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s. 3 

 

Akcja  

Znicz 2010  

s.  

 

Wybory 

 Samorządowe  

s. 6 - 7 

 

Mrągowo na Targach 

TOUR SALON w Po-

znaniu  

Mrągowo Liderem 
 w europejskim rankingu  

Mrągowo znalazło się na 1 miejscu w województwie warmińskoMrągowo znalazło się na 1 miejscu w województwie warmińskoMrągowo znalazło się na 1 miejscu w województwie warmińskoMrągowo znalazło się na 1 miejscu w województwie warmińsko----
mazurskim w rankingu "Europejska mazurskim w rankingu "Europejska mazurskim w rankingu "Europejska mazurskim w rankingu "Europejska Gmina Europejskie Miasto 2010" Gmina Europejskie Miasto 2010" Gmina Europejskie Miasto 2010" Gmina Europejskie Miasto 2010" 
dotyczącym pozyskanego dofinasowania z UE, przygotowanym przez Mi-dotyczącym pozyskanego dofinasowania z UE, przygotowanym przez Mi-dotyczącym pozyskanego dofinasowania z UE, przygotowanym przez Mi-dotyczącym pozyskanego dofinasowania z UE, przygotowanym przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego i redakcję "Dziennika Gazety Prawnej".nisterstwo Rozwoju Regionalnego i redakcję "Dziennika Gazety Prawnej".nisterstwo Rozwoju Regionalnego i redakcję "Dziennika Gazety Prawnej".nisterstwo Rozwoju Regionalnego i redakcję "Dziennika Gazety Prawnej".    

6  października br. w Toruniu odbyła się uroczysta Gala, podczas której z-ca 
Burmistrza Tomasz Witkowicz ode-
brał dyplom za najwyższą skutecz-

ność w pozyskiwaniu dofinansowania projek-
tów unĳnych w województwie warmińsko-
mazurskim przez Samorząd Miasta Mrągowo. 
W rankingu brano pod uwagę wszystkie pro-
gramy pomocowe, których beneficjentami są 
zarówno samorządy, przedsiębiorstwa i orga-
nizacje społeczne. Podstawą do oceny była 
wartość przyznanej pomocy z UE, liczba reali-
zowanych projektów oraz liczba mieszkańców 
według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rol-
nictwa i obejmują umowy podpisane do poło-
wy kwietnia 2010 r. Łącznie w Mrągowie w 
latach 2007-2010 zrealizowano 56 projektów, 
na które z UE pozyskano środki w wysokości 
115 831,1 tys. zł. Kwota w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca Mrągowa wyniosła  
5 329,49 zł. To już czwarta edycja rankingu 
Europejska Gmina - Europejskie Miasto. W 
rankingu za 2008 r. Gmina Miasto Mrągowo 
zajęła 2 miejsce w woj. warmińsko-
mazurskim.  

27 października w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano 27 października w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano 27 października w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano 27 października w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano 
umowę dofinansowania środkami UE projektu „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem umowę dofinansowania środkami UE projektu „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem umowę dofinansowania środkami UE projektu „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem umowę dofinansowania środkami UE projektu „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem 
odbioru i segregacji odpadów  w Mrągowie”.Na zdjęciu: Maria Sokoll odbioru i segregacji odpadów  w Mrągowie”.Na zdjęciu: Maria Sokoll odbioru i segregacji odpadów  w Mrągowie”.Na zdjęciu: Maria Sokoll odbioru i segregacji odpadów  w Mrągowie”.Na zdjęciu: Maria Sokoll ----    zzzz----ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie 
gratuluje Otolii Siemieniec gratuluje Otolii Siemieniec gratuluje Otolii Siemieniec gratuluje Otolii Siemieniec ----    burmistrz Mrągowa uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji. burmistrz Mrągowa uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji. burmistrz Mrągowa uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji. burmistrz Mrągowa uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji.     

STRONA 12 

KulturaKulturaKulturaKultura    

Obchody Święta Niepodległości  
oraz cykl imprez towarzyszących 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa na miejskie obchody Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa na miejskie obchody Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa na miejskie obchody Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa na miejskie obchody 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.    

11 LISTOPADA 2010 Program  obchodów: 11 LISTOPADA 2010 Program  obchodów: 11 LISTOPADA 2010 Program  obchodów: 11 LISTOPADA 2010 Program  obchodów:     
    

godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 Kościół św.Wojciecha  
Uroczysta Msza Święta 
 

godz. 17.00 godz. 17.00 godz. 17.00 godz. 17.00 Centrum Kultury i Turystyki 
Występ Orkiestry Dętej „Mrongovia”  
Występ Chóru „Kamerton” 
Wręczenie wyróżnień zasłużonym Miesz-
kańcom Mrągowa      
 

KONCERTKONCERTKONCERTKONCERT    
Utwory wybitnych polskich kompozytorów 
na harfę i flet w wykonaniu artystów Fil-
harmonii Olsztyńskiej: 
Małgorzata Dziadzio – harfa,  
Anna Kłosowska-Gryc - flet,  
Ryszard Szurgot - słowo o muzyce 
 

Wystawa okolicznościowa w Bibliotece 
Miejskiej 
 

10 listopada godz. godz.17.00 10 listopada godz. godz.17.00 10 listopada godz. godz.17.00 10 listopada godz. godz.17.00 Plac Unii 
Europejskiej Capstrzyk Niepodległości Capstrzyk Niepodległości Capstrzyk Niepodległości Capstrzyk Niepodległości z 
odczytaniem Apelu Pamięci z udziałem 
wojska, policji, straży pożarnej, władz sa-
morządowych, harcerzy oraz pocztów 

sztandarowych  organizacji kombatanckich 
i szkół 
  
10 listopada godz. 17.45 10 listopada godz. 17.45 10 listopada godz. 17.45 10 listopada godz. 17.45 CKiT (sala na pię-
trze) „Polsce śpiewajmy” w wykonaniu 
harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Mrągo-
wie 
                           

10 listopada godz. 17.00 10 listopada godz. 17.00 10 listopada godz. 17.00 10 listopada godz. 17.00 Państwowa Szkoła 
Muzyczna I st. w Mrągowie  
Okolicznościowy koncert uczniów Szkoły 
 

MRĄGOWSKA SCENA TEATRALNAMRĄGOWSKA SCENA TEATRALNAMRĄGOWSKA SCENA TEATRALNAMRĄGOWSKA SCENA TEATRALNA    
12 listopada o godz. 19.0012 listopada o godz. 19.0012 listopada o godz. 19.0012 listopada o godz. 19.00  
Spektakl Teatru Dramatycznego im. A. 
Węgierki z Białegostoku ,,Samotny ,,Samotny ,,Samotny ,,Samotny     
Zachód”Zachód”Zachód”Zachód” w reż. Gienadĳa Muszpierta w 
ramach programu Teatr Polska.  
Bilety: 15 zł, 8 zł – ulgowy.  
 

IMPREZY SPORTOWEIMPREZY SPORTOWEIMPREZY SPORTOWEIMPREZY SPORTOWE    
3 listopada godz. 15.10 3 listopada godz. 15.10 3 listopada godz. 15.10 3 listopada godz. 15.10 Hala sportowa LO  
Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt 
4 listopada godz. 14.20 4 listopada godz. 14.20 4 listopada godz. 14.20 4 listopada godz. 14.20 Hala sportowa LO  
Turniej Piłki Koszykowej Chłopców    
6 listopada godz. 9.00  6 listopada godz. 9.00  6 listopada godz. 9.00  6 listopada godz. 9.00  Rajd Niepodległości 
(zbiórka przy Komendzie Hufca ZHP, ul. 
Kopernika 2c/1) 
9 listopada godz. 15.00 9 listopada godz. 15.00 9 listopada godz. 15.00 9 listopada godz. 15.00 Hala sportowa ZS nr 
2 Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
10 listopada godz.13.0010 listopada godz.13.0010 listopada godz.13.0010 listopada godz.13.00 Hala sportowa ZS 
nr 2 Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 
11 listopada godz. 11.00 11 listopada godz. 11.00 11 listopada godz. 11.00 11 listopada godz. 11.00 Boisko Orlik 2012 
Dziecięcy Piłkarski Turniej Niepodległościowy 

Robert Kasprzycki w Mrągowie 

Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 13 listopada 2010 r. , godz. 19.00 Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 13 listopada 2010 r. , godz. 19.00 Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 13 listopada 2010 r. , godz. 19.00 Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 13 listopada 2010 r. , godz. 19.00 
na KONCERT ROBERTA KASPRZYCKIEGO. Wstęp wolny.na KONCERT ROBERTA KASPRZYCKIEGO. Wstęp wolny.na KONCERT ROBERTA KASPRZYCKIEGO. Wstęp wolny.na KONCERT ROBERTA KASPRZYCKIEGO. Wstęp wolny.    

Robert Kasprzycki - jeden z najbardziej 
znanych reprezentantów polskiej piosen-
ki autorskiej, już na debiutanckiej płycie 
"Niebo do wynajęcia" dowiódł, że potrafi 
swoją twórczością zainteresować także 
odbiorców nie będących fanami tego 
gatunku. Koncert w Mrągowie będzie 
okazją do usłyszenia materiału przekrojo-
wego z trzech autorskich płyt oraz piose-
nek nie wydanych na oficjalnym wydaw-
nictwie. W kontakcie z publicznością, 
Kasprzycki najpełniej emanuje niezwykłą 
charyzmą – niespożyta energia, feeling i 
poczucie humoru, sprawiają, że kontakt z 
widzami jest zarazem natychmiastowy i 
długofalowy. Kasprzycki prezentując 
niezwykły melanż muzycznych żartów, 

inteligentnych prowokacji, zabaw z pu-
blicznością i solidnego grania, sprawi, że 
ten sobotni wieczór będzie naprawdę 
niezapomnianym przeżyciem. Artysta 
zagra z Tomaszem Hernikiem (puzon, 
akordeon, duduk) wybitnym instrumen-
talistą, z którym na stałe współpracuje. 

14. Przegląd Teatrów 
Amatorskich  
im. Kasi Kowal 
Już 5 listopada 2010 r. odbędzie Już 5 listopada 2010 r. odbędzie Już 5 listopada 2010 r. odbędzie Już 5 listopada 2010 r. odbędzie 
się w CKiT 14. Przegląd Teatrów się w CKiT 14. Przegląd Teatrów się w CKiT 14. Przegląd Teatrów się w CKiT 14. Przegląd Teatrów 
im. Kasi Kowal.im. Kasi Kowal.im. Kasi Kowal.im. Kasi Kowal.    

