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Dziś w numerze: 

Stary dworzec  

PKS-u własnością 

Miasta 

s. 2  

 

60-lecie KP PSP 

Mrągowo 

s. 4 

 

Zachowaj trzeźwy 

umysł 2010 

s. 5 

 

Ogłoszenia  

Burmistrza  

s. 7 

 

Zaproszenie na 

imprezy 

s. 8 

Ponad 15 mln zł dofinansowania  
z UE dla projektu Mrągowa 

Zarząd Województwa Warmińsko Zarząd Województwa Warmińsko Zarząd Województwa Warmińsko Zarząd Województwa Warmińsko ––––    Mazurskiego jako Instytucja Za-Mazurskiego jako Instytucja Za-Mazurskiego jako Instytucja Za-Mazurskiego jako Instytucja Za-
rządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury rządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury rządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury rządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury 
na lata 2007na lata 2007na lata 2007na lata 2007----2010 ogłosił zbiorczą listę projektów, które otrzymały do-2010 ogłosił zbiorczą listę projektów, które otrzymały do-2010 ogłosił zbiorczą listę projektów, które otrzymały do-2010 ogłosił zbiorczą listę projektów, które otrzymały do-
finansowanie  w konkursie w ramach Osi Priorytetowej finansowanie  w konkursie w ramach Osi Priorytetowej finansowanie  w konkursie w ramach Osi Priorytetowej finansowanie  w konkursie w ramach Osi Priorytetowej ----    4 Rozwój, 4 Rozwój, 4 Rozwój, 4 Rozwój, 
restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.3 Restrukturyzacja restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.3 Restrukturyzacja restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.3 Restrukturyzacja restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.3 Restrukturyzacja 
terenów powojskowych i poprzemysłowych.terenów powojskowych i poprzemysłowych.terenów powojskowych i poprzemysłowych.terenów powojskowych i poprzemysłowych.    

P rojekt Gminy Miasto Mrągo-
wo pod nazwą ,,Remont i 
przebudowa na Gimnazjum 
budynku szkoleniowego Nr 8 

w Mrągowie-Etap II-Budowa infrastruk-
tury sportowej” po ocenie ekspertów z 
ilością 72, 4 pkt znalazł się na drugim 
miejscu. Ocenie podlegało 13 projektów 
z Warmii i Mazur, które pozytywnie 
przeszły ocenę formalną. Podczas oceny 
strategicznej przez Zarząd Wojewódz-
twa, bardzo dobrze przygotowany mrą-
gowski projekt utrzymał drugą pozycję i  
uzyskał dofinansowanie. Przy wartości 
projektu  21 550 137,95 zł kwota dofi-
nansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynosi  
15 085 096,57 zł. Realizacja tego projek-
tu pozwoli na kompleksowe dokończe-
nie rewitalizacji terenów powojskowych 
przy Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Ko-

pernika. Zbudowane zostaną tam: pełno-
wymiarowa hala widowiskowo-
sportowa wraz z wyposażeniem, połą-
czona łącznikiem z Gimnazjum, 60 no-
wych miejsc parkingowych wraz z  mo-
dernizacją i aranżacją małej architektury 
oraz terenów zielonych, boisko do piłki 
ręcznej i dwa boiska do piłki koszykowej 
z miejscami siedzącymi dla widzów, boi-
sko do piłki nożnej ze sztucznej trawy 
oraz boisko do piłki siatkowej, bieżnia 
lekkoatletyczna 4-torowa do biegu na 60 
m, skocznia w dal oraz rzutnia do pchnię-
cia kulą, ekologiczna ścieżka edukacyjna, 
nowoczesna infrastruktura wokół obiek-
tów sportowych i oświatowych. Kwota 
dofinansowania tego projektu jest naj-
większą z dotychczas uzyskanych dofi-
nansowań z Unii Europejskiej dla projek-
tów Gminy Miasta Mrągowo.  

