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Rozmowa z Otolią  
Siemieniec, 
Burmistrzem miasta 
Mrągowo 
s. 3 

 

Marian Modzelewski 

laureatem  

konkursu ,,Barwy   

Wolontariatu”  

s. 6 

 

Orlik przy ZS Nr 4 

otwarty  

s. 7 

 

Sezon zimowy  

Mrongoville  

S.8 

Do Rady Miejskiej kadencji  
2010-2014 mieszkańcy wybrali:  
Mrągowska Wspólnota Samorządowa:Mrągowska Wspólnota Samorządowa:Mrągowska Wspólnota Samorządowa:Mrągowska Wspólnota Samorządowa:    
1. 1. 1. 1. Siemieniec Otolia (Mierzejewska MonikaSiemieniec Otolia (Mierzejewska MonikaSiemieniec Otolia (Mierzejewska MonikaSiemieniec Otolia (Mierzejewska Monika))))    
2. Bladosz Zbigniew2. Bladosz Zbigniew2. Bladosz Zbigniew2. Bladosz Zbigniew    
3. Gniady Wojciech3. Gniady Wojciech3. Gniady Wojciech3. Gniady Wojciech    
4. Żbikowski Leon4. Żbikowski Leon4. Żbikowski Leon4. Żbikowski Leon    
5. Lubowidzki Zbigniew 5. Lubowidzki Zbigniew 5. Lubowidzki Zbigniew 5. Lubowidzki Zbigniew     
6. Wilk Bogusław6. Wilk Bogusław6. Wilk Bogusław6. Wilk Bogusław    
7. Orzoł Tadeusz 7. Orzoł Tadeusz 7. Orzoł Tadeusz 7. Orzoł Tadeusz     
8. Miksza Marian8. Miksza Marian8. Miksza Marian8. Miksza Marian    
9. Tyczyński Tadeusz 9. Tyczyński Tadeusz 9. Tyczyński Tadeusz 9. Tyczyński Tadeusz     
Platforma ObywatelskaPlatforma ObywatelskaPlatforma ObywatelskaPlatforma Obywatelska::::    
1. Moczydłowski Mirosław1. Moczydłowski Mirosław1. Moczydłowski Mirosław1. Moczydłowski Mirosław    
2. Glinka Wojciech 2. Glinka Wojciech 2. Glinka Wojciech 2. Glinka Wojciech     
3. Szmigiel Marek3. Szmigiel Marek3. Szmigiel Marek3. Szmigiel Marek    
4. Cybul Waldemar4. Cybul Waldemar4. Cybul Waldemar4. Cybul Waldemar    
5. Osmański Roman5. Osmański Roman5. Osmański Roman5. Osmański Roman    
Prawo i Sprawiedliwość:Prawo i Sprawiedliwość:Prawo i Sprawiedliwość:Prawo i Sprawiedliwość:    
1. Krajczyński Zbigniew1. Krajczyński Zbigniew1. Krajczyński Zbigniew1. Krajczyński Zbigniew    
2. Madanecka Teresa 2. Madanecka Teresa 2. Madanecka Teresa 2. Madanecka Teresa     
3. Piasta Zbigniew 3. Piasta Zbigniew 3. Piasta Zbigniew 3. Piasta Zbigniew     
4. Nikonor Henryk4. Nikonor Henryk4. Nikonor Henryk4. Nikonor Henryk    
Sojusz Lewicy Demokratycznej :Sojusz Lewicy Demokratycznej :Sojusz Lewicy Demokratycznej :Sojusz Lewicy Demokratycznej :    
1. Jakubas Daniel 1. Jakubas Daniel 1. Jakubas Daniel 1. Jakubas Daniel     
2. Doraczyński Tomasz2. Doraczyński Tomasz2. Doraczyński Tomasz2. Doraczyński Tomasz    
3. Zając Andrzej3. Zając Andrzej3. Zając Andrzej3. Zając Andrzej    

I sesja Rady Miejskiej  
VI kadencji 

Za nami pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej VI kadencji w Mrągowie , które Za nami pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej VI kadencji w Mrągowie , które Za nami pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej VI kadencji w Mrągowie , które Za nami pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej VI kadencji w Mrągowie , które 
odbyło się w czwartek, 2 grudnia. Posiedzenie otworzył radny senior, Leon odbyło się w czwartek, 2 grudnia. Posiedzenie otworzył radny senior, Leon odbyło się w czwartek, 2 grudnia. Posiedzenie otworzył radny senior, Leon odbyło się w czwartek, 2 grudnia. Posiedzenie otworzył radny senior, Leon 
Żbikowski. Następnie wszyscy nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Pod-Żbikowski. Następnie wszyscy nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Pod-Żbikowski. Następnie wszyscy nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Pod-Żbikowski. Następnie wszyscy nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Pod-
czas pierwszej sesji wybrano  przewodniczącego,  wiceprzewodniczących rady czas pierwszej sesji wybrano  przewodniczącego,  wiceprzewodniczących rady czas pierwszej sesji wybrano  przewodniczącego,  wiceprzewodniczących rady czas pierwszej sesji wybrano  przewodniczącego,  wiceprzewodniczących rady 
i przewodniczących komisji stałych oraz składy komisji stałych.i przewodniczących komisji stałych oraz składy komisji stałych.i przewodniczących komisji stałych oraz składy komisji stałych.i przewodniczących komisji stałych oraz składy komisji stałych.    