„…całą duszą zwią-
zana z teatrem, 
uświadomiła nam 
jak wiele zła jest na 
świecie, jak ważna 
jest więź między 
ludźmi, ona pierw-
sza zrozumiała, że 
dobrze widzi się 
tylko sercem. Naj-
ważniejsze jest nie-

widoczne dla oczu…” (Mańja o Kasi) 
Przytoczone słowa stały się mottem teatralnej 
imprezy, która od wielu lat odbywa się w 
Mrągowie. Przegląd, który na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez kulturalnych miasta i 
województwa, ma na celu uczczenie pamięci 
tragicznie zmarłej członkini mrągowskiego 
Teatru Mańja – Kasi Kowal; propagowanie 
kultury teatralnej oraz stworzenie instrukto-
rom teatralnym i młodym aktorom możliwości 
prezentacji i wymiany doświadczeń. Grupy, 
które zaprezentują najlepsze spektakle otrzy-
mają nagrody rzeczowe, a najlepszy zespół 
dodatkowo zostanie uhonorowany nagrodą 
główną PTAKK 2010.  Przegląd odbywa się 
pod honorowym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, zyskał 
wsparcie Burmistrza Miasta Mrągowa, Związ-
ku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Towarzy-
stwa Kultury Teatralnej. 
Do udziału w tegorocznym Przeglądzie zgłosiło 
się 10 grup teatralnych z województwa. Program 
poznamy już wkrótce! 

Weź udział w konkursie 
o Złote Pióro Mazur 

Uczniowie Uczniowie Uczniowie Uczniowie 
szkół pod-szkół pod-szkół pod-szkół pod-
stawowych stawowych stawowych stawowych 
z całej Pol-z całej Pol-z całej Pol-z całej Pol-
ski mogą ski mogą ski mogą ski mogą 
napisać list, napisać list, napisać list, napisać list, 
adresowa-adresowa-adresowa-adresowa-

ny do koleżanki lub kolegi z innego kra-ny do koleżanki lub kolegi z innego kra-ny do koleżanki lub kolegi z innego kra-ny do koleżanki lub kolegi z innego kra-
ju, zachęcający do odwiedzenia Mazur. ju, zachęcający do odwiedzenia Mazur. ju, zachęcający do odwiedzenia Mazur. ju, zachęcający do odwiedzenia Mazur.     
Konkurs, związany z trwającym obecnie Tygo-
dniem Pisania Listów, potrwa do 7 grudnia 
2010 roku. Projekt „Złote Pióro Mazur” jest 
częścią trwającej od stycznia 2009 roku pro-
mocji jedynego polskiego kandydata – MA-
ZURSKICH JEZIOR w światowym plebiscycie 
na 7 Nowych Cudów Natury. 
Organizatorem konkursu jest Samorząd Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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STRONA 2 

M urale to stosunkowo nowe na polskim gruncie artystycznym 
odmiany graffiti zyskujące 
coraz większą popularność. 

Dziś murale stały się nową formą sztuki. Bur-
mistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec zdecydo-
wała, aby połączyć termomodernizację połu-
dniowej ściany budynku przy ulicy Warszaw-
skiej z realizacją przygotowanego projektu 
murala. Malowidło ścienne będzie przedsta-
wiało panoramę Mrągowa z charakterystycz-
nymi elementami zabudowy. Wielkoformato-
wa grafika umieszczona na ścianie szczytowej 
budynku będzie widoczna z dużej odległości, 

Mural ozdobą Mrągowa 
Z inicjatywy samorządu Mrągowa rozpoczęła się termomodernizacja dużej Z inicjatywy samorządu Mrągowa rozpoczęła się termomodernizacja dużej Z inicjatywy samorządu Mrągowa rozpoczęła się termomodernizacja dużej Z inicjatywy samorządu Mrągowa rozpoczęła się termomodernizacja dużej 
ściany budynku wspólnoty z udziałem Miasta, przy ulicy Warszawskiej 22, ściany budynku wspólnoty z udziałem Miasta, przy ulicy Warszawskiej 22, ściany budynku wspólnoty z udziałem Miasta, przy ulicy Warszawskiej 22, ściany budynku wspólnoty z udziałem Miasta, przy ulicy Warszawskiej 22, 
która dotychczas szpeciła swoim wyglądem. Wiosną będziemy mogli na niej która dotychczas szpeciła swoim wyglądem. Wiosną będziemy mogli na niej która dotychczas szpeciła swoim wyglądem. Wiosną będziemy mogli na niej która dotychczas szpeciła swoim wyglądem. Wiosną będziemy mogli na niej 
podziwiać ścienne malowidło (mural), którego grafikę zaprojektował mrągo-podziwiać ścienne malowidło (mural), którego grafikę zaprojektował mrągo-podziwiać ścienne malowidło (mural), którego grafikę zaprojektował mrągo-podziwiać ścienne malowidło (mural), którego grafikę zaprojektował mrągo-
wianin, Tomasz Sienkiewicz.wianin, Tomasz Sienkiewicz.wianin, Tomasz Sienkiewicz.wianin, Tomasz Sienkiewicz.    

stanowiąc istotny element w wizerunku Mia-
sta i przyczyni się do jego promocji. Termo-
modernizacja zrealizowana będzie dzięki po-
mocy szefów firm: Alfreda Markowskiego z 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego, 
Krzysztofa Węglewskiego z Zakładu Budowla-
nego oraz Jerzego Tanajewskiego z Przedsię-
biorstwa Budowlanego Budextan. Malowidło 
na ścianie budynku przy ul. Warszawskiej 22 
powstanie wiosną. Skorzysta na tym nie tylko 
wizerunek miasta, ale również wspólnota 
mieszkaniowa, która będzie miała wyremon-
towaną oraz ozdobioną ścianę szczytową bu-
dynku.      

Był hotel, teraz będą mieszkania 
Były hotel pielęgniarski przy ulicy Młodkowskiego zmieni swój wygląd i prze-Były hotel pielęgniarski przy ulicy Młodkowskiego zmieni swój wygląd i prze-Były hotel pielęgniarski przy ulicy Młodkowskiego zmieni swój wygląd i prze-Były hotel pielęgniarski przy ulicy Młodkowskiego zmieni swój wygląd i prze-
znaczenie. Władze Mrągowa zadecydowały, że powstaną tam mieszkania ko-znaczenie. Władze Mrągowa zadecydowały, że powstaną tam mieszkania ko-znaczenie. Władze Mrągowa zadecydowały, że powstaną tam mieszkania ko-znaczenie. Władze Mrągowa zadecydowały, że powstaną tam mieszkania ko-
munalne. Do przetargu na wykonanie projektu przebudowy byłego hotelu munalne. Do przetargu na wykonanie projektu przebudowy byłego hotelu munalne. Do przetargu na wykonanie projektu przebudowy byłego hotelu munalne. Do przetargu na wykonanie projektu przebudowy byłego hotelu 
pielęgniarskiego stanęło 19 firm. pielęgniarskiego stanęło 19 firm. pielęgniarskiego stanęło 19 firm. pielęgniarskiego stanęło 19 firm.     

S amorząd Mrągowa zakupił budynek byłego hotelu pielęgniarskiego od 
powiatu mrągowskiego w październi-
ku . Pomysł, by ten budynek zaadap-

tować na mieszkania komunalne analizowany 
był przez miejski samorząd od ubiegłego roku. 
Po podpisaniu aktu notarialnego przeniesienia 
własności, ogłoszono przetarg na wykonanie 
dokumentacji przebudowy budynku, zgodnie 
z opracowaną przez Miasto koncepcją. Do 
przetargu na wykonanie dokumentacji prze-
budowy i adaptacji hotelu na mieszkania ko-
munalne stanęło 19 firm, spośród których 
władze Mrągowa wybiorą jedną, która zreali-
zuje to zadanie do końca lutego 2011 roku. 
Cała inwestycja zrealizowana będzie w prze-
ciągu dwóch lat.  -  Zamierzamy pozyskać 
dofinansowanie tej inwestycji z Banku Gospo-
darstwa Krajowego z programu rządowego 

wspierającego budownictwo komunalne. W 
czerwcu przyszłego roku zapadnie decyzja czy 
bank pomoże nam zrealizować nasz pomysł. 
Mamy nadzieję, że nasz wniosek zostanie 
rozpatrzony pozytywnie i do jesieni 2012 roku 
w tym budynku powstaną mieszkania komu-
nalne dla naszych mieszkańców - mówi To-
masz Witkowicz, zastępca burmistrza Mrągo-

wa.                                          Piotr Piotr Piotr Piotr PiercewiczPiercewiczPiercewiczPiercewicz 

Powołanie  Zespołu  
Interdyscyplinarnego 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  
w Mrągowie 
Realizując zapisy znowelizowanej ustawy Realizując zapisy znowelizowanej ustawy Realizując zapisy znowelizowanej ustawy Realizując zapisy znowelizowanej ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz postanowienia uchwały Rady Miej-oraz postanowienia uchwały Rady Miej-oraz postanowienia uchwały Rady Miej-oraz postanowienia uchwały Rady Miej-
skiej  w Mrągowie, w sprawie uchwale-skiej  w Mrągowie, w sprawie uchwale-skiej  w Mrągowie, w sprawie uchwale-skiej  w Mrągowie, w sprawie uchwale-
nia trybu, sposobu powoływania i odwo-nia trybu, sposobu powoływania i odwo-nia trybu, sposobu powoływania i odwo-nia trybu, sposobu powoływania i odwo-
ływania członków Zespołu Interdyscypli-ływania członków Zespołu Interdyscypli-ływania członków Zespołu Interdyscypli-ływania członków Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. przeciwdziałania przemocy narnego ds. przeciwdziałania przemocy narnego ds. przeciwdziałania przemocy narnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz szczegółowych warun-w rodzinie oraz szczegółowych warun-w rodzinie oraz szczegółowych warun-w rodzinie oraz szczegółowych warun-
ków jego funkcjonowania, Burmistrz ków jego funkcjonowania, Burmistrz ków jego funkcjonowania, Burmistrz ków jego funkcjonowania, Burmistrz 
Miasta Mrągowo powołała Zespół Inter-Miasta Mrągowo powołała Zespół Inter-Miasta Mrągowo powołała Zespół Inter-Miasta Mrągowo powołała Zespół Inter-
dyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-dyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-dyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-dyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie w Mrągowie.       mocy w rodzinie w Mrągowie.       mocy w rodzinie w Mrągowie.       mocy w rodzinie w Mrągowie.           
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordy-
nowanie działań placówek i jednostek, działa-
jących w Mrągowie,  na rzecz przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. Zespół będzie reali-
zował działania, w ramach gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Celem 
istnienia Zespołu jest wspólna działalność 
profilaktyczna i pomoc dzieciom oraz rodzi-
nom w przezwyciężaniu sytuacji życiowych 
oraz przeciwdziałanie negatywnym następ-
stwom zaistnienia problemu. Członkami Ze-
społu są przedstawiciele wskazanych ustawą 
instytucji, realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy: Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mrągowie, Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, oświaty, służby 
zdrowia i Sądu Rejonowego w Mrągowie. 
Zespół Interdyscyplinarny będzie  działał na 
podstawie porozumień zawartych pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Mrągowo a przedstawi-
cielami instytucji, związanych z realizacją 
zadań z zakresu  przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. Zespół będzie funkcjonował przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Mrągowie. 