    

Od 1 czerwca nowa 
atrakcja w Mrongoville 
otwarcie Wioski  
Indiańskiej 

Atrakcyjny program 
dla każdego. Wspa-
niała kultura Indian 
Ameryki Północnej 

przekazana w doskonale aktywizu-
jącej formie. Obrzędy, zabawy i gry 
zręcznościowe, tipi, bębny, barwne 
stroje i oryginalna scenografia. 
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Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności     

STRONA 2 

Miasto właścicielem  
starego dworca PKS 

Budynek byłego dworca PKS wraz z terenem, który do niedawna należał do Budynek byłego dworca PKS wraz z terenem, który do niedawna należał do Budynek byłego dworca PKS wraz z terenem, który do niedawna należał do Budynek byłego dworca PKS wraz z terenem, który do niedawna należał do 
spółki PKS Mrągowo stał się własnością Gminy Miasto Mrągowo. spółki PKS Mrągowo stał się własnością Gminy Miasto Mrągowo. spółki PKS Mrągowo stał się własnością Gminy Miasto Mrągowo. spółki PKS Mrągowo stał się własnością Gminy Miasto Mrągowo.     
W ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem, a PKSW ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem, a PKSW ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem, a PKSW ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem, a PKS----em, dokonano zamiany em, dokonano zamiany em, dokonano zamiany em, dokonano zamiany 
działek. Spółka PKS Mrągowo stała się właścicielem obecnego Dworca PKS działek. Spółka PKS Mrągowo stała się właścicielem obecnego Dworca PKS działek. Spółka PKS Mrągowo stała się właścicielem obecnego Dworca PKS działek. Spółka PKS Mrągowo stała się właścicielem obecnego Dworca PKS 
przy ul. Kolejowej. przy ul. Kolejowej. przy ul. Kolejowej. przy ul. Kolejowej.     

S tary dworzec autobusowy, który 
mieścił się przy ulicy Oficerskiej w 
Mrągowie przestał istnieć jeszcze w 
2008 roku. Zamknięcie zajezdni miało 

związek z budową w tej okolicy ronda. Dwo-
rzec na stałe przeniesiono na ulicę Kolejową. -
Moim zdaniem było to najlepsze rozwiązanie 
w zaistniałej sytuacji - mówi Andrzej Kwa-
czek, prezes spółki PKS Mrągowo. - Po zakoń-
czeniu budowy ronda stara zajezdnia opusto-
szała, a teren nie był użytkowany. Teraz na 
szczęście ma to się zmienić. Miasto w ramach 
umowy z PKS-em nabyło prawo użytkowania 
wieczystego terenu. Podpisaliśmy umowę o 
zamianie działek ze spółką PKS Mrągowo -  
informuje Otolia Siemieniec Burmistrz Mrągo-
wa - Już wszczęliśmy procedurę zmierzającą 
do wyburzenia starego dworca. Po uporządko-
waniu terenu Rada Miasta zdecyduje o sposo-
bie zagospodarowania terenu. W planie zago-
spodarowania przestrzennego znajduje się 
zapis zabudowa usług nieuciążliwych.  O 
modernizacjach i budowach myślą także wła-
ściciele terenu, gdzie obecnie znajduje się 
nowy dworzec PKS. Spółka wcześniej nie 
mogła tam inwestować, bo grunt nie należał 
do niej. -  Oczywiście będziemy ulepszać 
obecną zajezdnię, ale nie będzie to robione z 
dnia na dzień -mówi Andrzej Kwaczek.  

Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

Fot. Piotr Piercewicz 

Remont skrzyżowania  
Trwają prace przy przebudowie Trwają prace przy przebudowie Trwają prace przy przebudowie Trwają prace przy przebudowie 
skrzyżowań przy przejeździe kolejo-skrzyżowań przy przejeździe kolejo-skrzyżowań przy przejeździe kolejo-skrzyżowań przy przejeździe kolejo-
wym. Aktualnie drogowcy skupili się wym. Aktualnie drogowcy skupili się wym. Aktualnie drogowcy skupili się wym. Aktualnie drogowcy skupili się 
na 100 na 100 na 100 na 100 ----    metrowym odcinku ul. Ma-metrowym odcinku ul. Ma-metrowym odcinku ul. Ma-metrowym odcinku ul. Ma-
rii Curierii Curierii Curierii Curie----Skłodowskiej, z której zdję-Skłodowskiej, z której zdję-Skłodowskiej, z której zdję-Skłodowskiej, z której zdję-
to już nawierzchnię asfaltową oraz to już nawierzchnię asfaltową oraz to już nawierzchnię asfaltową oraz to już nawierzchnię asfaltową oraz 
chodniki.chodniki.chodniki.chodniki. 
Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień 
w ruchu w związku z kolejnymi za-
mknięciami ulic w obrębie skrzyżowania. 
Przebudowa została podzielona na etapy. 
Pierwszy z nich czyli przebudowa ul. M. 
Curie-Skłodowskiej już trwa i ten frag-
ment ulicy ma być oddany do użytku 
jeszcze w czerwcu. Przystanki komunika-
cji miejskiej na ul. M. Curie-Skłodowskiej 
zostały tymczasowo przeniesione na ul. 
Kolejową.  W dalszej kolejności drogowcy 
zajmą się poszerzeniem i przebudową ul. 
Lubelskiej oraz Brzozowej i Kolejowej. 
Końcowym etapem przebudowy będzie 
wyremontowanie odcinka ul. Olsztyń-
skiej, które planowane jest na wrzesień. 
Przebudowa uwzględnia także wykona-
nie z kostki betonowej zjazdu na ul. To-
rową oraz wyburzenie budynku sklepu 
stojącego przy wjeździe na ul. Olsztyń-
ską. 