W ybór przewodniczącego Rady Miejskiej  i wice-
przewodniczących do-
konano podczas tajnego 

głosowania. Nowym przewodniczącym 
został Tadeusz Tyczyński z Mrągowskiej 
Wspólnoty Samorządowej. Wiceprzewod-
niczącymi Rady zostali: Henryk Nikonor 
(Prawo i Sprawiedliwość) i Andrzej Zając 
(SLD). Na pierwszej sesji dokonano wyboru 
przewodniczących komisji stałych rady 
oraz ustalono składy komisji.  
Przewodniczącymi komisji stałych zostali:  
Komisja Rewizyjna – Wojciech Gniady, 
Komisja Finansów - Tadeusz Orzoł,  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska - Daniel Jakubas,  
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Tury-
styki i Zdrowia -  Zbigniew Krajczyński, 
Komisja Prawa, Ładu i Porządku Publicz-
nego - Marian Miksza.  
Po przerwie, na drugiej sesji ślubowanie 

złożyła wybrana na burmistrza, Otolia  
Siemieniec. Burmistrz podziękowała miesz-
kańcom za zaufanie i obiecała dotrzymać 
przedwyborczych obietnic. Podkreśliła, że 
każdy głos i każdy mieszkaniec miasta jest 
dla niej równie ważny. Mieszkańcy Mrągo-
wa rozstrzygnęli wybory na Burmistrza już 
w pierwszej turze – na Otolię Siemieniec 
oddało swój głos 5 447 osób, tym samym 
kandydatka Mrągowskiej Wspólnoty Samo-
rządowej uzyskała 64,51% głosów.  

Przewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady Miejskiej    

Tadeusz TyczyńskiTadeusz TyczyńskiTadeusz TyczyńskiTadeusz Tyczyński    

i Radni Rady Miejskieji Radni Rady Miejskieji Radni Rady Miejskieji Radni Rady Miejskiej    

Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa     

Otolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia Siemieniec    

                            

    Z okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia    

        składamy serdeczne życzenia        składamy serdeczne życzenia        składamy serdeczne życzenia        składamy serdeczne życzenia    

             wszystkim Mieszkańcom i sympatykom miasta Mrągowo.             wszystkim Mieszkańcom i sympatykom miasta Mrągowo.             wszystkim Mieszkańcom i sympatykom miasta Mrągowo.             wszystkim Mieszkańcom i sympatykom miasta Mrągowo.    

          Życzymy radosnych, świątecznych chwil w gronie najbliższych          Życzymy radosnych, świątecznych chwil w gronie najbliższych          Życzymy radosnych, świątecznych chwil w gronie najbliższych          Życzymy radosnych, świątecznych chwil w gronie najbliższych    

           zdrowia, pogody ducha, wzajemnej życzliwości           zdrowia, pogody ducha, wzajemnej życzliwości           zdrowia, pogody ducha, wzajemnej życzliwości           zdrowia, pogody ducha, wzajemnej życzliwości    

           oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku           oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku           oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku           oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku....    
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Wybory SamorządoweWybory SamorządoweWybory SamorządoweWybory Samorządowe    

STRONA 2 

Mrągowianka  w Pałacu 
Prezydenckim 
Monika Mierzejewska jako jedyna przedstawi-Monika Mierzejewska jako jedyna przedstawi-Monika Mierzejewska jako jedyna przedstawi-Monika Mierzejewska jako jedyna przedstawi-
cielka Mrągowa wzięła udział spotkaniu z Prezy-cielka Mrągowa wzięła udział spotkaniu z Prezy-cielka Mrągowa wzięła udział spotkaniu z Prezy-cielka Mrągowa wzięła udział spotkaniu z Prezy-
dentem Bronisławem Komorowskim i jego dentem Bronisławem Komorowskim i jego dentem Bronisławem Komorowskim i jego dentem Bronisławem Komorowskim i jego 
małżonką Anną. Kilkugodzinne spotkanie doty-małżonką Anną. Kilkugodzinne spotkanie doty-małżonką Anną. Kilkugodzinne spotkanie doty-małżonką Anną. Kilkugodzinne spotkanie doty-
czyło obecności kobiet w samorządach. czyło obecności kobiet w samorządach. czyło obecności kobiet w samorządach. czyło obecności kobiet w samorządach.  
W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim - współor-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Kongres 
Kobiet, Fundację Batorego, Stowarzyszenie 
Szkoła Liderów, Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej i Sieć Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych SPLOT - wzięło udział ok. 300 kobiet 
zaangażowanych w działalność samorządową. 
Ponadto - poza parą prezydencką - uczestniczyli 
w niej minister ds. społecznych w prezydenckiej 
kancelarii Irena Wóycicka i Rzecznik Praw 
Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. W gronie 
zaproszonych gości znalazła się także mrągo-
wianka, miejska radna - Monika Mierzejewska. - 
Jestem pod ogromnym wrażeniem serdecznej 
atmosfery jaka panowała w Pałacu Prezydenc-
kim  - mówi Monika Mierzejewska. - Wspólnie 
dyskutowaliśmy również nad przyczynami tak 
nikłej obecności kobiet w życiu publicznym. 

Nowy komendant  
mrągowskiej policji  
Tomasz Klimek, dotychczasowy szef Tomasz Klimek, dotychczasowy szef Tomasz Klimek, dotychczasowy szef Tomasz Klimek, dotychczasowy szef 
policji w Ostródzie został nowym ko-policji w Ostródzie został nowym ko-policji w Ostródzie został nowym ko-policji w Ostródzie został nowym ko-
mendantem policji w Mrągowie. Zastąpił mendantem policji w Mrągowie. Zastąpił mendantem policji w Mrągowie. Zastąpił mendantem policji w Mrągowie. Zastąpił 
na tym stanowisku Krzysztofa Fica, który na tym stanowisku Krzysztofa Fica, który na tym stanowisku Krzysztofa Fica, który na tym stanowisku Krzysztofa Fica, który 
objął funkcję komendanta w Ostródzie.objął funkcję komendanta w Ostródzie.objął funkcję komendanta w Ostródzie.objął funkcję komendanta w Ostródzie. 
Tomasz Klimek służbę w Policji pełni od 20 
lat. Do 2003 roku pracował w Komendzie 
Powiatowej Policji w Mrągowie. Od kwietnia 
2003 roku był Zastępcą Komendanta Komisa-
riatu Policji w Biskupcu, później był szefem 
tego komisariatu. W 2007 roku został powoła-
ny na stanowisko Komendanta Powiatowego 
Policji w Ostródzie.Tomasz Klimek ma 40 lat. 
Z wykształcenia jest magistrem administracji. 
Po prawie 8 latach wracam do Mrągowa, gdzie 
zaczynałem swoją przygodę z policją. Wiem 
co tu się dzieje, wiem czego oczekują miesz-
kańcy, z którymi rozmawiam na co dzień - 
mówi nowy komendant.   Kurier MrągowskiKurier MrągowskiKurier MrągowskiKurier Mrągowski 