Alicja Szarek  Alicja Szarek  Alicja Szarek  Alicja Szarek      

Bądź na bieżąco... 
Mrągowskie Centrum Informacji Tury-Mrągowskie Centrum Informacji Tury-Mrągowskie Centrum Informacji Tury-Mrągowskie Centrum Informacji Tury-
stycznej przygotowuje ofertę dla miesz-stycznej przygotowuje ofertę dla miesz-stycznej przygotowuje ofertę dla miesz-stycznej przygotowuje ofertę dla miesz-
kańców Mrągowa oraz turystów, którzy kańców Mrągowa oraz turystów, którzy kańców Mrągowa oraz turystów, którzy kańców Mrągowa oraz turystów, którzy 
chcieliby otrzymywać aktualne informa-chcieliby otrzymywać aktualne informa-chcieliby otrzymywać aktualne informa-chcieliby otrzymywać aktualne informa-
cje na temat wydarzeń kulturalnych, cje na temat wydarzeń kulturalnych, cje na temat wydarzeń kulturalnych, cje na temat wydarzeń kulturalnych, 
spotkań, imprez, spektakli i nie tylko. spotkań, imprez, spektakli i nie tylko. spotkań, imprez, spektakli i nie tylko. spotkań, imprez, spektakli i nie tylko.     
Aby zapisać się do bazy mailingowej, wystar-
czy wysłać e-mail na adres  
info@it.mragowo.pl  info@it.mragowo.pl  info@it.mragowo.pl  info@it.mragowo.pl  z dopiskiem „Wyrażam 
zgodę na otrzymywanie informacji od Mrą-
gowskiego Centrum Informacji Turystycznej”.  
Serdecznie zapraszamy! 
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Konkurs wokalny na Konkurs wokalny na Konkurs wokalny na Konkurs wokalny na     
interpretację piosenki interpretację piosenki interpretację piosenki interpretację piosenki 
Marka GrechutyMarka GrechutyMarka GrechutyMarka Grechuty    

CCCCKKKKiiiiTTTT    zzzzaaaapppprrrraaaasssszzzzaaaa    
ddddoooo    uuuuddddzzzziiiiaaaałłłłuuuu    wwww    
konkursie konkursie konkursie konkursie 
wwwwooookkkkaaaallllnnnnyyyymmmm    nnnnaaaa    
interpretację interpretację interpretację interpretację 
piosenki piosenki piosenki piosenki 
MARKA MARKA MARKA MARKA 
GRECHUTY GRECHUTY GRECHUTY GRECHUTY 

w ramach 3. EDYCJI  IMPRESJI ARTY-w ramach 3. EDYCJI  IMPRESJI ARTY-w ramach 3. EDYCJI  IMPRESJI ARTY-w ramach 3. EDYCJI  IMPRESJI ARTY-
SSSSTTTTYYYYCCCCZZZZNNNNYYYYCCCCHHHH    „„„„ŚŚŚŚPPPPIIIIEEEEWWWWAAAAJJJJĄĄĄĄCCCCEEEE    OOOOBBBBRRRRAAAAZZZZYYYY””””,,,,    
Mrągowo 27Mrągowo 27Mrągowo 27Mrągowo 27----28 listopada.28 listopada.28 listopada.28 listopada.    
Do udziału zachęcamy solistów, zespoły  w 
wieku powyżej 15 roku życia. Aby wziąć 
udział w konkursie należy przygotować dwie 
piosenki: jedną z repertuaru Marka Grechuty 
we własnej interpretacji i aranżacji, drugą 
dowolną w języku polskim. Na zgłoszenia 
czekamy do 30 października. Zmagania kon-
kursowe odbędą się 28.11.2010 r. w CKiT, a 
oceniać je będzie profesjonalne jury. Całość 
zakończy występ zwycięzców oraz jubileuszo-
wy koncert zespołu Czerwony Tulipan, który 
w tym roku obchodzi jubileusz 25 - lecia  
działalności artystycznej.  Serdecznie zaprasza-
my i zachęcamy do udziału. Karty zgłoszeń 
wraz z regulaminem dostępne są w CKiT, a 
także na stronie internetowej 
www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl.  

KulturaKulturaKulturaKultura    

XXXIX Wojewódzki Przegląd  
Plastyki Nieprofesjonalnej 

23 października 2010r. w Centrum Kultury i Turystyki odbyło się otwarcie 23 października 2010r. w Centrum Kultury i Turystyki odbyło się otwarcie 23 października 2010r. w Centrum Kultury i Turystyki odbyło się otwarcie 23 października 2010r. w Centrum Kultury i Turystyki odbyło się otwarcie 
wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenie wyników tegorocznego XXXIX wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenie wyników tegorocznego XXXIX wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenie wyników tegorocznego XXXIX wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenie wyników tegorocznego XXXIX     
Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej.Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej.Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej.Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej.    

W  39. edycji Przeglą-du wzięło udział 
65 artystów, któ-
rzy nadesłali 156 

prac. 14 października w CKiT w 
Mrągowie odbyło się posiedzenie 
jury XXXIX Przeglądu. Komisja 
konkursowa w składzie: Iza Jaśniew-
ska, Wiesław Wachowski, Tadeusz 
Brzeski, Jan Gudelis (artyści plastycy, 
ZPAP Olsztyn) postanowiła przy-
znać 4 nagrody i 2 wyróżnienia:  
I miejsce-Barbara Kowalewska za 
obrazy „Łąkami idę”, otrzymała nagrodę rze-
czową ufundowaną przez Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko – Mazurskiego, Jacka 
Protasa,  
II miejsce - Halina Wysocka za obraz „Las”, 
otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną 
przez Marszałka Województwa Jacka Protasa, 
III miejsce-Jolanta Fukowska za obraz 
„Słoneczniki”, otrzymała nagrodę rzeczową 
ufundowaną przez Burmistrza Miasta Mrągo-
wa, Otolię Siemieniec,  
III miejsce -Małgorzata Piasecka za obraz 
„Zima nad strumieniem”, otrzymała nagrodę 
rzeczową ufundowaną przez Firmę CNC Ser-
wis, Henrykę Gudelis,  
Wyróżnienia:  
- Teresa Kaszycka za obraz „Gęsi”, otrzymała 
nagrodę rzeczową ufundowaną przez Związek 
Gmin Warmińsko Mazurskich,  
- Elżbieta Dołgosz-Cegłowska za obraz „Konie 
o zachodzie”, otrzymała nagrodę rzeczową 
ufundowaną przez Starostę Powiatu Mrągow-
skiego, Dominika Tarnowskiego.  

Ponadto przyznano nagrody: Maria Brzostek 
za obraz "Anno Domini 2010”,  otrzymała 
nagrodę rzeczową ufundowaną przez Wójta 
Gminy Mrągowo, Jerzego Krasińskiego, Elż-
bieta Suchowiecka za obraz „Mazur”, otrzyma-
ła nagrodę ufundowaną przez Związek Pol-
skich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński 
 
Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej gości w 
Mrągowie od 38 lat. Inicjatorem plastycznej 
imprezy był Aleksander Wydorski, który z 
Torunia trafił do Powiatowego Domu Kultury 
w Mrągowie. Tutaj jako plastyk zaczął organi-
zować Rejonowy Przegląd Plastyki Nieprofe-
sjonalnej, który po kilku latach stał się imprezą 
wojewódzką. Inicjatywa, mająca na celu inte-
grację i promocję amatorskiego środowiska 
plastycznego z naszego województwa, konty-
nuowana jest do dziś. 
Wystawę można oglądać do końca listopada.    
Patronat Honorowy Marszałka Województwa Patronat Honorowy Marszałka Województwa Patronat Honorowy Marszałka Województwa Patronat Honorowy Marszałka Województwa 
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurskiego Jacka ProtasaMazurskiego Jacka ProtasaMazurskiego Jacka ProtasaMazurskiego Jacka Protasa    

 

Spetakl ,,Klimakterium”   
9999    ggggrrrruuuuddddnnnniiiiaaaa    nnnnaaaa    ddddeeeesssskkkkaaaacccchhhh    mmmmrrrrąąąąggggoooowwwwsssskkkkiiiieeeejjjj    sssscccceeeennnnyyyy    
zagości spektakl Elżbiety Jodłowskiej zagości spektakl Elżbiety Jodłowskiej zagości spektakl Elżbiety Jodłowskiej zagości spektakl Elżbiety Jodłowskiej ----    
"Klimakterium ... i już" (coś między kabare-"Klimakterium ... i już" (coś między kabare-"Klimakterium ... i już" (coś między kabare-"Klimakterium ... i już" (coś między kabare-
tem, musicalem a farsą). tem, musicalem a farsą). tem, musicalem a farsą). tem, musicalem a farsą).     
Organizatorem spektaklu jest M&G POL, 
bilety w cenie 80 zł są do nabycia w CKiT 
(punkt ksero), tel. 743 34 66. Spektakl ma 
formę babskiego spotkanka. Pamelka (E. Jo-
dłowska), Krycha (K. Sienkiewicz), Zocha (G. 
Zielińska) i Malina (I. Cembrzyńska) spotykają 
się po latach w lumpexie Maliny w dniu jej 
urodzin. Łączy je wspólnie przeżyta młodość, 
bagaż doświadczeń i oczywiście klimakterium. 
Ważne tematy nie muszą być przedstawione 
poważnie, dlatego tak ważny jest w spektaklu 
humor. Reżyseria: C. Domagała, Kier. muz.: J. 
Bogacki, Scenografia i kostiumy: 
T.Kwiatkowska, Choreografia: T. Tworkowski, 
Produkcja: T. Heller     ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY! 

Nagrodzeni w Przeglądzie, zdj. Marian Modzelewski  
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KulturaKulturaKulturaKultura    

Musical ,,Król Lew" w Mrągowie 
W dniach od 16 do 22 października w ramach realizowanego na terenie Miasta W dniach od 16 do 22 października w ramach realizowanego na terenie Miasta W dniach od 16 do 22 października w ramach realizowanego na terenie Miasta W dniach od 16 do 22 października w ramach realizowanego na terenie Miasta 
Mrągowo projektu muzycznego ,,Król Lew" przebywała 51 osobowa grupa Mrągowo projektu muzycznego ,,Król Lew" przebywała 51 osobowa grupa Mrągowo projektu muzycznego ,,Król Lew" przebywała 51 osobowa grupa Mrągowo projektu muzycznego ,,Król Lew" przebywała 51 osobowa grupa 
gości z Grünberg. gości z Grünberg. gości z Grünberg. gości z Grünberg.     

