny medal. To 
ogromny sukces 21ogromny sukces 21ogromny sukces 21ogromny sukces 21----letniej szachistki poznańskiego MUKSletniej szachistki poznańskiego MUKSletniej szachistki poznańskiego MUKSletniej szachistki poznańskiego MUKS----W Komandoria. Anna Sto-W Komandoria. Anna Sto-W Komandoria. Anna Sto-W Komandoria. Anna Sto-
larczyk w 10larczyk w 10larczyk w 10larczyk w 10----rundowym turnieju w Wągrowcu wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata!rundowym turnieju w Wągrowcu wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata!rundowym turnieju w Wągrowcu wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata!rundowym turnieju w Wągrowcu wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata!    

Urodzona w 1988 roku Anna Stolarczyk to, 
obok arcymistrza Aleksandra Miśty, najbar-
dziej utytułowana zawodniczka z regionu 
Warmii i Mazur. W szachy nauczyła grać się 
w wieku 6 lat. - Tata był moim pierwszym 
nauczycielem - mówi Anna. - W dzieciństwie 
wszystko robiliśmy razem, szachy były dosko-
nałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. 
Przez 8 lat Anna Stolarczyk była zawodniczką 
klubu szachowego Mrągowii Mrągowo. Potem 
przeniosła się do Olsztyna, a teraz reprezentu-
je barwy MUKS-W Komandoria w Poznaniu. 
Anna Stolarczyk jest wielokrotną Mistrzynią 
Polski Kobiet Niewidomych i Niedowidzą-
cych, dwukrotną Mistrzynią Świata Juniorek i 

dwukrotną brązową medalistką Mistrzostw 
Świata Seniorek. Ostatnio wywalczyła srebrny 
medal w Mistrzostwach Świata Kobiet Niewi-
domych i Niedowidzących, które odbyły się w 
Wągrowcu. Mrągowianka uległa tylko Darii 
Pustovoitovej z Rosji. - Trudno było zająć tak 
dobre miejsce, bo w tegorocznych mistrzo-
stwach wzięło udział sporo dobrych zawodni-
czek – mówi Anna. - Konkurencja była spora, 
a niepokonana okazała się tylko zawodniczka 
z Rosji. Rozegrałam 10 dobrych rund. Teraz 
wybieram się na turniej szachowy do Dadaju 
koło Olsztyna, aby powalczyć o puchar w 
turnieju Grunwaldu - mówi szachistka z Mrą-
gowa.  Jan StolarczykJan StolarczykJan StolarczykJan Stolarczyk 
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Prywatyzacja Mrongoville  
Trwa przygotowanie prywatyzacji Miasteczka 
Westernowego Mrongoville Sp. z o.o. Wyko-
nany został audyt prywatyzacyjny, który 
przygotowała niezależna firma, wyłoniona w 
drodze przetargu. Pozyskanie inwestora ze-
wnętrznego, do czego ma prowadzić prywaty-
zacja, jest niezbędne i od początku inwestycji 
planowane. 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 Kto zostanie nowym szeryfem „Mrongoville”? 
Rada Nadzorcza Miasteczka Westernowego „Mrongoville” spółka z o.o. w Mrą-Rada Nadzorcza Miasteczka Westernowego „Mrongoville” spółka z o.o. w Mrą-Rada Nadzorcza Miasteczka Westernowego „Mrongoville” spółka z o.o. w Mrą-Rada Nadzorcza Miasteczka Westernowego „Mrongoville” spółka z o.o. w Mrą-
gowie ogłosiła drugie postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Dyrektora gowie ogłosiła drugie postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Dyrektora gowie ogłosiła drugie postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Dyrektora gowie ogłosiła drugie postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Dyrektora 
Zarządu. Poprzedni dyrektor, Rafał Drężek, zrezygnował z pełnionej funkcji.Zarządu. Poprzedni dyrektor, Rafał Drężek, zrezygnował z pełnionej funkcji.Zarządu. Poprzedni dyrektor, Rafał Drężek, zrezygnował z pełnionej funkcji.Zarządu. Poprzedni dyrektor, Rafał Drężek, zrezygnował z pełnionej funkcji. 