"Optymista" kręcony  
w Mrągowie  
Przez dwa dni ekipa nagrywająca nowy Przez dwa dni ekipa nagrywająca nowy Przez dwa dni ekipa nagrywająca nowy Przez dwa dni ekipa nagrywająca nowy 
serial Polsatu "Optymista" z Wojcie-serial Polsatu "Optymista" z Wojcie-serial Polsatu "Optymista" z Wojcie-serial Polsatu "Optymista" z Wojcie-
chem Malajkatem w roli głównej gości-chem Malajkatem w roli głównej gości-chem Malajkatem w roli głównej gości-chem Malajkatem w roli głównej gości-
ła w Mrągowie. Zdjęcia do tej produkcji ła w Mrągowie. Zdjęcia do tej produkcji ła w Mrągowie. Zdjęcia do tej produkcji ła w Mrągowie. Zdjęcia do tej produkcji 
odbywały się w centrum miasta oraz na odbywały się w centrum miasta oraz na odbywały się w centrum miasta oraz na odbywały się w centrum miasta oraz na 
plaży przy ul. Grunwaldzkiej.plaży przy ul. Grunwaldzkiej.plaży przy ul. Grunwaldzkiej.plaży przy ul. Grunwaldzkiej.    
Głównego bohatera - instruktora żeglar-
stwa gra mrągowianin Wojciech Malaj-
kat. - Mój bohater urodził się w Mrągo-
wie i tam pracuje - opowiada Wojciech 
Malajkat. - Traci pracę i zaczyna się no-
wy etap w jego życiu. W poszukiwaniu 
pracy udaje się do Warszawy, ale akcja 
będzie wracać na Mazury. Część zdjęć 
nagrywana była w Giżycku, gdzie kręco-
no sekwencję zagraniczną, bowiem część 
kursu żeglarskiego odbywa się w Niem-
czech. Mazurskie jezioro gra tutaj rolę 
jeziora niemieckiego. Nowy serial na 
antenie Polsatu zobaczymy już jesienią 
tego roku. Scenarzystą serialu jest 
Krzysztof Siemieński, a reżyserem Seba-
stian Chondrokostas.  

Pociąg na razie do nas nie przyjedzie 
Ze względu na niską frekwencję od 1 maja zostało zawieszone połączenie kolejowe Ze względu na niską frekwencję od 1 maja zostało zawieszone połączenie kolejowe Ze względu na niską frekwencję od 1 maja zostało zawieszone połączenie kolejowe Ze względu na niską frekwencję od 1 maja zostało zawieszone połączenie kolejowe 
między Czerwonką a Mrągowem. Oznacza to, że do Mrągowa w najbliższym cza-między Czerwonką a Mrągowem. Oznacza to, że do Mrągowa w najbliższym cza-między Czerwonką a Mrągowem. Oznacza to, że do Mrągowa w najbliższym cza-między Czerwonką a Mrągowem. Oznacza to, że do Mrągowa w najbliższym cza-
sie nie przyjedzie już żaden pociąg pasażerski. Decyzja Warmińskosie nie przyjedzie już żaden pociąg pasażerski. Decyzja Warmińskosie nie przyjedzie już żaden pociąg pasażerski. Decyzja Warmińskosie nie przyjedzie już żaden pociąg pasażerski. Decyzja Warmińsko----Mazurskiego Mazurskiego Mazurskiego Mazurskiego 
Zakładu Przewozów Regionalnych nie podoba się burmistrz Otolii Siemieniec i Zakładu Przewozów Regionalnych nie podoba się burmistrz Otolii Siemieniec i Zakładu Przewozów Regionalnych nie podoba się burmistrz Otolii Siemieniec i Zakładu Przewozów Regionalnych nie podoba się burmistrz Otolii Siemieniec i 
mieszkańcom miasta. Wszyscy twierdzą, że podjęto ją zbyt pochopniemieszkańcom miasta. Wszyscy twierdzą, że podjęto ją zbyt pochopniemieszkańcom miasta. Wszyscy twierdzą, że podjęto ją zbyt pochopniemieszkańcom miasta. Wszyscy twierdzą, że podjęto ją zbyt pochopnie....            