W skrócie Julian Osiecki przewodniczącym  
Sejmiku Wojewódzkiego 

Na inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa WarmińskoNa inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa WarmińskoNa inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa WarmińskoNa inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Warmińsko----
Mazurskiego radni wybrali Zarząd Województwa. Marszałkiem został Mazurskiego radni wybrali Zarząd Województwa. Marszałkiem został Mazurskiego radni wybrali Zarząd Województwa. Marszałkiem został Mazurskiego radni wybrali Zarząd Województwa. Marszałkiem został 
Jacek Protas, a przewodniczącym Sejmiku ponownie Julian Osiecki.Jacek Protas, a przewodniczącym Sejmiku ponownie Julian Osiecki.Jacek Protas, a przewodniczącym Sejmiku ponownie Julian Osiecki.Jacek Protas, a przewodniczącym Sejmiku ponownie Julian Osiecki.    

W  pierwszym głosowaniu 
radni wybierali prze-
wodniczącego Sejmiku. 
Został nim ponownie 

mrągowianin Julian Osiecki (PO). Powo-
łano również wiceprzewodniczących. 
Pozostałe kluby w prezydium reprezen-
tują Edward Adamczyk (PSL), Artur 
Chojecki (PiS) i Andrzej Ryński (SLD).  
- Jestem zadowolony z tego, że radni 
ponownie obdarzyli mnie zaufaniem, to 
dla mnie ogromne wyróżnienie. Mniej 
zadowolona jest moja żona, która już 
narzeka, że w domu będę tylko gościem -  
mówi Julian Osiecki. Myślę, że będzie to 
dobra kadencja samorządowa. Do rozdy-
sponowania jest wiele unijnych środków, 
które za naszym pośrednictwem będą 
przyznawane. Na pewno będę pamiętał o 
ziemi mrągowskiej, która jest mi bardzo 
bliska. W Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego zasiada 30 radnych. 
KMKMKMKM    

Bogdan Kurta nowym  
starostą mrągowskim  

Bogdan Kurta, Radny Powiatu Mrągowskiego z Mikołajek został nowym starostą Bogdan Kurta, Radny Powiatu Mrągowskiego z Mikołajek został nowym starostą Bogdan Kurta, Radny Powiatu Mrągowskiego z Mikołajek został nowym starostą Bogdan Kurta, Radny Powiatu Mrągowskiego z Mikołajek został nowym starostą 
mrągowskim. Na sesji 29 listopada poparli jego kandydaturę wszyscy obecni radnimrągowskim. Na sesji 29 listopada poparli jego kandydaturę wszyscy obecni radnimrągowskim. Na sesji 29 listopada poparli jego kandydaturę wszyscy obecni radnimrągowskim. Na sesji 29 listopada poparli jego kandydaturę wszyscy obecni radni.  

N a pierwszą sesję obecnej 
kadencji Rady Powiatu sta-
wiło się 15 jej członków. 
Rozpoczęła się ona od złoże-

nia ślubowania przez każdego z radnych, 
a do czasu wyboru nowego przewodni-

Nowe władze Powiatu:Nowe władze Powiatu:Nowe władze Powiatu:Nowe władze Powiatu:    
Bogdan Kurta Bogdan Kurta Bogdan Kurta Bogdan Kurta – starosta mrągowski 
Janusz Alicki Janusz Alicki Janusz Alicki Janusz Alicki – wicestarosta  
 
Zarząd Powiatu:Zarząd Powiatu:Zarząd Powiatu:Zarząd Powiatu:    
Bogdan Kossakowski,Bogdan Kossakowski,Bogdan Kossakowski,Bogdan Kossakowski,    
Antoni Karaś,Antoni Karaś,Antoni Karaś,Antoni Karaś,    
Barbara KuźmickaBarbara KuźmickaBarbara KuźmickaBarbara Kuźmicka-Rogala.Rogala.Rogala.Rogala. 

Składam wszystkim Wyborcom serdeczne Składam wszystkim Wyborcom serdeczne Składam wszystkim Wyborcom serdeczne Składam wszystkim Wyborcom serdeczne 
podziękowania za okazane mi zaufanie podziękowania za okazane mi zaufanie podziękowania za okazane mi zaufanie podziękowania za okazane mi zaufanie     

i życzliwość, które znalazły odzwierciedle-i życzliwość, które znalazły odzwierciedle-i życzliwość, które znalazły odzwierciedle-i życzliwość, które znalazły odzwierciedle-
nie w Państwa głosach oddanych na moją nie w Państwa głosach oddanych na moją nie w Państwa głosach oddanych na moją nie w Państwa głosach oddanych na moją     
kandydaturę w wyborach do Sejmiku kandydaturę w wyborach do Sejmiku kandydaturę w wyborach do Sejmiku kandydaturę w wyborach do Sejmiku     

Województwa Warmińsko Województwa Warmińsko Województwa Warmińsko Województwa Warmińsko ---- Mazurskiego.  Mazurskiego.  Mazurskiego.  Mazurskiego.     

czącego prowadził ją radny senior – An-
toni Karaś. Po wyborze na tę funkcję 
Stanisława Bułajewskiego przekazał mu 
prowadzenie sesji. Kandydaci zgłaszani 
do poszczególnych funkcji uzyskali 
wcześniej poparcie nowej koalicji, do 

której należy większość klubów 
wchodzących w skład obecnej rady. 
Nie było kontrkandydatów, stąd 
wybory przebiegały sprawnie.  