Nowa powieść  
Katarzyny Enerlich  
"Kwiat Diabelskiej Góry" 

Promocja naj-Promocja naj-Promocja naj-Promocja naj-
nowszej powieści nowszej powieści nowszej powieści nowszej powieści 
Katarzyny Ener-Katarzyny Ener-Katarzyny Ener-Katarzyny Ener-
lich "Kwiat Dia-lich "Kwiat Dia-lich "Kwiat Dia-lich "Kwiat Dia-
belskiej Góry" belskiej Góry" belskiej Góry" belskiej Góry" 
odbyła się 24 odbyła się 24 odbyła się 24 odbyła się 24 
października w października w października w października w 
CKiT. Moderato-CKiT. Moderato-CKiT. Moderato-CKiT. Moderato-
rem spotkania rem spotkania rem spotkania rem spotkania 
była p. Irena była p. Irena była p. Irena była p. Irena 
Szkudaj. Po spo-Szkudaj. Po spo-Szkudaj. Po spo-Szkudaj. Po spo-
tkaniu odbył się tkaniu odbył się tkaniu odbył się tkaniu odbył się 

koncert Jarosława Chojnackiego.koncert Jarosława Chojnackiego.koncert Jarosława Chojnackiego.koncert Jarosława Chojnackiego. 
Bohaterką nowej ksiązki Katarzyny Enerlich 
jest czterdziestokilkuletnia Niemka Inga. Uro-
dziła się w polskich już Pustnikach, ale w 
latach siedemdziesiątych XX wieku wyjechała 
wraz z matką Rosemarie do Niemiec. Rodzin-
ną ziemię, ich Heimat, kobiety stopniowo 
wymazywały z pamięci. Wydawałoby się, że 
codzienność i wygodne życiem całkowicie 
zatrą w nich wspomnienia mazurskiej ziemi. 
Tak było do momentu, gdy Rosemarie natknę-
ła się w niemieckiej gazecie na wywiad z daw-
ną gospodynią dworu Heimannów w przed-
wojennym Pustnicku. Stał się on inspiracją do 
powrotu na Mazury. Zanim to jednak nastąpi, 
na kamiennej plaży w słonecznej Bretanii Ingę 
zafascynuje pewien mężczyzna. Czy tajemni-
czy mężczyzna z bretońskiej plaży ma jakiś 
związek z historią przedwojennego Pustnicka? 
Czy tytułowy kwiat ligustru, zerwany na Dia-
belskiej Górze, może zmienić złą wróżbę i 
ocalić prawo dwóch kobiet, matki i córki, do 
prawdziwej miłości? Czy wszystko musi za-
cząć się i skończyć u podnóża Diabelskiej 
Góry? 

N a deskach sceny Centrum Kultu-
ry i Turystki 
wystawiony 

został musical ,,Król Lew” w 
wykonaniu chóru i mieszkań-
ców miasta Grünberg, Chóru 
PSM w Mrągowie oraz Mrą-
gowskiego Chóru Schola 
Vocale. Muzyczne przedsta-
wienie zobaczyli także ucz-
niowie mrągowskich szkół. 
Projekt musicalu powstał w 
niemieckim mieście Grünberg 
i wzięli w nim udział mieszkańcy miasta pod 
batutą Pani dyrygent Heike Kratz - Gunkel. 
"Król Lew" był tam wielokrotnie wystawiany i 
cieszył się dużą popularnością, dlatego też 
narodził się pomysł, aby wystawić go w na-
szym mie-
ście. Fabuła 
musicalu 
pokazuje 
losy Simby 
- młodego 
lwa, znane-
go wszyst-
kim ze 
sławnego 
filmu Di-
sneya, 
który po-
znaje swoje 
miejsce w 
"Wielkim 
kręgu ży-
cia" i pokonuje szereg przeszkód, by zostać 
królem Lwiej Ziemi. Opiekunem artystycz-
nym projektu w Mrągowie stał się  Cezary 
Nowakowski, który zaangażował w przedsię-
wzięcie dzieci i młodzież z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Mrągowie, a także Mrągowski 

Chór Schola Vocale. Koordynatorem całego 
projektu była Pani Urszula Kuchcińska - Pre-
zes Stowarzyszenia Miast Partnerskich Mrągo-
wo - Grünberg w Mrągowie. Jak to już wcze-
śniej bywało, mieszkańców Grünberg przyjęły 

nasze rodzi-
ny w swo-
ich do-
mach. W 
wielu przy-
padkach są 
to kilkulet-
nie przyjaź-
nie polsko - 
niemieckie. 
Bardzo 
serdecznie 
pragniemy 
podzięko-
wać rodzi-
nom gosz-
czącym 

mieszkańców Grünberg za zaangażowanie w 
przyjęcie Gości, za opiekę, zapewnienie nocle-
gów i wyżywienia.  Bardzo cieszymy się, że 
mieszkańcy Mrągowa aktywnie włączają się we 
współpracę polsko-niemiecką, w ramach której 
powstał międzynarodowy projekt muzyczny. 

O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wy-
kazy następujących nieruchomości przezna-
czonych do: 
 
I.wydzierżawienia: 
1. w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 164/2 (obręb nr 8), położona przy ulicy 
Krzywej, z przeznaczeniem na teren zielony, 
b/ część działki nr 92/10 (obręb nr 4), położona przy ulicy 
Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”, 
c/ część działki nr 123/1 (obręb nr 1), położona przy ulicy 
Wolności, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.  
d/ część działki nr 229/4  (obręb nr 5), położona przy ulicy 
Warszawskiej, z przeznaczeniem pod garaż blaszak, 
b/ część działki nr 62/4 (obręb nr 5), położona przy ulicy 
Warszawskiej, w celu wystawienia stoiska handlowego 
( warzywa – owoce), 
e/ część działki nr 92/10 (obręb nr 4), położona przy ulicy 
Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod garaż blaszak. 
II.wynajmu: 
1. w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 200/3 (obręb nr 5), położona przy ulicy 
Roosevelta, wynajęcie istniejącego garażu o powierzchni 
24,84m2. 
 

Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A  
(II piętro, pokój nr49), tel. 89 7419022  

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

Aktualności  miejskieAktualności  miejskieAktualności  miejskieAktualności  miejskie    

W skrócie Dzień Edukacji Narodowej 
W dniu 14 października 2010 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu W dniu 14 października 2010 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu W dniu 14 października 2010 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu W dniu 14 października 2010 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu 
Miejskim odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych Miejskim odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych Miejskim odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych Miejskim odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych 
z dyrektorami miejskich szkół i placówek oświatowych, nagrodzonymi nau-z dyrektorami miejskich szkół i placówek oświatowych, nagrodzonymi nau-z dyrektorami miejskich szkół i placówek oświatowych, nagrodzonymi nau-z dyrektorami miejskich szkół i placówek oświatowych, nagrodzonymi nau-
czycielami oraz przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.czycielami oraz przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.czycielami oraz przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.czycielami oraz przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.    

P odczas spotkania zostały wręczone nagrody Burmistrza Miasta za osią-
gnięcia dydaktyczno – wychowaw-
cze dla wyróżniających się dyrekto-

rów i nauczycieli. W roku bieżącym nagrody 
odebrali: Mariola Dziamałek – dyrektor Ze-
społu Szkól Nr 4, Małgorzata Trzeciakiewicz – 
dyrektor Gimnazjum Nr 1 OHP, Elżbieta 
Połomka – dyrektor Przedszkola Nr 1 
„Stokrotka”, Stanisława Łyś – dyrektor Przed-
szkola Nr 2 „Bajka”, Barbara Dziewiałtowska – 
Gintowt – dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury, Marek Modrzejewski – wicedyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1, Alina Borkiewicz - Marci-
niak, Joanna Lubowiecka, Magdalena Ludwa - Jabłońska – nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1, 

Weronika Maścianica – wicedy-
rektor Zespołu Szkół Nr 4, Małgo-
rzata Górska, Marek Rogiński – 
nauczyciele Zespołu Szkół Nr 4, 
Ewa Gnoza – nauczyciel Młodzie-
żowego Domu Kultury, Barbara 
Hebda – nauczyciel Przedszkola 
Nr 2 „Bajka”.  
Burmistrz Miasta Pani Otolia 
Siemieniec pogratulowała wyróż-
nionym dyrektorom i nauczycie-
lom zawodowych sukcesów, a 
wszystkim zebranym życzyła 
satysfakcji z pracy zawodowej i 
powodzenia w życiu osobistym.                                        
Irena Szkudaj Irena Szkudaj Irena Szkudaj Irena Szkudaj  

Międzynarodowy Dzień Białej Laski  
W czwartek 14 października odbyła się uroczystość w ramach Międzynarodowego Dnia W czwartek 14 października odbyła się uroczystość w ramach Międzynarodowego Dnia W czwartek 14 października odbyła się uroczystość w ramach Międzynarodowego Dnia W czwartek 14 października odbyła się uroczystość w ramach Międzynarodowego Dnia 
Niewidomego i Słabowidzącego, która rozpoczęła się mszą św. w kościele św. Wojcie-Niewidomego i Słabowidzącego, która rozpoczęła się mszą św. w kościele św. Wojcie-Niewidomego i Słabowidzącego, która rozpoczęła się mszą św. w kościele św. Wojcie-Niewidomego i Słabowidzącego, która rozpoczęła się mszą św. w kościele św. Wojcie-
cha w Mrągowie.cha w Mrągowie.cha w Mrągowie.cha w Mrągowie.    

D zień Białej Laski oficjalnie obcho-dzony jest 15 października. Po raz 
pierwszy obchodzono go w 1964 
roku. Na stałe wszedł do kalenda-

rza, także w Mrągowie. Przypomina o tym, że 
ludzie niewidomi są wśród nas i chcą żyć tak, 
jak wszyscy inni obywatele, bez ograniczeń i 
litości. Mrągowskie koło Polskiego Związku 
Niewidomych liczy ponad 100 członków i 

działa bardzo prężnie angażując się w życie 
społeczne Miasta. - Nasze koło istnieje już 45 
lat - mówi Janina Kamińska, prezes koła. - 
Jego założycielem był Julian Osiecki, który 
obecnie jest przewodniczącym sejmiku woje-
wódzkiego. Mrągowskie koło Polskiego 
Związku Niewidomych wspiera swoich człon-
ków w różnych dziedzinach życia – zajmuje 
się kwestiami pracy, edukacji czy codziennego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Podczas 
spotkania 14 października Burmistrz Miasta 
Mrągowo doceniając działania Stowarzyszenia, 
wręczyła Niezapominajkę Zarządowi Koła w 
Mrągowie za długoletnią działalność społeczną 
na rzecz Mieszkańców Miasta Mrągowo. Uro-
czyste obchody Międzynarodowego Dnia 
Białej Laski uświetniły występy dzieci z przed-
szkola ,,Stokrotka” w Mrągowie, które z tej 
okazji przygotowały specjalny program arty-
styczny.  

nk, P.Krasowskink, P.Krasowskink, P.Krasowskink, P.Krasowski    

Warszawska  
31/3 

40,42 m2 35 000 

Wojska  
Polskiego 11/2  

38,36 m2 45 000 

Królewiecka 
12A/3 

43 m2 60 000 

Os.Parkowe 
8/20 

35,55 m2 90 000 

Warszawska 
33/4 

56,57 m2 95 000 

Os. Grun-
waldzkie 7/13 

39,1 m2 110 000 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  
lub www.mragowo.pl, BIP,  

zakładka Gospodarka nieruchomościami 
To ostatnie mieszkania Miasta  

we wspólnotach.  