N a dworzec w Mrągowie w najbliż-
szym czasie nie przyjedzie już 
żaden pociąg osobowy. 
 - Zawieszanie połączenia wraz z 

początkiem sezonu turystycznego podyktowa-
ne jest względami ekonomicznymi - mówi 
Antoni Orłowski, naczelnik Warmińsko-
Mazurskiego Zakładu Przewozów Regional-
nych. - Do tej pory na trasie pomiędzy Czer-
wonką a Mrągowem jeździło od kilku do kil-
kunastu osób. Są to liczby poniżej progu opła-
calności. Poza tym prędkość pociągu na tej 
trasie jest bardzo mała. Stan torowiska nie 

pozwala na szybszą jazdę. W najbliższym 
czasie nie zanosi się na remont torów, więc nie 
odpowiem kiedy połączenie zostanie przywró-
cone. Uważam, że decyzja o zawieszeniu tego 
połączenia kolejowego była nieprzemyślana - 
mówi Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa. 
Rozumiem, że względy ekonomiczne są waż-
ne, ale z tymi zmianami trzeba było poczekać 
do końca sezonu wakacyjnego. Trwa remont 
drogi krajowej nr 16, niektóre odcinki tej trasy 
są zablokowane i trudno przejezdne. Podejrze-
wam, że choćby z tego względu w sezonie 
ludzie wybraliby właśnie podróż koleją. PKPKPKPK 
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W skrócie 

TurystykaTurystykaTurystykaTurystyka    

STRONA 3 

Z Piecek do Świętej Lipki  
kajakiem bez przeszkód 

Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości szlak kajakowy rzeką Dajną stanie się równie Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości szlak kajakowy rzeką Dajną stanie się równie Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości szlak kajakowy rzeką Dajną stanie się równie Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości szlak kajakowy rzeką Dajną stanie się równie 
popularny jak Krutynią. Sześciu partnerów samorządowych podpisało w gabinecie Bur-popularny jak Krutynią. Sześciu partnerów samorządowych podpisało w gabinecie Bur-popularny jak Krutynią. Sześciu partnerów samorządowych podpisało w gabinecie Bur-popularny jak Krutynią. Sześciu partnerów samorządowych podpisało w gabinecie Bur-
mistrz Miasta Mrągowo mistrz Miasta Mrągowo mistrz Miasta Mrągowo mistrz Miasta Mrągowo ----    Otolii Siemieniec aneks do porozumienia w sprawie realizacji Otolii Siemieniec aneks do porozumienia w sprawie realizacji Otolii Siemieniec aneks do porozumienia w sprawie realizacji Otolii Siemieniec aneks do porozumienia w sprawie realizacji 
projektu ,,Spływ Rzeką Dajną". Szlak ma zostać udrożniony i odpowiednio przygotowa-projektu ,,Spływ Rzeką Dajną". Szlak ma zostać udrożniony i odpowiednio przygotowa-projektu ,,Spływ Rzeką Dajną". Szlak ma zostać udrożniony i odpowiednio przygotowa-projektu ,,Spływ Rzeką Dajną". Szlak ma zostać udrożniony i odpowiednio przygotowa-
ny dla turystów.ny dla turystów.ny dla turystów.ny dla turystów.    