Burmistrz, Otolia Siemieniec gratuluje Toma-Burmistrz, Otolia Siemieniec gratuluje Toma-Burmistrz, Otolia Siemieniec gratuluje Toma-Burmistrz, Otolia Siemieniec gratuluje Toma-
szowi Klimkowi nominacji.szowi Klimkowi nominacji.szowi Klimkowi nominacji.szowi Klimkowi nominacji.    

Bogdan Kurta po wyborze na Starostę MrągowskiegoBogdan Kurta po wyborze na Starostę MrągowskiegoBogdan Kurta po wyborze na Starostę MrągowskiegoBogdan Kurta po wyborze na Starostę Mrągowskiego    
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STRONA 3 

Rozmowa z Otolią Siemieniec, Burmistrzem miasta Mrągowo 

Jaka była Pani reakcja na wynik wyborczy?Jaka była Pani reakcja na wynik wyborczy?Jaka była Pani reakcja na wynik wyborczy?Jaka była Pani reakcja na wynik wyborczy?    
-Cieszyłam się, że zdobyłam zaufanie Miesz-
kańców i wygrałam wybory. To jest radość, 
ale również mam świadomość odpowie-
dzialności jaka na mnie ciąży. Ten wielki 
kredyt zaufania będę spłacać swoją pracą 
realizując wyborczy program Mrągowskiej 
Wspólnoty Samorządowej i oczekiwania 
Mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie dzię-
kuję Wyborcom za oddane na mnie głosy. 
---- Jaką ma Pani wizję rozwoju Miasta w  Jaką ma Pani wizję rozwoju Miasta w  Jaką ma Pani wizję rozwoju Miasta w  Jaką ma Pani wizję rozwoju Miasta w 
kadencji 2010 kadencji 2010 kadencji 2010 kadencji 2010 –––– 2014? 2014? 2014? 2014?    
- Miasto, powinno się rozwijać w sposób 
zrównoważony, z zachowaniem prioryte-
tów decydujących o poziomie życia miesz-
kańców. Potrzebujemy miejsc pracy i dlate-
go musi być dozbrojona mrągowska pod-
strefa  Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, w dzielnicy przemy-
słowej. Złożyliśmy projekt o dofinansowa-
nie unijne. Będzie realizowane szereg in-
nych inwestycji, m.in. hala sportowo-
widowiskowa z pięcioma boiskami, Ekoma-
rina – mała przystań żeglarska i kajakowa na 
szlaku rzeki Dajny, przy plaży przy Jasz-
czurczej Górze -jako produkt turystyczny. 
Otrzymaliśmy na inwestycje dofinansowa-
nie unijne, niebawem zostanie ogłoszony 
przetarg na jej realizację. Następnego dnia 
po wyborach otrzymaliśmy decyzję o dofi-
nansowaniu, z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, przebudowy amfiteatru przy 
Jaszczurczej Górze. Amfiteatr to nie tylko 
miejsce organizacji imprez festiwalowych 
ale również obiekt architektury, znany z 
transmisji telewizyjnych, chętnie zwiedzany 
przez turystów. Przejęliśmy, od 1 stycznia 
2010 r. drogi od Starostwa Powiatowego /
około 50 % dróg w mieście/, które są w 
złym stanie technicznym. Przygotowujemy 
przetarg na przebudowę dróg w ul. Rynko-
wej /od ZWiK / ze skrzyżowaniem w ul. 
Rynkowa – Brzozowa i w ul. Brzozowej. Na 
tą inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie 
ok. 3 mln zł, z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Rozpocznie się 
ona wczesną wiosną i musi być zakończona 

i rozliczona do końca 2011 r. Zbudujemy 
przy niej ciąg pieszo rowerowy, przez os. 
Mazurskie, wzdłuż torów, do przejazdu 
kolejowego, po wcześniejszej przebudowie 
naziemnego odcinka kolektora przesyłu 
ciepła. W trakcie opracowania jest doku-
mentacja na przebudowę dróg w ul.: Trau-
gutta, Roosevelta, Chopina, Jeziorna, Rybna 
i Oficerska, wraz z budową odwodnienie, 
oświetlenia i przebudową mediów. Poszu-
kujemy źródła dofinansowania przebudowy 
głównego kolektora deszczowego, od jez. 
Magistrackiego do jez. Juno. Koszt jej reali-
zacji to około 15 mln zł. Jeżeli nie wykona-
my w centrum Miasta inwestycji związa-
nych z odprowadzeniem deszczówki to nie 
można będzie przebudować dróg w ul. Kró-
lewieckiej i Warszawskiej. W trakcie reali-
zacji jest jeszcze parę zadań inwestycyjnych. 
W 2011 r. zakończona zostanie duża inwe-
stycja, za prawie 6,5 mln zł, realizowana od 
2009 r. pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej”. Obejmuje ona 
siedem placówek miejskich. Kontynuujemy 
rewitalizację obszarów śródmieścia /Park 
Lotników za Urzędem Miasta i Plac Wy-
zwolenia przy Rossmanie/. Przygotowujemy 
dokumentację na adaptację hotelu pielę-
gniarskiego na mieszkania komunalne. Będę 
kontynuować moje rozmowy z wykonawca-
mi, którzy wygrali przetargi, aby zatrudniali 
mieszkańców Mrągowa. Będą budowane 
ciągi pieszo- rowerowe /m. in. wydłużenie 
promenady od ul. Nadbrzeżnej, przez „kanał 
prezesa” do ul. Wojska Polskiego/, urządze-
nia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, place 
zabaw- m.in. przy „Orliku” na terenach 
byłej jednostki wojskowej. 6 grudnia br. 
oddaliśmy do eksploatacji drugi już „Orlik” 
na os. Mazurskim. Bardzo ważną dla Miasta 
inwestycją jest budowa basenu krytego z 
zadaszonym lodowiskiem. Będę czynić 
wszelkie możliwe starania o pozyskanie 
dofinansowania na jej realizację. Projekt jest 
nadal na pierwszym miejscu listy rezerwo-
wej.  Miasto ma możliwości finansowe reali-
zowania zaplanowanych inwestycji, gdyż 
przewidywane zadłużenie na koniec br. 
wyniesie około 5 mln zł co stanowi 9 % 
planowanych dochodów budżetowych, przy 
dopuszczalnym 60 %. Mrągowo ma specy-
ficzne położenie w stosunku do dróg strate-
gicznych w Regionie  i dlatego obwodnica w 
drodze Nr 59, której budowa zakończy się w 
maju 2011 r. znacząco poprawi komunikację 
w kierunku Kętrzyna i Giżycka oraz odciąży 
drogi miejskie. Musimy nadal lobbować na 
rzecz budowy drogi Nr 16, od Borek Wiel-
kich do Mrągowa i dalej do Ełku. Wówczas i 