DOMY NA SPRZEDAŻ 

 
Mickiewicza 16 405,07m2 190 000 

 

8 maja 4 110,86m2 220 000 

Wojska  
Polskiego 4B 412,84m2 450 000 
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W skrócie 

Aktualności  miejskieAktualności  miejskieAktualności  miejskieAktualności  miejskie    
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 Zmiany w Towarzystwie 
Miłośników Ziemi  
Mrągowskiej  

We wtorek 19 We wtorek 19 We wtorek 19 We wtorek 19 
października pod-października pod-października pod-października pod-
czas Walnego czas Walnego czas Walnego czas Walnego 
Zebrania członko-Zebrania członko-Zebrania członko-Zebrania członko-
wie Towarzystwa wie Towarzystwa wie Towarzystwa wie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Miłośników Ziemi Miłośników Ziemi Miłośników Ziemi 
Mrągowskiej wy-Mrągowskiej wy-Mrągowskiej wy-Mrągowskiej wy-
brali nowe władze brali nowe władze brali nowe władze brali nowe władze 

i przyjęli program na następną kadencję.i przyjęli program na następną kadencję.i przyjęli program na następną kadencję.i przyjęli program na następną kadencję.    
Zarówno w składzie Zarządu jak i w Komisji 
Rewizyjnej zaszły spore zmiany. Zarządowi 
przybyły nowe siły, lecz pozostały w nich 
także osoby z wieloletnią praktyką i doświad-
czeniem w kierowaniu Towarzystwem. Preze-
sem TMZM wybrany został ponownie Andrzej 
Badurek. Wiceprezesi to: Irena Harasimowicz,  
i Dariusz Żyłowski kierownik mrągowskiego 
Muzeum, nowa twarz w Zarządzie. Sekreta-
rzem została ponownie Danuta Pawlak a 
skarbnikiem Jerzy Balcerzak. Ponadto w skład 
Zarządu weszli: ponownie Sabina Przybyłow-
ska i Paweł Kisiel oraz po raz pierwszy:  Bar-
bara Szymańska, Ryszard Wiśniewski, Robert 
Wróbel.  Przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej TMZM wybrany został dotychczasowy 
wiceprezes Towarzystwa Tadeusz Malinowski 
zastępując na tym stanowisku Ludwika Rataj-
czaka. Ponadto w skład komisji weszli: Hanna 
Szymborska, Anna Zdanowska, Marian Mar-
tuś, Krzysztof Ciesiński. Na najbliższym posie-
dzeniu Zarządu Towarzystwa, zostaną omó-
wione zadania dla członków Zarządu oraz 
plany działania Towarzystwa na przyszłość.  

Andrzej Badurek Andrzej Badurek Andrzej Badurek Andrzej Badurek     
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej 
pełni dyżury w każdy pierwszy wtorek miesią-
ca w godz. od 10:00 do 12:00 w siedzibie 
TMZM przy ul. Ratuszowej 5 w Mrągowie.  
Można się spotkać, uzyskać informacje lub 
porozmawiać o działalności Towarzystwa z 
pełniącym dyżur Członkiem Zarządu. Zapra-
szamy także do telefonicznego kontaktowania 
się z TMZM: (89) 741 42 86  

WOSzK Mrągowo ma 50 lat 
50505050----lecie obchodzi w tym roku Wojskowy Ośrodek Szkoleniowolecie obchodzi w tym roku Wojskowy Ośrodek Szkoleniowolecie obchodzi w tym roku Wojskowy Ośrodek Szkoleniowolecie obchodzi w tym roku Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo----Kondycyjny Kondycyjny Kondycyjny Kondycyjny 
w Mrągowie. Z okazji jubileuszu w Centrum Kultury i Turystyki odbyła się w Mrągowie. Z okazji jubileuszu w Centrum Kultury i Turystyki odbyła się w Mrągowie. Z okazji jubileuszu w Centrum Kultury i Turystyki odbyła się w Mrągowie. Z okazji jubileuszu w Centrum Kultury i Turystyki odbyła się 
uroczystość, podczas której przypomniano historię ośrodka, a zasłużonym pra-uroczystość, podczas której przypomniano historię ośrodka, a zasłużonym pra-uroczystość, podczas której przypomniano historię ośrodka, a zasłużonym pra-uroczystość, podczas której przypomniano historię ośrodka, a zasłużonym pra-
cownikom wręczono odznaczenia i nagrody.cownikom wręczono odznaczenia i nagrody.cownikom wręczono odznaczenia i nagrody.cownikom wręczono odznaczenia i nagrody.    

W ojskowy Ośrodek Szkolenio-wo-Kondycyjny w Mrągo-
wie został powołany rozka-
zem organizacyjnym Do-

wódcy WL i OPLOK – gen. Jana Freya-
Bieleckiego z dnia 31 października 1960 roku. 
Ośrodek jest spadkobiercą lotniczych tradycji 
Półwyspu Czterech Wiatrów. W latach trzy-
dziestych XX wieku w tym miejscu funkcjono-
wała Pruska Szkoła Szybowcowa. Po II wojnie 
światowej na stokach góry uczyli się sztuki 
latania polscy pasjonaci szybownictwa. 2 stycz-
nia 1961 roku do Mrągowa zawitał pierwszy 
turnus kondycyjny dla personelu latającego Sił 
Zbrojnych. Przez 44 lata Ośrodek funkcjono-
wał w strukturach Sił Powietrznych szkoląc 

polskich lotników wojskowych. W tym czasie 
na turnusach kondycyjnych przebywała rzesza 
ponad 45-tysięcy pilotów i personelu latające-
go Sił Powietrznych. 
Do dziś Ośrodek cieszy się niesłabnącą popu-
larnością wśród kolejnych pokoleń żołnierzy 
przemierzających przestrzeń powietrzną. W 
czerwcu 2008 roku Decyzją Ministra Obrony 
Narodowej Ośrodek rozszerzył swoją działal-
ność o turnusy rehabilitacyjne z „Treningiem 
Psychologicznym” dla żołnierzy SZ RP i pra-
cowników wojska powracających z misji poza 
granicami kraju. 2 marca 2009 roku rozpoczął 
się pierwszy turnus rehabilitacyjny.                                   
WOSzK Mrągowo WOSzK Mrągowo WOSzK Mrągowo WOSzK Mrągowo  

WOPR podsumował sezon  
Oddział MiejskoOddział MiejskoOddział MiejskoOddział Miejsko----Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego     
w Mrągowie zorganizował w dniu 2010.10.15 spotkanie pod hasłem: Zakończenie w Mrągowie zorganizował w dniu 2010.10.15 spotkanie pod hasłem: Zakończenie w Mrągowie zorganizował w dniu 2010.10.15 spotkanie pod hasłem: Zakończenie w Mrągowie zorganizował w dniu 2010.10.15 spotkanie pod hasłem: Zakończenie 
Sezonu 2010r. Sezonu 2010r. Sezonu 2010r. Sezonu 2010r.     

U dział w spotkaniu wzięli: Bur-mistrz Mrągowa Otolia Siemie-
niec, wójt Gminy Piecki Maria 
Jarczewska, przedstawiciele Gmi-

ny Mrągowo Lucyna Kamińska, Elżbieta Mier-
czak, Józef Maciejewski oraz sponsorzy, człon-
kowie oraz sympatycy WOPR. W trakcie 
spotkania dokonano podsumowania mĳającego 
sezonu 2010r oraz  przedstawiono m.in. zreali-
zowane imprezy własne na rzecz mieszkań-
ców całego powiatu mrągowskiego jak: Mara-

ton pływacki, Wakacje w kajaku, Zachowaj 
trzeźwość, Już pływam, Bądź na fali itp.  Pod-
czas spotkania członkowie WOPR, którzy w 
roku 2010 wykazali się dużym zaangażowa-
niem  otrzymali wyróżnienia: Jan Kulik, To-
masz Kondracki, Zbigniew Kubas z Gminy 
Mrągowo,  Andrzej Damazy, Zygmunt Kisie-
lewski, Jan Jabłoński z Miasta Mragowo, Zofia 
Śnieżko, Andrzej Dworczak, Janusz Krzyża-
nowski z Gminy Piecki.                 

Andrzej Damazy Andrzej Damazy Andrzej Damazy Andrzej Damazy     

 

Komendant WOSzK ppłk Tomasz Dominikowski  

zdj. Marian Modzelewski zdj. Marian Modzelewski zdj. Marian Modzelewski zdj. Marian Modzelewski     

a wystawcy dbali o to, aby każdy zaintereso-
wany otrzymywał dokładne informacje na 
temat projektu i jego realizacji w mieście nad 
Czosem. 

Koordynator projektuKoordynator projektuKoordynator projektuKoordynator projektu    
Donata DurkaDonata DurkaDonata DurkaDonata Durka    

Urząd Miejski w MrągowieUrząd Miejski w MrągowieUrząd Miejski w MrągowieUrząd Miejski w Mrągowie    
Referat Strategii, Rozwoju, Promocji Referat Strategii, Rozwoju, Promocji Referat Strategii, Rozwoju, Promocji Referat Strategii, Rozwoju, Promocji     

i Integracji Europejskieji Integracji Europejskieji Integracji Europejskieji Integracji Europejskiej    
ul. Królewiecka 60 Aul. Królewiecka 60 Aul. Królewiecka 60 Aul. Królewiecka 60 A    

Mrągowo na Targach Turystycznych  
TOUR SALON w Poznaniu   

W dniach 20 W dniach 20 W dniach 20 W dniach 20 ----    23 października 2010 roku przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mrągowie wspólnie z pracownikami Mia-23 października 2010 roku przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mrągowie wspólnie z pracownikami Mia-23 października 2010 roku przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mrągowie wspólnie z pracownikami Mia-23 października 2010 roku przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mrągowie wspólnie z pracownikami Mia-
steczka Westernowego Mrongoville promowali projekt ,,Mrągowo steczka Westernowego Mrongoville promowali projekt ,,Mrągowo steczka Westernowego Mrongoville promowali projekt ,,Mrągowo steczka Westernowego Mrongoville promowali projekt ,,Mrągowo ----    wyrzeźbione miasto" na Targach Regionów i Pro-wyrzeźbione miasto" na Targach Regionów i Pro-wyrzeźbione miasto" na Targach Regionów i Pro-wyrzeźbione miasto" na Targach Regionów i Pro-
duktów Turystycznych TOUR SALON 2010 w Poznaniu.duktów Turystycznych TOUR SALON 2010 w Poznaniu.duktów Turystycznych TOUR SALON 2010 w Poznaniu.duktów Turystycznych TOUR SALON 2010 w Poznaniu.    