S zlak kajakowy rzeką Dajną to cią-
gnący się przez ponad 32 kilometry 
odcinek pomiędzy Pieckami, a 
Świętą Lipką  Nie jest on tak popu-

larny jak szlak krutyński głównie ze wzglę-
du na trudną dostępność w niektórych 
miejscach. To ma się zmienić.  Mając na 
uwadze jak najszybsze usprawnienie ruchu 
kajakowego na Dajnie reprezentanci sześciu 
samorządów - Gminy Miasto Mrągowo, 
Gminy Mrągowo, Gminy i Miasta Reszel, 
Gminy Piecki, Powiatu Mrągowskiego, 
Powiatu Kętrzyńskiego podpisali aneks do 
porozumienia ,,Spływ Rzeką Dajną". W 
najbliższym czasie zostanie wyłoniona fir-
ma, która przeprowadzi analizę i wskaże 
miejsca na szlaku wymagające przystosowa-
nia do ruchu turystycznego. Samorządowcy 
pierwsze rozmowy rozpoczęli już w 2007 
roku, kiedy na podstawie podjętych przez 
Rady poszczególnych samorządów uchwał 
podpisano porozumienie o przystąpieniu do 
wspólnej realizacji projektu turystycznego 
"Spływ Rzeką Dajną". W listopadzie 2009 
roku został zaakceptowany i przyjęty doku-
ment pn.: "Koncepcja aktywizacji turystycz-
nej szlaku kajakowego na rzece Dajnie". 
Opracowanie jest propozycją najlepszych 
rozwiązań strategiczno-organizacyjnych 

opartych na wynikach audytu w terenie, 
pogłębionych o analizę rozwiązań funkcjo-
nujących z sukcesem na innych szlakach 
wodnych.  
Dajna jedna z piękniejszych rzek Mazur, 
jest dopływem rzeki Guber. Szlak kajakowy 
jest dość łatwy, choć miejscami uciążliwy. 
Kilka odcinków przebiega przez duże jezio-
ra, dlatego należy zachować ostrożność w 
czasie wiatru. Szlak został oznakowany 
przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK 
w Olsztynie w lecie 2005 roku, przy wspar-
ciu finansowym Ministerstwa Gospodarki i 
Pracy. Ze względu na tłok panujący na 
Krutyni, zapomniany Szlak Rzeki Dajny”, 
ma szanse zaistnieć i stać się popularnym. 

Piotr Piercewicz, nkPiotr Piercewicz, nkPiotr Piercewicz, nkPiotr Piercewicz, nk    

MAZURY CUD NATURY - 
głosowanie SMS 
Od 29 kwietnia dla wszystkich fanów Od 29 kwietnia dla wszystkich fanów Od 29 kwietnia dla wszystkich fanów Od 29 kwietnia dla wszystkich fanów 
oraz mieszkańców regionu Wielkich oraz mieszkańców regionu Wielkich oraz mieszkańców regionu Wielkich oraz mieszkańców regionu Wielkich 
Jezior Mazurskich dostępna jest nowa Jezior Mazurskich dostępna jest nowa Jezior Mazurskich dostępna jest nowa Jezior Mazurskich dostępna jest nowa 
usługa, każdy z nas może oddać głos w usługa, każdy z nas może oddać głos w usługa, każdy z nas może oddać głos w usługa, każdy z nas może oddać głos w 
plebiscycie na Nowe 7 Cudów Świata plebiscycie na Nowe 7 Cudów Świata plebiscycie na Nowe 7 Cudów Świata plebiscycie na Nowe 7 Cudów Świata 
wysyłając SMS o treści MAZURY na wysyłając SMS o treści MAZURY na wysyłając SMS o treści MAZURY na wysyłając SMS o treści MAZURY na 
numer 7155. Każdy SMS równy jest od-numer 7155. Każdy SMS równy jest od-numer 7155. Każdy SMS równy jest od-numer 7155. Każdy SMS równy jest od-
daniu jednego głosu i kosztuje zaledwie daniu jednego głosu i kosztuje zaledwie daniu jednego głosu i kosztuje zaledwie daniu jednego głosu i kosztuje zaledwie 
1,22 PLN Brutto. Usługa jest aktywna dla 1,22 PLN Brutto. Usługa jest aktywna dla 1,22 PLN Brutto. Usługa jest aktywna dla 1,22 PLN Brutto. Usługa jest aktywna dla 
wszystkich sieci komórkowych na tere-wszystkich sieci komórkowych na tere-wszystkich sieci komórkowych na tere-wszystkich sieci komórkowych na tere-
nie Polski. nie Polski. nie Polski. nie Polski.     
Pomóż historii zatoczyć swój bieg uży-
wając jedynie klawiszy w swoim telefo-
nie komórkowym! MAZURY to prawdzi-
wy CUD NATURY, a nominacja do tak 
prestiżowego konkursu jest wielkim wy-
różnieniem i szansą, którą trzeba wyko-
rzystać. Wielkie Jeziora Mazurskie to 
jedyny kandydat Polski, który dostał się 
do finału i grona 28 najpiękniejszych 
miejsc na świecie. Teraz najpiękniejsze 
jeziora walczą o wejście do ścisłej sió-
demki. Nadal aktualna jest strona 
www.MAZURYCUDNATURY.org, gdzie 
dostępna jest instrukcja głosowania przez 
internet. Dziękujemy wszystkim za odda-
ne do tej pory głosy i czekamy na więcej! 