inwestorzy chętniej pojawią się w naszym 
mieście, a poza tym poprawią się warunki 
komunikacyjne dla naszych przedsiębior-
ców. Mrągowo to miasto turystyczne, nie 
tylko w nazwie, musi być wzbogacana ofer-
ta, która przyciągnie turystów po sezonie 
letnim. Niebawem przystępujemy do ogło-
szenia przetargu na wykonanie dokumenta-
cji na zadanie pn. „Reaktywacja szlaku kaja-
kowego rzeką Dajną, od Piecek do Św. Lipki. 
Z mojej inicjatywy powstało 4 lata temu 
Porozumienie Samorządowe pomiędzy: 
miastem Mrągowo, Gminą Mrągowo, Staro-
stwami Powiatowymi w Kętrzynie i w Mrą-
gowie, Gminą Reszel i Piecki. Pokonaliśmy 
już wiele barier i coraz bliżej jest ostatni jej 
etap. Realizujemy, wspólnie z 36 gminami 
naszego Regionu, projekt docelowego zago-
spodarowania odpadów komunalnych, tzw. 
olsztyński. Mam szereg nowych propozycji 
do realizacji, które przedstawię radnym do 
rozważenia i akceptacji. To nie są wszystkie 
plany na tą kadencję. O innych będę Pań-
stwa informować na bieżąco. 
---- Co będzie priorytetem tej kadencji? Co będzie priorytetem tej kadencji? Co będzie priorytetem tej kadencji? Co będzie priorytetem tej kadencji?    
To nie będzie jeden priorytet, ale kilka po-
wiązanych ze sobą: inwestycje realizowane z 
dofinansowaniem unijnym i z innych źródeł 
zagranicznych i krajowych, podniesienie 
atrakcyjności turystycznej Miasta, z ukie-
runkowaniem na wydłużenie sezonu tury-
stycznego poprzez zespół różnych działań, 
w tym budowanie nowych produktów tury-
stycznych i poprawę estetyki Miasta, popra-
wa warunków życia mieszkańców poprzez 
oddziaływanie na powstawanie nowych 
miejsc pracy, zapewnienie mieszkań komu-
nalnych jak również w ramach budownic-
twa społecznego, poprawa jakości i warun-
ków nauczania, rozwój kultury i sportu, w 
różnych dyscyplinach oraz poszerzenie 
oferty rekreacyjnej.      
rozmawiał Paweł Krasowskrozmawiał Paweł Krasowskrozmawiał Paweł Krasowskrozmawiał Paweł Krasowskiiii    

Tomasz  
Witkowicz 
ponownie  
Zastępcą  
Burmistrza 
Mrągowa 
3 grudnia 2010 r. 3 grudnia 2010 r. 3 grudnia 2010 r. 3 grudnia 2010 r. 

Tomasz Witkowicz został ponownie powoła-Tomasz Witkowicz został ponownie powoła-Tomasz Witkowicz został ponownie powoła-Tomasz Witkowicz został ponownie powoła-
ny na Zastępcę Burmistrza Miasta Mrągowo.ny na Zastępcę Burmistrza Miasta Mrągowo.ny na Zastępcę Burmistrza Miasta Mrągowo.ny na Zastępcę Burmistrza Miasta Mrągowo. 
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InwestycjeInwestycjeInwestycjeInwestycje    

To już pewne, mrągowski  
amfiteatr zmieni wygląd   

W Mrągowie powstanie nowy amfiteatr. Inwestycję, szacowaną na ponad W Mrągowie powstanie nowy amfiteatr. Inwestycję, szacowaną na ponad W Mrągowie powstanie nowy amfiteatr. Inwestycję, szacowaną na ponad W Mrągowie powstanie nowy amfiteatr. Inwestycję, szacowaną na ponad     
12, 5 mln złotych, sfinansuje w większości Gmina Miasto Mragowo, dofinanso-12, 5 mln złotych, sfinansuje w większości Gmina Miasto Mragowo, dofinanso-12, 5 mln złotych, sfinansuje w większości Gmina Miasto Mragowo, dofinanso-12, 5 mln złotych, sfinansuje w większości Gmina Miasto Mragowo, dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury wyniesie ok. wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury wyniesie ok. wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury wyniesie ok. wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury wyniesie ok. 
3 mln 3 mln 3 mln 3 mln ---- poinformowała burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. poinformowała burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. poinformowała burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. poinformowała burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec.    