T argi Tour Salon to największe w Polsce targi turystyczne. W tego-
rocznej edycji targów udział wzięło 
blisko 800 wystawców z kilkudzie-

sięciu krajów świata. Wśród nich znalazły się 
między innymi tradycyjnie wszystkie polskie 
regiony oraz przedstawiciele światowej branży 
turystycznej. Mrągowo prezentowało się na 
stoisku Warmii i Mazur. Nasze stoisko regio-
nalne wyróżniało się spośród innych. Specjal-
nie na Targi zostały przygotowane fotografie 

Mazur wykonane techniką 3D, co przyciągało 
dużo gości. Odwiedzający bezpośrednio Mrą-
gowskie stoisko otrzymywali m.in. wydane w 
ramach projektu realizowanego przez Gminę 
Miasto Mrągowo bezpłatne ulotki promocyjne, 

plakaty oraz foldery podsumowujące tegorocz-
ne działania  w ramach tworzenia nowego 
produktu ,,Mrągowo-wyrzeźbione miasto". 
Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, 

TurystykaTurystykaTurystykaTurystyka    
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Projekt ,,MrągowoProjekt ,,MrągowoProjekt ,,MrągowoProjekt ,,Mrągowo----    wyrzeźbione miasto" dofinansowany jest ze środków wyrzeźbione miasto" dofinansowany jest ze środków wyrzeźbione miasto" dofinansowany jest ze środków wyrzeźbione miasto" dofinansowany jest ze środków     
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach     
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury     

na na na na lata 2007lata 2007lata 2007lata 2007----2013. 2013. 2013. 2013.     
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Mrągowska Akademia Orlika pod 
okiem ekspertów FC Barcelony  

Akademia Orlika to projekt zainicjowany w 2009 roku i realizowany w ramach progra-Akademia Orlika to projekt zainicjowany w 2009 roku i realizowany w ramach progra-Akademia Orlika to projekt zainicjowany w 2009 roku i realizowany w ramach progra-Akademia Orlika to projekt zainicjowany w 2009 roku i realizowany w ramach progra-
mu Moje Boisko Orlik 2012. Jego celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieci do mu Moje Boisko Orlik 2012. Jego celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieci do mu Moje Boisko Orlik 2012. Jego celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieci do mu Moje Boisko Orlik 2012. Jego celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieci do 
regularnego uprawiania sportu oraz wybranie utalentowanych chłopców i dziewcząt w regularnego uprawiania sportu oraz wybranie utalentowanych chłopców i dziewcząt w regularnego uprawiania sportu oraz wybranie utalentowanych chłopców i dziewcząt w regularnego uprawiania sportu oraz wybranie utalentowanych chłopców i dziewcząt w 
wieku 6wieku 6wieku 6wieku 6----8 lat, a następnie skierowanie ich do 108 lat, a następnie skierowanie ich do 108 lat, a następnie skierowanie ich do 108 lat, a następnie skierowanie ich do 10----miesięcznej szkółki prowadzonej na miesięcznej szkółki prowadzonej na miesięcznej szkółki prowadzonej na miesięcznej szkółki prowadzonej na 
wybranych boiskach Orlik.wybranych boiskach Orlik.wybranych boiskach Orlik.wybranych boiskach Orlik.    

W skrócie 

SportSportSportSport    

 

Z piłką uliczną aktywni w Europie  
W Brandenburgu odbyła się konferencja pt. „European Golas” organizowana W Brandenburgu odbyła się konferencja pt. „European Golas” organizowana W Brandenburgu odbyła się konferencja pt. „European Golas” organizowana W Brandenburgu odbyła się konferencja pt. „European Golas” organizowana 
przez Brandenburski Sport Młodzieży przy Ministerstwie Sportu Landu Bran-przez Brandenburski Sport Młodzieży przy Ministerstwie Sportu Landu Bran-przez Brandenburski Sport Młodzieży przy Ministerstwie Sportu Landu Bran-przez Brandenburski Sport Młodzieży przy Ministerstwie Sportu Landu Bran-
deburg, w której wziął udział reprezentant Urzędu Miejskiego w Mrągowie deburg, w której wziął udział reprezentant Urzędu Miejskiego w Mrągowie deburg, w której wziął udział reprezentant Urzędu Miejskiego w Mrągowie deburg, w której wziął udział reprezentant Urzędu Miejskiego w Mrągowie ––––    
Arkadiusz Mierkowski.Arkadiusz Mierkowski.Arkadiusz Mierkowski.Arkadiusz Mierkowski.    

W  konferencji uczestniczyło 
także 19 innych przedstawi-
cieli instytucji z całej Euro-
py. Celem spotkania było 

podpisanie deklaracji dotyczącej współpracy 
między europejskimi instytucjami zajmujący-
mi się rozwojem socjalnych projektów sporto-
wych, angażujących w swoje działania spo-
łeczność lokalną, a w szczególności młodzież. 
Projekt, który od kilku miesięcy rozwĳany jest 
na terenie Mrągowa, to piłka uliczna. W tym 
celu Urząd Miejski w Mrągowie zakupił spe-
cjalną arenę, która umożliwi rozgrywanie 
meczów piłki ulicznej na terenie naszego 
miasta. 28 sierpnia 2010 na Placu Unii Euro-
pejskiej odbył się pierwszy Turniej Piłki Ulicz-
nej o Puchar Burmistrza Mrągowa. Następny 
etap projektu to zaangażowanie grupy mło-
dych wolontariuszy, którzy wspólnie z koor-
dynatorami projektu, stworzą plan turniejów, 
które odbędą się w roku 2011. Nasza wiedza i 

umiejętności związane z realizacją tego rodza-
ju projektów, jest wzbogacana i doskonalona 
dzięki doświadczeniom organizacji, które 
mamy możliwość poznać dzięki naszej aktyw-
ności na arenie międzynarodowej. Podpisana 
wstępnie przez Urząd Miejski deklaracja 
uczestnictwa w sieci współpracy „European 
Golas” otwiera przed naszym miastem nowe, 
ciekawe możliwości rozwoju jego mieszkań-
ców.                                        Arek Mierkowski Arek Mierkowski Arek Mierkowski Arek Mierkowski     

Zawodnicy i trener Bazy 
Mrągowo nagrodzeni 
Czterem sportowcom z naszego miasta Czterem sportowcom z naszego miasta Czterem sportowcom z naszego miasta Czterem sportowcom z naszego miasta 
przyznane zostały nagrody za osiągnięcia przyznane zostały nagrody za osiągnięcia przyznane zostały nagrody za osiągnięcia przyznane zostały nagrody za osiągnięcia 
sportowe Samorządu Województwa sportowe Samorządu Województwa sportowe Samorządu Województwa sportowe Samorządu Województwa 
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurskiego. Mazurskiego. Mazurskiego. Mazurskiego.     
Wśród nagrodzonych znaleźli się Sara Piasec-
ka, Tomasz Januszewski, Arkadiusz Brzozow-
ski oraz trener Tomasz Gintowt-
Dziewiałtowski. Wśród nagrodzonych i sty-
pendystów są sportowcy, którzy w ostatnich 
miesiącach reprezentowali region warmińsko-
mazurski na zawodach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. W tym  gronie znalazły się 
cztery osoby na co dzień związane z mrągow-
ską Bazą. Sarze Piaseckiej oraz Tomaszowi 
Januszewskiemu Samorząd Województwa 
przyznał comiesięczne stypendia sportowe 
natomiast do trenera Tomasza Gintowta-
Dziewiałtowskiego oraz Arkadiusza Brzozow-
skiego trafią jednorazowe nagrody finansowe. 
Nagrody Samorządu Warmińsko-Mazurskiego 
trafią do blisko 60-ciu sportowców i trenerów 
z całego województwa.  

D o Mrągowa Akademia zawitała w tym roku, we wszystkich ośrod-
kach jest już na etapie 10 mie-
sięcznego szkolenia dla grup 15 

dzieci, w związku z tym organizatorzy zapro-
sili do Warszawy 30 trenerów z całej Polski 
zaangażowanych w projekt na 5 dniowe szko-
lenie. Szkolenie prowadzili fachowcy z klubu 
FC Barcelona, Joan Vila Bosch i David Her-
nandez Ligero. Podczas szkolenia goście z 
Barcelony zaprezentowali kompletny model 
szkolenia dzieci i młodzieży w ich klubie, 
opowiadając o filozofii, metodyce oraz aspek-
cie pedagogicznym pracy z najmłodszymi 

adeptami futbolu. Wszystko, o czym mówili, 
było również prezentowane na zajęciach prak-
tycznych. Należy tu dodać, że sama obserwa-
cja ich pracy była niesamowitym  doświadcze-
niem. Przez cały czas opisywali swoją pracę, 
dawali wskazówki i byli do dyspozycji zapro-
szonych trenerów odpowiadając na setki py-
tań, dzięki czemu konferencja ta miała ogrom-
ną wartość merytoryczną. Miła atmosfera 
sprawiała, że każdy z uczestników szybko i 
efektywnie przyswajał przekazywaną wiedzę.- 
Jestem pełen optymizmu i nadziei, że takie 
działania w przyszłości zaowocują i zmienią na 
lepsze nasz rodzimy futbol. Dzieci to nasza 
największa nadzieja i skarb, którego nie można 
zmarnować- mówi Kamil Kwiatek trener z 
Mrągowa uczestniczący w szkoleniu. W Kata-
lonii rozpoczynając pracę z 7 czy 8 letnim 
dzieckiem jest już ona zaplanowana do wieku 
seniora, dlatego w Barcelonie gra tylu wycho-
wanków. Jednak wielką sztuką jest to, aby 
wychować ich na wielkich piłkarzy. Polskie 
dzieci są tak samo zdolne i utalentowane jak te 
w Hiszpanii, więc musimy zrobić wszystko, 
żeby tego nie zaprzepaścić. W tym właśnie 
celu powstał projekt Akademia Orlika - dodaje.  
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Mrągowski Klub  
Kyokushin Karate zaprasza 
dzieci, młodzież i osoby do-
rosłe do rozpoczęcia 
 treningów KARATE 
Miejsce treningów: Zespół Szkół  
nr 1, ul. Kopernika 2A,  os. Grunwaldzkie  
Rozpoczęcie treningu  
dla dzieci: 17.30 
dla młodzieży: 18.30 

ZAPRASZAMY!!!!!ZAPRASZAMY!!!!!ZAPRASZAMY!!!!!ZAPRASZAMY!!!!!    

Klub Kyokushin Karate na Festiwalu 
Sztuk Walki w Mrągowie 2.10.2010 r.  

Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności     
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Marcin Sztejna nagrodzony 
w konkursie plastycznym 
„Anioły są wśród nas”    
Marcin Sztejna, podopieczny Środowi-Marcin Sztejna, podopieczny Środowi-Marcin Sztejna, podopieczny Środowi-Marcin Sztejna, podopieczny Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Mrągo-skowego Domu Samopomocy w Mrągo-skowego Domu Samopomocy w Mrągo-skowego Domu Samopomocy w Mrągo-
wie zdobył II miejsce w konkursie pod-wie zdobył II miejsce w konkursie pod-wie zdobył II miejsce w konkursie pod-wie zdobył II miejsce w konkursie pod-
czas II Spotkania „Nikiforiada” czas II Spotkania „Nikiforiada” czas II Spotkania „Nikiforiada” czas II Spotkania „Nikiforiada” ————    Twór-Twór-Twór-Twór-
cccczzzzoooośśśśćććć    WWWWłłłłaaaassssnnnnaaaa    OOOOssssóóóóbbbb    NNNNiiiieeeeppppeeeełłłłnnnnoooosssspppprrrraaaawwwwnnnnyyyycccchhhh    
ŚŚŚŚrrrrooooddddoooowwwwiiiisssskkkkoooowwwwyyyycccchhhh    DDDDoooommmmóóóówwww    SSSSaaaammmmooooppppoooommmmooooccccyyyy    
Województwa WarmińskoWojewództwa WarmińskoWojewództwa WarmińskoWojewództwa Warmińsko----Mazurskiego.Mazurskiego.Mazurskiego.Mazurskiego.    
- Maluję już od kilkunastu lat - opowiada 
Marcin Sztejna.-Tu w mrągowskiej placówce 
jest wiele moich obrazów. Kiedyś malowałem 
dużo kotów, teraz moim ulubionym tematem 
są anioły. Marcin był bardzo zaskoczony otrzy-
maną nagrodę. Dyplom, statuetkę i zestaw 
złoconej japońskiej porcelany do herbaty Mar-
cin otrzymał z rąk Juliana Osieckiego, dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mrągowie. - To pierwszy konkurs, w którym 
Marcin wziął udział - mówi Julian Osiecki. - 
Tym bardziej cieszy nas jego sukces. Jeśli tylko 
wyrazi on chęć pragniemy mu zaproponować 
wystawę jego prac. W tegorocznej edycji kon-
kursu wzięło udział 160 podopiecznych Środo-
wiskowych Domów Samopomocy.                             
Ewa Baczewska Ewa Baczewska Ewa Baczewska Ewa Baczewska  

Akcja Znicz 2010 czyli bezpieczne 
dojazdy na cmentarze  

Od 29 października rozpocznie się policyjna akcja "Znicz 2010", która zakoń-Od 29 października rozpocznie się policyjna akcja "Znicz 2010", która zakoń-Od 29 października rozpocznie się policyjna akcja "Znicz 2010", która zakoń-Od 29 października rozpocznie się policyjna akcja "Znicz 2010", która zakoń-
czy się późnym wieczorem 2 listopada. Służbę pełnić będzie kilkudziesięciu czy się późnym wieczorem 2 listopada. Służbę pełnić będzie kilkudziesięciu czy się późnym wieczorem 2 listopada. Służbę pełnić będzie kilkudziesięciu czy się późnym wieczorem 2 listopada. Służbę pełnić będzie kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy, zarówno z Ruchu Drogowego, Referatu Patrolowo Interwen-funkcjonariuszy, zarówno z Ruchu Drogowego, Referatu Patrolowo Interwen-funkcjonariuszy, zarówno z Ruchu Drogowego, Referatu Patrolowo Interwen-funkcjonariuszy, zarówno z Ruchu Drogowego, Referatu Patrolowo Interwen-
cyjnego jak i służb kryminalnych. W ubiegłym roku podczas Święta Zmarłych cyjnego jak i służb kryminalnych. W ubiegłym roku podczas Święta Zmarłych cyjnego jak i służb kryminalnych. W ubiegłym roku podczas Święta Zmarłych cyjnego jak i służb kryminalnych. W ubiegłym roku podczas Święta Zmarłych 
na terenie powiatu mrągowskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego na terenie powiatu mrągowskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego na terenie powiatu mrągowskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego na terenie powiatu mrągowskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego 
ani do poważniejszych utrudnień w ruchu. ani do poważniejszych utrudnień w ruchu. ani do poważniejszych utrudnień w ruchu. ani do poważniejszych utrudnień w ruchu.     

Ś 
więto Zmarłych to okres wzmożo-
nego ruchu na drogach i wokół 
cmentarzy. Dlatego policja apeluje 
o rozsądek. Jak co roku na drogach 

pojawi się znacznie więcej pojazdów i 
ruch może być miejscami utrudniony. Na 
terenie Mrągowa trwają obecnie roboty 
drogowe. Dlatego, aby uniknąć nieprzy-
jemnych sytuacji, kierowcy powinni 
uzbroić się w cierpliwość. Jeśli udajemy 
się w dalsza trasę proponujemy wyruszyć 
w podróż wypoczętym i z całą pewnością 
trzeźwym. Dostosujmy prędkość samo-
chodu do warunków panujących na dro-
dze oraz warunków atmosferycznych. 
Policjanci przez okres długiego weeken-
du będą maksymalnie wykorzystywać 
laserowe i ręczne mierniki prędkości. 
Warto również przed wyjazdem wcze-
śniej sprawdzić stan techniczny pojazdu. 
Nieodzownym elementem każdej kon-
troli drogowej jest sprawdzenie przez 
policjantów, dokumentów. Dlatego 
sprawdźmy przed wyjazdem czy w ogóle 
je zabraliśmy z sobą oraz czy mamy waż-
ne badania techniczne, obowiązkowe 
ubezpieczenie oc oraz prawo jazdy. Oso-
by, które zdecydują się wsiąść za kółko 
po alkoholu muszą liczyć się z surowymi 
konsekwencjami. Jazda pod wpływem 
alkoholu to częsta przyczyna wypadków 
drogowych i jest przestępstwem zagrożo-
nym karą 2 lat pozbawienia wolności. 
Dlatego też policjanci będą badać stan 
trzeźwości kierowców. 
Pamiętajmy, że zwłaszcza w okolicach 
cmentarzy będzie obowiązywać zmiana 
organizacji ruchu, do której należy się 
bezwzględnie dostosować. Należy parko-
wać w miejscach specjalnie do tego wy-
znaczonych, tak, aby nie zastawiać drogi 
innym pojazdom. Pozostawiając samo-
chody w okolicach cmentarzy, pamiętaj-
my, aby na widocznych miejscach nie 
zostawiać przedmiotów stanowiących 
jakąkolwiek wartość. 
W środkach masowej komunikacji uwa-

żajmy na złodziei kieszonkowych. Do-
godne warunki stwarzają im miejsca o 
dużym skupieniu ludzi, takie jak np. za-
tłoczone autobusy. Dlatego też: w miej-
scach zatłoczonych trzymajmy swoją 
torebkę z przodu, zamknięciem do siebie, 
nie trzymajmy pieniędzy w jednym miej-
scu, rozdzielmy je i umieśćmy w różnych 
kieszeniach, nie trzymajmy portfela i 
dokumentów w tylnych kieszeniach 
spodni, zewnętrznych kieszeniach kurtek 
czy też w bocznych kieszeniach toreb, 
płacąc za zakupy nie pokazujmy całej 
zawartości portfela, podczas płacenia w 
sklepie czy też na targowisku miejskim 
nie odstawiaj torebki na podłogę lub ladę. 
Torebki, plecaki, siatki trzymajmy przy 
sobie, nie pozostawiając ich obok gro-
bów. Przez cały długi weekend, jak co 
roku mrągowscy policjanci będą czuwać 
nad bezpieczeństwem wszystkich odwie-
dzających groby osób.  
Mariola Ostaszewska Mariola Ostaszewska Mariola Ostaszewska Mariola Ostaszewska     
KP Policji w MrągowieKP Policji w MrągowieKP Policji w MrągowieKP Policji w Mrągowie    
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Wybory Samorządowe 2010 Wybory Samorządowe 2010 Wybory Samorządowe 2010 Wybory Samorządowe 2010     

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE    
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWABURMISTRZA MIASTA MRĄGOWABURMISTRZA MIASTA MRĄGOWABURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA    

z dnia 29 września 2010 rz dnia 29 września 2010 rz dnia 29 września 2010 rz dnia 29 września 2010 r....    
    

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów   i sejmików województw (tj. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,  Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,  Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, 
Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz 
Uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr L/16/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału obszaru miasta Mrągowa na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/17/2010 
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 kwietnia 2010 r.  
 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NUMERY, GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH, LICZBĘ RAD-PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NUMERY, GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH, LICZBĘ RAD-PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NUMERY, GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH, LICZBĘ RAD-PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NUMERY, GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH, LICZBĘ RAD-
NYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W MRĄGO-NYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W MRĄGO-NYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W MRĄGO-NYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W MRĄGO-
WIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.WIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.WIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.WIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.    
  

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A     
(pokój nr 16), telefon 89(pokój nr 16), telefon 89(pokój nr 16), telefon 89(pokój nr 16), telefon 89    741 9003.741 9003.741 9003.741 9003.    

Numer okręgu Numer okręgu Numer okręgu Numer okręgu 
wyborczegowyborczegowyborczegowyborczego    

Granice okręgówGranice okręgówGranice okręgówGranice okręgów    Liczba radnych wybiera-Liczba radnych wybiera-Liczba radnych wybiera-Liczba radnych wybiera-
nych  w okręgunych  w okręgunych  w okręgunych  w okręgu    

1111        ulice: Adama Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Generała Leopolda Okulic-ulice: Adama Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Generała Leopolda Okulic-ulice: Adama Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Generała Leopolda Okulic-ulice: Adama Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Generała Leopolda Okulic-
kiego, Generała Władysława Andersa, Giżycka, Gołębia, Harcerska, Jaszczur-kiego, Generała Władysława Andersa, Giżycka, Gołębia, Harcerska, Jaszczur-kiego, Generała Władysława Andersa, Giżycka, Gołębia, Harcerska, Jaszczur-kiego, Generała Władysława Andersa, Giżycka, Gołębia, Harcerska, Jaszczur-
cza Góra, Kormoranów, Kościelna, Krakowska, Krucza, Królewiecka, Laskowa, cza Góra, Kormoranów, Kościelna, Krakowska, Krucza, Królewiecka, Laskowa, cza Góra, Kormoranów, Kościelna, Krakowska, Krucza, Królewiecka, Laskowa, cza Góra, Kormoranów, Kościelna, Krakowska, Krucza, Królewiecka, Laskowa, 
Leśna, Leśna Droga, Łabędzia, Młodkowskiego, Młynowa, Moniuszki, Mron-Leśna, Leśna Droga, Łabędzia, Młodkowskiego, Młynowa, Moniuszki, Mron-Leśna, Leśna Droga, Łabędzia, Młodkowskiego, Młynowa, Moniuszki, Mron-Leśna, Leśna Droga, Łabędzia, Młodkowskiego, Młynowa, Moniuszki, Mron-
gowiusza od nr 41 do nr 97, Na Ostrowiu, Nowogródzka, Ogrodowa, Orla, gowiusza od nr 41 do nr 97, Na Ostrowiu, Nowogródzka, Ogrodowa, Orla, gowiusza od nr 41 do nr 97, Na Ostrowiu, Nowogródzka, Ogrodowa, Orla, gowiusza od nr 41 do nr 97, Na Ostrowiu, Nowogródzka, Ogrodowa, Orla, 
Podmiejska, Polna, Rynkowa, Słowicza, Sołtyska, Stanisława Wyspiańskiego, Podmiejska, Polna, Rynkowa, Słowicza, Sołtyska, Stanisława Wyspiańskiego, Podmiejska, Polna, Rynkowa, Słowicza, Sołtyska, Stanisława Wyspiańskiego, Podmiejska, Polna, Rynkowa, Słowicza, Sołtyska, Stanisława Wyspiańskiego, 
Tymniki, Widok, Wiejska, Wileńska, Wolności, Zielone Wzgórze, Żurawia, Tymniki, Widok, Wiejska, Wileńska, Wolności, Zielone Wzgórze, Żurawia, Tymniki, Widok, Wiejska, Wileńska, Wolności, Zielone Wzgórze, Żurawia, Tymniki, Widok, Wiejska, Wileńska, Wolności, Zielone Wzgórze, Żurawia,     
osiedla: Medyk, Mazurskieosiedla: Medyk, Mazurskieosiedla: Medyk, Mazurskieosiedla: Medyk, Mazurskie    
place: Armii Krajowej, Bolesława Prusaplace: Armii Krajowej, Bolesława Prusaplace: Armii Krajowej, Bolesława Prusaplace: Armii Krajowej, Bolesława Prusa    