Odkryj Kajakowy Szlak Dajny  
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa do uczestnictwa w spływie Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa do uczestnictwa w spływie Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa do uczestnictwa w spływie Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa do uczestnictwa w spływie 
kajakowym szlakiem rzeki Dajny. kajakowym szlakiem rzeki Dajny. kajakowym szlakiem rzeki Dajny. kajakowym szlakiem rzeki Dajny.     

D zień, miejsce spotkania grupy: 5 
czerwca , dworzec PKS w Mrą-
gowie, ul. Kolejowa 2C. Wy-
jazd do miejsca rozpoczęcia 

spływu godz. 11.00. Uczestnik spływu zobo-
wiązany jest dokonać opłaty wpisowej - 39 
zł/os. Opłatę można dokonać do dnia 
2.06.2010 w biurze MCIT, przy ul. War-
szawskiej 26 lub przelewem na konto Lokal-
nej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrą-
gowska” nr 59 9350 0001 0216 3329 2062 
0001 z dopiskiem „Darowizna na cele statu-
towe”. W przypadku dokonania opłaty prze-
lewem uczestnik powinien okazać na starcie 
spływu potwierdzenie przelewu. Uczestni-

cy, którzy nie korzystają z noclegu, mogą 
wynająć kajaki w firmie pomagającej w 
przygotowaniu imprezy - Kanu. W takim 
przypadku uczestnik nie musi dokonywać 
opłaty wpisowej, powinien zgłosić jedynie 
chęć udziału w spływie.Organizatorzy za-
pewniają kajaki wraz z transportem, nocleg 
osobom spoza Mrągowa, transport z Mrągo-
wa do j. Wągiel oraz powrót ze Świętej Lip-
ki do Mrągowa, ognisko osobom spoza Mrą-
gowa (5.06), ubezpieczenie NNW oraz śnia-
danie (6.06) osobom spoza Mrągowa. 
Organizatorzy: LOT „Ziemia Mrągowska” Organizatorzy: LOT „Ziemia Mrągowska” Organizatorzy: LOT „Ziemia Mrągowska” Organizatorzy: LOT „Ziemia Mrągowska” 
oraz CKiT, Warmińsko oraz CKiT, Warmińsko oraz CKiT, Warmińsko oraz CKiT, Warmińsko ––––    Mazurski Oddział Mazurski Oddział Mazurski Oddział Mazurski Oddział 
PTTK w OlsztyniePTTK w OlsztyniePTTK w OlsztyniePTTK w Olsztynie 

Posłuchaj i Poznaj  
Mrągowo! 
W roku 2009 Mrągowskie Centrum W roku 2009 Mrągowskie Centrum W roku 2009 Mrągowskie Centrum W roku 2009 Mrągowskie Centrum 
Informacji Turystycznej oraz Lokalna Informacji Turystycznej oraz Lokalna Informacji Turystycznej oraz Lokalna Informacji Turystycznej oraz Lokalna 
Organizacja Turystyczna "Ziemia Organizacja Turystyczna "Ziemia Organizacja Turystyczna "Ziemia Organizacja Turystyczna "Ziemia 
Mrągowska" wykonały projekt finan-Mrągowska" wykonały projekt finan-Mrągowska" wykonały projekt finan-Mrągowska" wykonały projekt finan-
sowany przez Gminę Miasto Mrągo-sowany przez Gminę Miasto Mrągo-sowany przez Gminę Miasto Mrągo-sowany przez Gminę Miasto Mrągo-
wo "Poznaj Mrągowo".wo "Poznaj Mrągowo".wo "Poznaj Mrągowo".wo "Poznaj Mrągowo". 
W ramach projektu stanęły w mieście 
tablice informacyjne oraz zostały wy-
drukowane plany turystyczne miasta 
w trzech językach (polski, niemiecki, 
angielski). Przy współpracy z lokalną 
rozgłośnią Radio "Planeta" powstały 
obecnie nagrania w formacie MP3, 
które można zgrać ze strony 
www.it.mragowo.pl. www.it.mragowo.pl. www.it.mragowo.pl. www.it.mragowo.pl. Pliki można 
nagrać na telefon komórkowy i w ten 
sposób mamy gotowy słuchowy prze-
wodnik po Mrągowie. Zapraszamy do 
skorzystania z tej możliwości! 
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Straż obchodziła  
60-lecie działalności 