P rzedmiotem inwestycji jest 
projekt przebudowy amfiteatru 
wraz z zapleczem socjalnym, 
infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu. Scena została 
zaprojektowana w miejscu istniejącej, od 

strony zachodniej, 
na planie elipsy. 
Pod sceną umiesz-
czone zostanie za-
plecze sceny z gar-
derobami, pomiesz-
czeniami technicz-
nymi, pomieszcze-
niami higieniczno-
sanitarnymi oraz 
pomieszczeniami 
małej gastronomii. 
Zapro j ek towano 
przebudowę istnie-
jącej widowni w 
postaci uformowa-

nia charakterystycznej formy amfiteatru. 
Liczba miejsc na widowni - ok. 5000 
osób. Celem strategicznym projektu jest: 
wzrost atrakcyjności turystycznej i rekre-
acyjnej oraz konkurencyjności Mrągowa 
dla mieszkańców i turystów.  

Podpisano umowę na budowę hali   
24 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie Burmistrz Miasta, Otolia Siemie-24 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie Burmistrz Miasta, Otolia Siemie-24 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie Burmistrz Miasta, Otolia Siemie-24 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie Burmistrz Miasta, Otolia Siemie-
niec podpisała umowę na budowę hali widowiskowo niec podpisała umowę na budowę hali widowiskowo niec podpisała umowę na budowę hali widowiskowo niec podpisała umowę na budowę hali widowiskowo ---- sportowej przy Gimnazjum  sportowej przy Gimnazjum  sportowej przy Gimnazjum  sportowej przy Gimnazjum 
Nr 2 w ramach zadania "Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkolenio-Nr 2 w ramach zadania "Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkolenio-Nr 2 w ramach zadania "Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkolenio-Nr 2 w ramach zadania "Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkolenio-
wego Nr 8 w Mrągowie wego Nr 8 w Mrągowie wego Nr 8 w Mrągowie wego Nr 8 w Mrągowie ---- Etap II  Etap II  Etap II  Etap II ---- Budowa infrastruktury sportowej". Budowa infrastruktury sportowej". Budowa infrastruktury sportowej". Budowa infrastruktury sportowej".    

dofinansowania tego projektu jest naj-
większą z dotychczas uzyskanych dofinan-
sowań z Unii Europejskiej dla projektów 
Gminy Miasto Mrągowo. 

Ł ączny koszt tego zadania, bez nadzoru budowlanego 
to 13 395596 złotych. Plac 
budowy został przekaza-

ny wykonawcy - firmie ,,Mostostal 
Warszawa”. Realizacja robót prze-
widziana jest do lipca 2012 roku. 
Nowoczesny kompleks sportowy 
będzie znajdował się przy ulicy 
Kopernika, w sąsiedztwie Zespołu 
Szkół nr 1. W ramach projektu 
powstanie pełnowymiarowa hala 
widowiskowo-sportowa wraz z 
wyposażeniem, połączona łączni-
kiem z Gimnazjum oraz 5 boisk 
wraz z zagospodarowaniem terenu. Dofi-
nansowanie do inwestycji mrągowskiego 
samorządu pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota 

Samorządy za  
połączeniem  
kolejowym  
TEN-T przez  
Mrągowo i Mikołajki   
17 listopada samorząd województwa 17 listopada samorząd województwa 17 listopada samorząd województwa 17 listopada samorząd województwa 
warmińskowarmińskowarmińskowarmińsko----mazurskiego, będący partne-mazurskiego, będący partne-mazurskiego, będący partne-mazurskiego, będący partne-
rem projektu TransBaltic rem projektu TransBaltic rem projektu TransBaltic rem projektu TransBaltic –––– w kierunku  w kierunku  w kierunku  w kierunku 
zintegrowanego systemu transportu w zintegrowanego systemu transportu w zintegrowanego systemu transportu w zintegrowanego systemu transportu w 
regionie Morza Bałtyckiego zorganizo-regionie Morza Bałtyckiego zorganizo-regionie Morza Bałtyckiego zorganizo-regionie Morza Bałtyckiego zorganizo-
wał w Olsztynie spotkanie konsultacyjne wał w Olsztynie spotkanie konsultacyjne wał w Olsztynie spotkanie konsultacyjne wał w Olsztynie spotkanie konsultacyjne 
wyników dotychczasowych prac związa-wyników dotychczasowych prac związa-wyników dotychczasowych prac związa-wyników dotychczasowych prac związa-
nych z badaniem, pt. Studium stanu i nych z badaniem, pt. Studium stanu i nych z badaniem, pt. Studium stanu i nych z badaniem, pt. Studium stanu i 
potencjału połączenia kolejowego: Szcze-potencjału połączenia kolejowego: Szcze-potencjału połączenia kolejowego: Szcze-potencjału połączenia kolejowego: Szcze-
cin cin cin cin –––– Koszalin  Koszalin  Koszalin  Koszalin –––– Gdańsk  Gdańsk  Gdańsk  Gdańsk –––– Olsztyn  Olsztyn  Olsztyn  Olsztyn –––– Ełk. Ełk. Ełk. Ełk.    
Badanie to, zlecone wspólnie z woj. pomor-