R afał Drężek, dotychczasowy sze-
ryf Mrongoville złożył na ręce 
Rady Nadzorczej spółki rezygna-

cję. Została ona przyjęta - mówi Anna 
Duda, przewodnicząca Rady Nadzorczej. 

Tymczasowo obowiązki dyrektora 
pełni Julia Hesler, która od kilku miesięcy 
pracuje w Spółce, ma wykształcenie eko-
nomiczne.  

Rada Nadzorcza Miasteczka Wester-
nowego „Mrongoville” ogłosiła drugie 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowi-
sko Dyrektora Zarządu Miasteczka. Na-
bór potrwa do 21 października.  

Więcej informacji na stronach: Więcej informacji na stronach: Więcej informacji na stronach: Więcej informacji na stronach:     

www.mrongoville.pl www.mrongoville.pl www.mrongoville.pl www.mrongoville.pl     
www.mragowo.plwww.mragowo.plwww.mragowo.plwww.mragowo.pl    

Zlot Honda  
Gold Wing 

Miasteczko Westernowe Mrongoville Miasteczko Westernowe Mrongoville Miasteczko Westernowe Mrongoville Miasteczko Westernowe Mrongoville 
po raz pierwszy gościło miłośników po raz pierwszy gościło miłośników po raz pierwszy gościło miłośników po raz pierwszy gościło miłośników 
Hondy Gold Wing. Hondy Gold Wing. Hondy Gold Wing. Hondy Gold Wing.     
    
Gold Wing Club Of Poland powstał z 
inicjatywy Tomasza Nowaka w 1994 
roku, zrzesza posiadaczy motorów 
marki Honda Gold Wing. 
Miłośnicy motoryzacji spotkali w Mia-
steczku Westernowym Mrongoville by 
zakończyć tegoroczny sezon. Tam w 
dniach 18-20 września, odbyło się uro-
czyste podsumowanie, któremu towa-
rzyszył program rozrywkowy w klima-
cie country. Motocykliści oraz goście 
wzięli udział w niezwykłej „paradzie 
świateł”.   /ał//ał//ał//ał/ 
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O G Ł O S Z E N I A 
BURMISTRZA  

Miasta Mrągowo 
 

Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, 
Ŝe w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni 
wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierŜawienia: 

1. część działki nr 4/3 ( obręb nr 7  ), poło-
Ŝonej przy ulicy Przemysłowej z przezna-
czeniem pod tablicę reklamową o pow. do 
2m2.   
 
2. część działki nr 88/2 ( obręb nr 1 ), poło-
Ŝonej przy ulicy Kruczej, z przeznacze-
niem na zaplecze budowy ze składowi-
skiem materiałów budowlanych.     
 
oraz do wydzierŜawienia w trybie prze-
targu pisemnego ograniczonego: 
 
3. część działki nr 170/37 i 170/44  ( obręb 
nr 4 ), połoŜonych przy ulicach Mickiew-
icza/Moniuszki/8-go Maja, zabudowanych 
budynkiem szaletu oraz obiektami                 
i urządzeniami targowymi, z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności targo-
wej.                                                        
 
BliŜszych informacji na temat wyŜej 
opisanych nieruchomości udziela Refe-
rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój 
nr 49), tel. 089 741-90-22.  