Strażacy z Mrągowa otrzymali sztandar ufundowany przez samo-Strażacy z Mrągowa otrzymali sztandar ufundowany przez samo-Strażacy z Mrągowa otrzymali sztandar ufundowany przez samo-Strażacy z Mrągowa otrzymali sztandar ufundowany przez samo-
rządowców, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Sztandar rządowców, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Sztandar rządowców, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Sztandar rządowców, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Sztandar 
nadany został komendzie w podziękowaniu za sześćdziesiąt lat nadany został komendzie w podziękowaniu za sześćdziesiąt lat nadany został komendzie w podziękowaniu za sześćdziesiąt lat nadany został komendzie w podziękowaniu za sześćdziesiąt lat 
służby na rzecz ratowania życia i mienia mieszkańców .służby na rzecz ratowania życia i mienia mieszkańców .służby na rzecz ratowania życia i mienia mieszkańców .służby na rzecz ratowania życia i mienia mieszkańców . 

Dzień Zwycięstwa i 
Święto Dzieci Wojny  
Jest ich coraz mniej, ale co roku 8 maja spoty-Jest ich coraz mniej, ale co roku 8 maja spoty-Jest ich coraz mniej, ale co roku 8 maja spoty-Jest ich coraz mniej, ale co roku 8 maja spoty-
kają się, by w rocznicę zakończenia II wojny kają się, by w rocznicę zakończenia II wojny kają się, by w rocznicę zakończenia II wojny kają się, by w rocznicę zakończenia II wojny 
światowej uczcić pamięć ofiar największego światowej uczcić pamięć ofiar największego światowej uczcić pamięć ofiar największego światowej uczcić pamięć ofiar największego 
konfliktu zbrojnego w historii świata.konfliktu zbrojnego w historii świata.konfliktu zbrojnego w historii świata.konfliktu zbrojnego w historii świata. 
8 maja obchodzimy nie tylko rocznicę 
zakończenia II wojny światowej. ,,Dzień 
Zwycięstwa” jest także dniem Polskich 
Dzieci Wojny, czyli osób, które 9 maja 
1945r. nie miały ukończonych 18 lat. 
Mrągowskie Stowarzyszenie Dzieci Woj-
ny zrzesza ok. 200 członków. Część z 
nich spotkała się w sobotę 8 maja w Woj-
skowym Ośrodku Szkoleniowo – Kondy-
cyjnym w Mrągowie na wspólnej majów-
ce. Na spotkaniu omawiano sprawy zwią-
zane z działalnością stowarzyszenia m.in. 
wybrano po raz kolejny na stanowisko 
prezesa - Jana Zygmunta Roślenia. Uro-
czystość zakończyła się wspólnym posił-
kiem – bigosem i wojskową grochówką.  

Przyjazny  
dzielnicowy 2010 

Walczą z przemocą domową, Walczą z przemocą domową, Walczą z przemocą domową, Walczą z przemocą domową, 
osiedlowym chuligaństwem, osiedlowym chuligaństwem, osiedlowym chuligaństwem, osiedlowym chuligaństwem, 
wandalizmem, zjawiskami wandalizmem, zjawiskami wandalizmem, zjawiskami wandalizmem, zjawiskami 
patologicznymi i krymino-patologicznymi i krymino-patologicznymi i krymino-patologicznymi i krymino-
gennymi. Są przysłowiowy-gennymi. Są przysłowiowy-gennymi. Są przysłowiowy-gennymi. Są przysłowiowy-
mi rzecznikami policji wobec mi rzecznikami policji wobec mi rzecznikami policji wobec mi rzecznikami policji wobec 
mieszkańców i rzecznikami mieszkańców i rzecznikami mieszkańców i rzecznikami mieszkańców i rzecznikami 