skim miało na celu ocenę aktualnego stanu 

tej relacji kolejowej oraz jej statusu z punktu 

widzenia rozwoju gospodarczego, oddziały-

wania regionalnego oraz perspektyw ewen-

tualnego włączenia do Transeuropejskiej 

Sieci Transportowej (TEN-T). Wykonawca 

badań, Ośrodek Badawczy Ekonomiki 

Transportu Spółka z o.o.  przedstawił 4 wa-

rianty przebiegu relacji kolejowych przez 

woj. warmińsko-mazurskie. Dwa analizowa-

ne warianty prowadzą z Olsztyna przez 

Czerwonkę-Korsze-Kętrzyn-Giżycko do 

Ełku, natomiast dwa przebiegają z Olsztyna 

przez Czerwonkę-Biskupiec-Mrągowo-

Mikołajki-Orzysz do Ełku. Obecni na spo-

tkaniu samorządowcy z Mrągowa, z-ca bur-

mistrza Tomasz Witkowicz i z Mikołajek, 

burmistrz Piotr Jakubowski podczas spotka-

nia przekazali argumenty za modernizacją 

linii kolejowej przez Mrągowo i Mikołajki 

wraz z włączeniem jej do TEN-T. Przewidy-

wane dofinansowanie z UE tego projektu w 

obszarze województwa warmińsko-

mazurskiego to 85%, jego realizację zapla-

nowano na okres około10 lat. W wypadku 

zarekomendowania przez samorząd woje-

wództwa proponowanego wariantu i jego 

akceptacji przez Ministerstwo Infrastruktury 

i UE, realizacja projektu zasadniczo poprawi 

dostępność komunikacyjną województwa i 

wraz z modernizacją drogi krajowej nr 16 

wzmocni rozwój gospodarczy regionu.  



 

 Magazyn Mrągowski nr 12/2010                                                                                                                      

W skrócie 

Aktualności miejskieAktualności miejskieAktualności miejskieAktualności miejskie    

STRONA  5 

Archiwum Mówionej Historii 
Zielone Archiwum Mówionej Historii Zielone Archiwum Mówionej Historii Zielone Archiwum Mówionej Historii Zielone Archiwum Mówionej Historii ---- to spotkania warsztatowe z  to spotkania warsztatowe z  to spotkania warsztatowe z  to spotkania warsztatowe z 
dziećmi i młodzieżą w MDK organizowane przez Stowarzyszenie Zielo-dziećmi i młodzieżą w MDK organizowane przez Stowarzyszenie Zielo-dziećmi i młodzieżą w MDK organizowane przez Stowarzyszenie Zielo-dziećmi i młodzieżą w MDK organizowane przez Stowarzyszenie Zielo-
ne Dzieci mające na celu popularyzację tematu historii kolekcji i zapisu ne Dzieci mające na celu popularyzację tematu historii kolekcji i zapisu ne Dzieci mające na celu popularyzację tematu historii kolekcji i zapisu ne Dzieci mające na celu popularyzację tematu historii kolekcji i zapisu 
dziejów regionu tworzonego przez mrągowskiego historyka oraz przy-dziejów regionu tworzonego przez mrągowskiego historyka oraz przy-dziejów regionu tworzonego przez mrągowskiego historyka oraz przy-dziejów regionu tworzonego przez mrągowskiego historyka oraz przy-
rodnika Ryszarda Bitowta. rodnika Ryszarda Bitowta. rodnika Ryszarda Bitowta. rodnika Ryszarda Bitowta.     

O pracowujemy wspólnie 
z uczestnikami zielo-
nych warszatatów ma-
teriały do publikacji 

prasowej i internetowej. Naszym 
celem jest digitalizacja i archiwizacja 
zasobów kolekcji R. Bitowta pod 
tytułem "Drobne skarby ziemi mrą-
gowskiej"- mówi Zofia Wojciechow-
ska prezes organizacji. Stowarzysze-
nie Zielone Dzieci pracuje nad rozbudową 
koncepcji utworzenia "Zielonego Instytutu" 
jako miejsca spotkań dzieci i młodzieży, 
tworzenia warsztatów o znaczeniu ekolo-
gicznym i historyczno-kulturowym oraz 
dziennikarstwa społecznościowego. Zielone 
Warsztaty w tym wydaniu skupiły uwagę 
nad zabytkowymi tablicami ukazującymi 
rzadkie i chronione ptaki oraz rośliny Ma-
zur. Razem z Ryszardem Bitowtem pozna-
jemy dzieje zabytkowego parku im. Juliusza 
Słowackiego. Dawne tablice zostaną podda-
ne zabiegom konserwatorskim. W projek-
cie współpracujemy z Muzeum miasta 
Mrągowo oraz innymi specjalistami z Ar-
chiwum Akt Nowych z Warszawy. Zapro-
szono także na warsztaty eksperta, fotogra-
fika dokumentalistę Mariana Modzelew-

skiego by pokazał jak tworzyć dokumenta-
cję fotograficzną z zajęć. W spotkaniach z 
mazurską przyrodą oraz historią (przy 
otwartych drzwiach ) udział biorą dzieci i 
pedagodzy z trzech placówek są to : MDK 
oraz świetlice środowiskowe " Bratek" i 
"Gniazdo". Czekamy na chętnych do udzia-
łu w zajęciach w każdy poniedziałek o go-
dzinie 16.00 w MDK w Mrągowie ul Ko-
pernika 2C. Stowarzyszenie Zielone Dzie-
ciaki zaprasza do współpracy, a także na 
nasz zielony blog i naszego internetowego 
radia Zielone Dzieciaki Radio Wnet. 
www.zielonedzieciaki.bloog.pl 
Projekt realizowany przy wsparciu UM Projekt realizowany przy wsparciu UM Projekt realizowany przy wsparciu UM Projekt realizowany przy wsparciu UM 
Mrągowo.Mrągowo.Mrągowo.Mrągowo.    

Zofia WojciechowskaZofia WojciechowskaZofia WojciechowskaZofia Wojciechowska    

Informacje  
Dzieci Wojny  
Dnia 5.XI.2010 r. odbyło się zebranie Zarządu 
w poszerzonym składzie, na którym podjęto 
uchwałę w sprawie przystąpienia z dniem 1 
stycznia 2011 roku naszego Mrągowskiego 
Oddziału  do Krajowego Stowarzyszenia Dzie-
ci Wojny w Polsce Zarząd Główny w Łodzi. 

ŻYCZENIA  
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
2011 Roku składamy naszym Władzom Samo-
rządowym Miasta i Powiatu Mrągowa, oraz 
wszystkim naszym przyjaciołom, sympatykom 
i członkom z  ich rodzinami najserdeczniejsze  
życzenia. Dużo zdrowia i radości życia, sa-
mych sukcesów w pracy zawodowej i społecz-
ne oraz  życiu osobistym. 