 
Adres 

Po-
wierz
chnia 

 
Cena 

Termin 
prze-
targu 

Olsztyńska  
6/6 

43,20 
mkw 

60 000  
zł 

20.10 

Więcej informacji pod numerem 089 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  

lub www.mragowo.pl, BIP,  
zakładka Gospodarka nieruchomościami 

Mrongowiusza 
43/1 

32,89 
mkw 

Cena w 
ogłosze-
niu w BIP 

w BIP 

Warszawska  
35/3 

41,65 
mkw 

Cena w 
ogłosze-
niu w BIP 

w BIP 

MIESZKANIA  
NA SPRZEDAś 

Na podstawie art. 701, & 2, 

Kodeksu Cywilnego MIA-

STECZKO WESTERNOWE 

„MRONGOVILLE” Spółka z 

ograniczoną odpo-

wiedzialnością ogła-

sza pierwszy przetarg 

ustny nieograniczo-

ny, na wydzierżawie-

nie, na okres pięciu 

lat, tj. od dnia 20 

października 2009 

roku, do dnia 30 

września 2014 roku, nieruchomości za-

budowanej o łącznej powierzchni użyt-

kowej budynku 185,83 m2, położonej na 

gruncie o powierzchni 400m2, na działce 

nr 234/4, w obrębie nr 2 miasta Mrągo-

wo, stanowiącej własność Spółki, położo-

nej na terenie Miasteczka Westernowego 

„Mrongoville”, przy ulicy Młynowej 50 

w Mrągowie, z przeznaczeniem pod 

działalność usługową. 

 

Przedmiotem licytacji będzie stawka 

miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 

m2 dzierżawionej powierzchni lokalu 

wraz z gruntem o pow. 400 m2, do której 

doliczony będzie podatek VAT w wyso-

kości 22 %. 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z 

osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę 

czynszu dzierżawnego. 

    

Stawka wywoławcza miesięcznego Stawka wywoławcza miesięcznego Stawka wywoławcza miesięcznego Stawka wywoławcza miesięcznego     

czynszu dzierżawnego wynosi:czynszu dzierżawnego wynosi:czynszu dzierżawnego wynosi:czynszu dzierżawnego wynosi:    

Za 1 rok dzierżawy Za 1 rok dzierżawy Za 1 rok dzierżawy Za 1 rok dzierżawy ---- 12,00 zł za 1 m2  12,00 zł za 1 m2  12,00 zł za 1 m2  12,00 zł za 1 m2 

plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.    

Za 2 rok dzierżawy Za 2 rok dzierżawy Za 2 rok dzierżawy Za 2 rok dzierżawy ---- 13,00 zł za 1 m2  13,00 zł za 1 m2  13,00 zł za 1 m2  13,00 zł za 1 m2 

plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.    

Za 3 rok dzierżawy Za 3 rok dzierżawy Za 3 rok dzierżawy Za 3 rok dzierżawy ---- 14,00 zł za 1 m2  14,00 zł za 1 m2  14,00 zł za 1 m2  14,00 zł za 1 m2 

plus podatek VAT w wysokości 22%.plus podatek VAT w wysokości 22%.plus podatek VAT w wysokości 22%.plus podatek VAT w wysokości 22%.    

Za 4 rok dzierżawy Za 4 rok dzierżawy Za 4 rok dzierżawy Za 4 rok dzierżawy ---- 15,00 zł za 1 m2  15,00 zł za 1 m2  15,00 zł za 1 m2  15,00 zł za 1 m2 

plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.    

Za 5 rok dzierżawy Za 5 rok dzierżawy Za 5 rok dzierżawy Za 5 rok dzierżawy ---- 16,00 zł za 1 m2  16,00 zł za 1 m2  16,00 zł za 1 m2  16,00 zł za 1 m2 

plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.plus podatek VAT w wysokości 22 %.    

Minimalne postąpienie to 0,50 zł i wielo-Minimalne postąpienie to 0,50 zł i wielo-Minimalne postąpienie to 0,50 zł i wielo-Minimalne postąpienie to 0,50 zł i wielo-

krotność tej kwoty.krotność tej kwoty.krotność tej kwoty.krotność tej kwoty.    