interesów mieszkańców wobec policji. O kim interesów mieszkańców wobec policji. O kim interesów mieszkańców wobec policji. O kim interesów mieszkańców wobec policji. O kim 
mowa? Oczywiście o dzielnicowych.mowa? Oczywiście o dzielnicowych.mowa? Oczywiście o dzielnicowych.mowa? Oczywiście o dzielnicowych. 
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie za-
prasza wszystkich mieszkańców naszego powia-
tu po raz drugi do wzięcia udziału w 
„Plebiscycie na najbardziej przyjaznego dzielni-
cowego”. Zagłosować można poprzez wypełnie-
nie ankiety zamieszczonej na stronie interneto-
wej Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, 
Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta 
Mrągowo. Kupony drukowane będą także w 
lokalnej prasie. Skrzynki do głosowania zostaną 
wystawione w Urzędach Miasta i Gminy oraz w 
Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. 
Głosy można oddawać do 9 lipca 2010 roku.  

M rągowscy strażacy 23 maja, 
w uznaniu zasług, otrzymali 
sztandar. Został on poświę-
cony przez księdza arcybi-

skupa dr Wojciecha Ziębę i uroczyście prze-
kazany Komendzie Powiatowej PSP w Mrą-
gowie. Na tą okoliczność powstała publikacja 
historyczna, napisana przez pracowników 
komendy, opisująca dzieje powstania, prze-
miany i obecnego funkcjonowania zawodo-
wego pożarnictwa na Ziemi Mrągowskiej. W 
Mennicy Polskiej wybito medal zaprojekto-
wany przez znanych artystów plastyków.  W 
1950 r. utworzono Posterunek Pożarniczy w 
Mrągowie, data ta jest jednocześnie trakto-
wana jako zalążek pożarnictwa na terenie 
powiatu mrągowskiego. Pierwszym Komen-
dantem posterunku został ppor. poż. Euge-
niusz Przedworski, który był jednocześnie 
inicjatorem zawiązania się wielu jednostek 
OSP oraz organizatorem w wielu wsiach 
powiatu mrągowskiego - alarmowych punk-
tów pożarowych. W styczniu 1951 roku 
powołano Powiatowe Pogotowie Pożarnicze. 
Komendantem został ppor. poż. Józef Janasz, 

a służbę pełniło wówczas jedenaście osób. 
Pogotowie Pożarnicze wraz z upływem cza-
su powiększało swój skład osobowy i wypo-
sażenie. Od 1945 r. siedzibą mrągowskich 
strażaków był obiekt wybudowany w 1906 r. 
Na początku lat 80-tych mrągowscy strażacy 
podjęli starania budowy nowej strażnicy. 
Dzięki pomocy Samorządu Miasta Mrągowo 
i zaangażowaniu Burmistrz Otolii Siemieniec 
28 kwietnia 2001 roku uroczyście oddano do 
użytku nową strażnicę, która  uważana jest za 
jedną z najpiękniejszych w kraju. W roku 
2010 minie 60 lat działalności tej formacji na 

ziemi mrągowskiej. Komenda Powiato-
wa Państwowej Straży Pożarnej w Mrą-
gowie swoją pracą i zaangażowaniem w 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe w 
naszym powiecie, udowodniła, że na 
sztandar w pełni zasługuje. Dowodem 
tego są wyniki, a także wysokie lokaty 
na liście komend powiatowych, uznanie 
i szacunek wśród lokalnej ludności i 
władz samorządowych. Sztandar został 
ufundowany przez władze samorządowe 
i społeczność lokalną. Jest on ukorono-
waniem dokonań mrągowskich straża-
ków.  Na sztandarze w lewym rogu, 
został umieszczony herb powiatu mrą-
gowskiego – ze względu na siedzibę 
komendy, zaś w prawym – logo PSP – 
formacji, w której skupiona jest KP PSP 
w Mrągowie. Centralne miejsce zajmuje 
św. Florian otoczony napisem „Komenda 
Powiatowa PSP w Mrągowie”, w dol-
nych rogach odwrotnej strony umiesz-
czone zostały - prawy róg data nadania 
sztandaru 2010, - lewy róg data rozpo-
częcia działalności komendy- jest to data 
utworzenia pierwszego Posterunku  w 
Mrągowie 1950. 
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