8888    

2222    ulice:  Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Dolny Zaułek, Fryderyka ulice:  Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Dolny Zaułek, Fryderyka ulice:  Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Dolny Zaułek, Fryderyka ulice:  Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Dolny Zaułek, Fryderyka 
Chopina, Grabowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Jaworowa, Jeziorna, Chopina, Grabowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Jaworowa, Jeziorna, Chopina, Grabowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Jaworowa, Jeziorna, Chopina, Grabowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Jaworowa, Jeziorna, 
Juliana Tuwima, Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Kra-Juliana Tuwima, Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Kra-Juliana Tuwima, Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Kra-Juliana Tuwima, Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Kra-
sińskiego, Lipowa, Lubelska, Mała Warszawska, Mały Rynek, Marii Curiesińskiego, Lipowa, Lubelska, Mała Warszawska, Mały Rynek, Marii Curiesińskiego, Lipowa, Lubelska, Mała Warszawska, Mały Rynek, Marii Curiesińskiego, Lipowa, Lubelska, Mała Warszawska, Mały Rynek, Marii Curie----
Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Mazurska,  Mrongowiusza do nr 1 do nr Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Mazurska,  Mrongowiusza do nr 1 do nr Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Mazurska,  Mrongowiusza do nr 1 do nr Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Mazurska,  Mrongowiusza do nr 1 do nr 
39B, Oficerska, Olsztyńska, Orzeszkowej, Piotra Sobczyńskiego, Przemysłowa, 39B, Oficerska, Olsztyńska, Orzeszkowej, Piotra Sobczyńskiego, Przemysłowa, 39B, Oficerska, Olsztyńska, Orzeszkowej, Piotra Sobczyńskiego, Przemysłowa, 39B, Oficerska, Olsztyńska, Orzeszkowej, Piotra Sobczyńskiego, Przemysłowa, 
Ratuszowa, Romualda Traugutta, Roosevelta, Rybna, Spacerowa, Staromiejska, Ratuszowa, Romualda Traugutta, Roosevelta, Rybna, Spacerowa, Staromiejska, Ratuszowa, Romualda Traugutta, Roosevelta, Rybna, Spacerowa, Staromiejska, Ratuszowa, Romualda Traugutta, Roosevelta, Rybna, Spacerowa, Staromiejska, 
Stefana Żeromskiego, Szkolna, Torowa, Towarowa, 8 Maja, Warszawska, Woj-Stefana Żeromskiego, Szkolna, Torowa, Towarowa, 8 Maja, Warszawska, Woj-Stefana Żeromskiego, Szkolna, Torowa, Towarowa, 8 Maja, Warszawska, Woj-Stefana Żeromskiego, Szkolna, Torowa, Towarowa, 8 Maja, Warszawska, Woj-
ska Polskiego od nr 1 do 6Z,ska Polskiego od nr 1 do 6Z,ska Polskiego od nr 1 do 6Z,ska Polskiego od nr 1 do 6Z,    
osiedla: Brzozowe, Parkowe,osiedla: Brzozowe, Parkowe,osiedla: Brzozowe, Parkowe,osiedla: Brzozowe, Parkowe,    
place: Juliusza Słowackiego, Kajki, Marsz. Józefa Piłsudskiego, PCK, Wyzwole-place: Juliusza Słowackiego, Kajki, Marsz. Józefa Piłsudskiego, PCK, Wyzwole-place: Juliusza Słowackiego, Kajki, Marsz. Józefa Piłsudskiego, PCK, Wyzwole-place: Juliusza Słowackiego, Kajki, Marsz. Józefa Piłsudskiego, PCK, Wyzwole-
nianianiania    
skwer imienia Jana Pawła IIskwer imienia Jana Pawła IIskwer imienia Jana Pawła IIskwer imienia Jana Pawła II    

    6666    

3333    ulice: Dziękczynna, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Krzywa, ulice: Dziękczynna, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Krzywa, ulice: Dziękczynna, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Krzywa, ulice: Dziękczynna, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Krzywa, 
Księżycowa, Łąkowa, Nadbrzeżna, Piaskowa, Plutonowa, Słoneczna, Wojska Księżycowa, Łąkowa, Nadbrzeżna, Piaskowa, Plutonowa, Słoneczna, Wojska Księżycowa, Łąkowa, Nadbrzeżna, Piaskowa, Plutonowa, Słoneczna, Wojska Księżycowa, Łąkowa, Nadbrzeżna, Piaskowa, Plutonowa, Słoneczna, Wojska 
Polskiego od nr 7 do końca, Żołnierska,Polskiego od nr 7 do końca, Żołnierska,Polskiego od nr 7 do końca, Żołnierska,Polskiego od nr 7 do końca, Żołnierska,    
osiedla: Grunwaldzkie, Metalowców, Nikutowo,osiedla: Grunwaldzkie, Metalowców, Nikutowo,osiedla: Grunwaldzkie, Metalowców, Nikutowo,osiedla: Grunwaldzkie, Metalowców, Nikutowo,    
Półwysep Czterech WiatrówPółwysep Czterech WiatrówPółwysep Czterech WiatrówPółwysep Czterech Wiatrów    
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STRONA 7 

Wybory Samorządowe 2010 Wybory Samorządowe 2010 Wybory Samorządowe 2010 Wybory Samorządowe 2010     

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE    
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWOBURMISTRZA MIASTA MRĄGOWOBURMISTRZA MIASTA MRĄGOWOBURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO    
z dnia 26 października 2010 r.z dnia 26 października 2010 r.z dnia 26 października 2010 r.z dnia 26 października 2010 r.    

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i Uchwałą Nr XXXVII/684/98 Zarządu Miasta Mrągowa z dnia 2 września 1998 r. w 
sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych zmienionej Uchwałami 
Rady Miejskiej w Mrągowie: Nr XXVII/9/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r., Nr XLII/10/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., Nr XXXII/2/2009 
z dnia 26 marca 2009 r., Nr XLVI/16/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r., oraz Uchwałą Nr LI/8/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mrągowie, podaje się do publicznej wiadomości informację o 
numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w 
Mrągowie, Rady Powiatu w Mrągowie i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz      w wyborach Burmistrza Miasta 
Mrągowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.        

    

Głosowanie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 8Głosowanie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 8Głosowanie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 8Głosowanie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 800 00 00 00 do 22do 22do 22do 2200 00 00 00     

Numer obwodu 

głosowania Granice obwodu Siedziba OKW 

         1 
ulice: Generała Władysława Andersa, Giżycka, Jaszczurcza Góra,  Laskowa, Młynowa, 
Nowogródzka, Ogrodowa, Tymniki, Wiejska, Wileńska,  
plac Armii Krajowej 

      Urząd Miejski                   
    (sala  nr  1) 

    ul. Królewiecka  60 A 
   Mrągowo 

lokal dostosowany do potrzeb     
wyborców niepełnosprawnych 

        2 
ulice: Harcerska, Kościelna, Krakowska, Królewiecka, Młodkowskiego, Na Ostrowiu, 
Stanisława Wyspiańskiego, Widok, Wolności, 
osiedle Medyk, plac Bolesława Prusa 

Powiatowa Stacja  Sanitarno- 
Epidemiologiczna 

ul. Królewiecka 60B 
Mrągowo 

       3 
ulice:  Adama Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Generała Leopolda Okulickiego,      
Gołębia, Kormoranów, Krucza, Leśna Droga, Łabędzia, Moniuszki, Mrongowiusza                   
od nr 41 do nr 97,  Orla, Podmiejska, Polna, Słowicza, Sołtyska, Żurawia, 

Zespół Szkół Zawodowych 
ul. Mrongowiusza  65 

Mrągowo 

        4 
ulice: Leśna, Rynkowa, 
osiedle Mazurskie od nr 1 do nr 22 

Zespół Szkół  Nr  4 
 (sala nr 5E) 

osiedle Mazurskie  12 
Mrągowo 

        5 
ulica Zielone Wzgórze, 
osiedle Mazurskie od nr 23 do nr 39 

Zespół Szkół  Nr  4 
 (sala nr 4E) 

osiedle Mazurskie  12 
Mrągowo 

        6 

ulice:  Dolny Zaułek, Fryderyka Chopina, Jeziorna, Kopernika, Kościuszki,  Mała    
Warszawska, Mały Rynek, Mazurska, Mrongowiusza od nr 1 do nr 39B, Oficerska,    
Ratuszowa, Romualda Traugutta,  Roosevelta, Rybna, Staromiejska, Stefana          
Żeromskiego, 8 Maja, Warszawska, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 6Z, 
place: Kajki, Marsz. Józefa  Piłsudskiego, PCK, Wyzwolenia, 
skwer imienia Jana Pawła II 

Centrum Kultury i Turystyki 
ul. Warszawska  26 

Mrągowo 
lokal dostosowany do potrzeb     
wyborców niepełnosprawnych 

       7 

ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Grabowa, Jana Kochanowskiego, 
Jaśminowa, Jaworowa, Juliana Tuwima, Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Krasińskiego,   
Lipowa, Lubelska, Olsztyńska,  Orzeszkowej, Przemysłowa, Spacerowa, Torowa,     
Towarowa, 
osiedle Parkowe, plac Juliusza  Słowackiego 

     Przedszkole Publiczne Nr  1 
                          „ Stokrotka ” 

ul. Brzozowa  7 
Mrągowo 

       8 
ulice: Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Piotra  Sobczyńskiego, Szkolna, 
osiedle Brzozowe 

I Liceum  Ogólnokształcące 
ul. Piotra Sobczyńskiego  1A 

Mrągowo 

        9 
ulice: Dziękczynna, Grunwaldzka, Łąkowa, Nadbrzeżna, 
osiedle Grunwaldzkie, 
Półwysep Czterech Wiatrów 

Zespół Szkół Nr  1 
 (stołówka) 

ul. Kopernika 2A 
Mrągowo 

        10 
ulice: Krótka, Krzywa, Księżycowa, Słoneczna, 
osiedla: Metalowców, Nikutowo 

HLS   STALBUD 
Konstrukcje i Urządzenia 

Galwaniczne Sp. z o.o. 
ul.  Kolejowa 6 

Mrągowo 

        11 
ulice: Henryka Sienkiewicza, Piaskowa, Plutonowa,  Wojska Polskiego od nr 7 do            
końca, Żołnierska. 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
ul. Henryka Sienkiewicza  16 

Mrągowo 

        12  Szpital Powiatowy w Mrągowie 
Szpital Powiatowy 

ul. Wolności 3 
Mrągowo 