 

Podane stawki wzrastają w każdym roku 

o kwotę sumy postąpienia w przetargu, 

ponad stawki wymienione za 

poszczególne lata / od 1 do 5 

roku dzierżawy/. 

 

Płatność za czynsz 

dzierżawny za mie-

siące październik, 

listopad i grudzień 

2009 roku odroczony 

zostaje odpowiednio, 

za październik do 

końca czerwca 2010 

r.; za listopad do koń-

ca lipca 2010 roku i za grudzień do końca 

sierpnia 2010 roku. Dzierżawca pokrywa 

od dnia podpisania umowy wszelkie 

koszty eksploatacyjne budynku wraz z 

dzierżawionym gruntem o pow. 400 m2. 

Przetarg odbędzie się dnia 19 październi-

ka 2009 roku, w siedzibie Spółki w Mrą-

gowie, przy ulicy Młynowej 50 – Dwo-

rzec Mrongoville, w Sali konferencyjnej, 

o godzinie 11.30. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu 

jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w 

wysokości 3000,00 zł (słownie zł: trzy 

tysiące) za lokal, z zaznaczeniem jego 

nazwy przy wpłacie. 

Wadium należy wpłacić w terminie do Wadium należy wpłacić w terminie do Wadium należy wpłacić w terminie do Wadium należy wpłacić w terminie do 

19 października 2009 roku, do godz. 19 października 2009 roku, do godz. 19 października 2009 roku, do godz. 19 października 2009 roku, do godz. 

10.0010.0010.0010.00, do kasy w siedzibie Spółki. Przed 

przetargiem należy okazać dowód wpłaty 

wadium. 

 

Bliższych informacji na temat przetargu 

oraz projektu umowy dzierżawy uzyskać 

można w siedzibie Spółki przy ul. Mły-

nowej 50, w Mrągowie, budynek 

„Dworca” w Miasteczku Westernowym 

„Mrongoville” lub u Dyrektora Spółki – 

Julii Hesler, tel. 665440888. tel. 665440888. tel. 665440888. tel. 665440888.  

 

Zdjęcia obiektu na www.mrongoville.plZdjęcia obiektu na www.mrongoville.plZdjęcia obiektu na www.mrongoville.plZdjęcia obiektu na www.mrongoville.pl    

    

Zastrzega się prawo odwołania przetargu, Zastrzega się prawo odwołania przetargu, Zastrzega się prawo odwołania przetargu, Zastrzega się prawo odwołania przetargu, 

lub jego zamknięcia, bez wybrania któ-lub jego zamknięcia, bez wybrania któ-lub jego zamknięcia, bez wybrania któ-lub jego zamknięcia, bez wybrania któ-

rejkolwiek z ofert, bez podania przyczynrejkolwiek z ofert, bez podania przyczynrejkolwiek z ofert, bez podania przyczynrejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 
Miasteczko Westernowe „Mrongoville”Miasteczko Westernowe „Mrongoville”Miasteczko Westernowe „Mrongoville”Miasteczko Westernowe „Mrongoville”    

Dyrektor Spółki z o.o.Dyrektor Spółki z o.o.Dyrektor Spółki z o.o.Dyrektor Spółki z o.o.    

Julia HeslerJulia HeslerJulia HeslerJulia Hesler    

Ogłoszenie o przetargu na wydzierŜawienie Banku 
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Święto Szkoły w „czwórce” 
Zgodnie z tradycją w Zespole Szkół Nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego Zgodnie z tradycją w Zespole Szkół Nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego Zgodnie z tradycją w Zespole Szkół Nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego Zgodnie z tradycją w Zespole Szkół Nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego 
wwww    Mrągowie odbyło się Święto Szkoły. Dnia 23 września 2009r. obchodzono Mrągowie odbyło się Święto Szkoły. Dnia 23 września 2009r. obchodzono Mrągowie odbyło się Święto Szkoły. Dnia 23 września 2009r. obchodzono Mrągowie odbyło się Święto Szkoły. Dnia 23 września 2009r. obchodzono 
uroczystość, której przyświecało motto: '' Pamięć wiecznie trwa ...''. uroczystość, której przyświecało motto: '' Pamięć wiecznie trwa ...''. uroczystość, której przyświecało motto: '' Pamięć wiecznie trwa ...''. uroczystość, której przyświecało motto: '' Pamięć wiecznie trwa ...''.     

W  związku z przypadającą 70.  
rocznicą wybuchu II wojny świato-
wej i 20. rocznicą obalenia komuni-
zmu w Polsce, aby ocalić od zapo-
mnienia, a  przede wszystkim przy-
bliżyć współczesnej 
młodzieży historyczne 
wydarzenia, apel po-
święcony był komba-
tantom - weteranom II 
wojny światowej, żoł-
nierzom Polskiego 
Państwa Podziemnego, 
którzy będąc w szere-
gach Armii Krajowej, 
walczyli z okupantami. 

Wśród zaproszo-
nych gości byli: p. T. 
Witkowicz - wicebur-
mistrz Miasta Mrągo-
wa , p. M. Bezlapowicz 
-  przewodniczący ko-
misji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia i Turystyki w 
Mrągowie, p. M. Resz-
ko - prezes  Woje-
wódzkiego Zarządu 
Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej  w Olsztynie, p. R. Ragi-
nia -  członek Wojewódzkiego Zarzą-
du Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Olsztynie wraz z 
kombatantami, a także przedstawicie-
le i członkowie Powiatowego Koła 
Światowego Związku Żołnierzy Ar-

mii Krajowej w Mrągowie, na czele z 
prezesem p. A.  Jabłońskim. Rodzi-
ców naszych uczniów reprezentowa-
ła  p. D.  Zielińska -  przewodnicząca  
Rady Rodziców. 

Wojenne losy kombatantów, za-
pisane w książce pt. '' Na zawsze 
wierni Ojczyźnie... '', przedstawili 
uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Chór szkolny oraz ze-
spół ,,Mandolinki’’ wykonali pieśni  
patriotyczne, które były dedykowa-
ne weteranom. Uroczystość  uświet-

nił  również  krakowiak w 
wykonaniu  najmłodszych 
uczniów szkoły- sześciolat-
ków. 
Jak co roku, podczas obcho-
dów Święta Szkoły odbyła 
się uroczystość ślubowania 
uczniów klas pierwszych 
szkoły podstawowej w obec-
ności rodziców i zaproszo-
nych gości.    

Info: ZS nr 4Info: ZS nr 4Info: ZS nr 4Info: ZS nr 4    

Pasowanie na pierwszoklasistę odbyło się, jak 
co roku, w Zespole Szkół nr 4. Dzieci były 
przejęte i dumne, Ŝe rozpoczynają edukację. 
Wszystkim pierwszakom Ŝyczymy szkolnych 
sukcesów! 

Niemieccy lektorzy  
odwiedzili Zespół Szkół nr 1 
    
W Polskę wyruszyło pięć samocho-W Polskę wyruszyło pięć samocho-W Polskę wyruszyło pięć samocho-W Polskę wyruszyło pięć samocho-
dów oznakowanych logo "Deutsch dów oznakowanych logo "Deutsch dów oznakowanych logo "Deutsch dów oznakowanych logo "Deutsch 
Wagen Tour".  Wagen Tour".  Wagen Tour".  Wagen Tour".      
 
Lektorzy prezentują szereg  nowator-
skich rozwiązań związanych z nauką 
języka i w niekonwencjonalny sposób 
przekazują informacje o Niemczech, 
między innymi w formie ciekawych gier, 
zabaw i konkursów. Projekt „Deutsch-

Wagen-Tour“ skierowany jest do wszyst-
kich osób, które interesują się językiem 
niemieckim. W ramach realizacji projek-
tu lektorzy odwiedzili Zespół Szkół nr 1. 

 