ZARZĄD ODDZIAŁU  ZARZĄD ODDZIAŁU  ZARZĄD ODDZIAŁU  ZARZĄD ODDZIAŁU  
Mrągowskich Dzieci WojnyMrągowskich Dzieci WojnyMrągowskich Dzieci WojnyMrągowskich Dzieci Wojny    

ZAPROSZENIE 
Dnia 7 stycznia 2011 roku o godz.11.00  w 
Centrum Kultury I Turystyki  w Mrągowie 
odbędzie się uroczyste spotkanie – Opłatkowo 
– Noworoczne  na które zapraszamy wszyst-
kich  członków naszego mrągowskiego stowa-
rzyszenia Polskich Dzieci Wojny  

Prezes Jan Z.RośleńPrezes Jan Z.RośleńPrezes Jan Z.RośleńPrezes Jan Z.Rośleń    

Podziękowanie Podziękowanie Podziękowanie Podziękowanie     
Hospicjum Domowego Hospicjum Domowego Hospicjum Domowego Hospicjum Domowego     
św. Wojciecha  św. Wojciecha  św. Wojciecha  św. Wojciecha      
Zarząd Hospicjum Domowego im. św. Zarząd Hospicjum Domowego im. św. Zarząd Hospicjum Domowego im. św. Zarząd Hospicjum Domowego im. św. 
Wojciecha w Mrągowie pragnie poinfor-Wojciecha w Mrągowie pragnie poinfor-Wojciecha w Mrągowie pragnie poinfor-Wojciecha w Mrągowie pragnie poinfor-
mować mieszkańców naszego Miasta i mować mieszkańców naszego Miasta i mować mieszkańców naszego Miasta i mować mieszkańców naszego Miasta i 
regionu, że w wyniku przekazania 1% regionu, że w wyniku przekazania 1% regionu, że w wyniku przekazania 1% regionu, że w wyniku przekazania 1% 
podatku za rok 2009 wpłynęło na nasze podatku za rok 2009 wpłynęło na nasze podatku za rok 2009 wpłynęło na nasze podatku za rok 2009 wpłynęło na nasze 
konto 23 340 zł 20 gr. konto 23 340 zł 20 gr. konto 23 340 zł 20 gr. konto 23 340 zł 20 gr.     
W tym pięknym geście uczestniczyło ok. 500 
darczyńców, w tym 350 osób z naszego warmiń-
sko-mazurskiego regionu, 150 osób to darczyńcy 
ze wszystkich regionów Polski. W bieżącym 
roku 2010 hospicjum dokonało zakupu sprzętu 
na sumę 22540 zł. To dobrze, że można spotkać 
ludzi dobrego serca, wrażliwych, otwartych na 
pomoc w budowaniu miłości. Z całego serca 
dziękujemy wszystkim za wsparcie finansowe i 
materialne dla naszego hospicjum.  

Prezes Hospicjum Mieczysław BanachPrezes Hospicjum Mieczysław BanachPrezes Hospicjum Mieczysław BanachPrezes Hospicjum Mieczysław Banach    

Szkolenie z zakresu  
przeciwdziałania narkomanii 

255 osób uczestniczyło w zajęciach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania 255 osób uczestniczyło w zajęciach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania 255 osób uczestniczyło w zajęciach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania 255 osób uczestniczyło w zajęciach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii w środowisku lokalnym i szkolnym, które zostały przeprowadzone narkomanii w środowisku lokalnym i szkolnym, które zostały przeprowadzone narkomanii w środowisku lokalnym i szkolnym, które zostały przeprowadzone narkomanii w środowisku lokalnym i szkolnym, które zostały przeprowadzone 
w dniach 29 w dniach 29 w dniach 29 w dniach 29 ---- 30 listopada i 2 grudnia br. w Mrągowie. 30 listopada i 2 grudnia br. w Mrągowie. 30 listopada i 2 grudnia br. w Mrągowie. 30 listopada i 2 grudnia br. w Mrągowie.    

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele, 
pedagodzy, policjanci, strażnicy miejscy i 
pracownicy socjalni oraz inne osoby-
związane z profilaktyką narkomanii. 
Odrębne szkolenie zostało przeprowa-

dzono dla Rady Pedagogicznej i rodziców 
uczniów ZSZ. Realizatorem szkolenia 
była Pracownia Profilaktyczna "Krokus" 
w Krakowie. Zajęcia miały na celu zwięk-
szenie poziomu wiedzy w zakresie zagro-
żenia narkomanią.  
Szkolenia odbyły się w ramach zadań 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Miasta Mrągowo na 2010 r. i 
zostały sfinansowane ze środków budżetu 
Miasta Mrągowo, z funduszu przeznaczo-
nego na profilaktykę i rozwiązywanie 
problemów uzależnień. 
Alicja SzarekAlicja SzarekAlicja SzarekAlicja Szarek    

Pan Ryszard Bitowt w trakcie warsztatów. Pan Ryszard Bitowt w trakcie warsztatów. Pan Ryszard Bitowt w trakcie warsztatów. Pan Ryszard Bitowt w trakcie warsztatów.     
Zdj. Marian ModzelewskiZdj. Marian ModzelewskiZdj. Marian ModzelewskiZdj. Marian Modzelewski    
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Komputery dla  
Mieszkańców Mrągowa  
Miasto przystąpiło do realizacji projektu pn. Miasto przystąpiło do realizacji projektu pn. Miasto przystąpiło do realizacji projektu pn. Miasto przystąpiło do realizacji projektu pn. 
„Upowszechnianie dostępu do Internetu „Upowszechnianie dostępu do Internetu „Upowszechnianie dostępu do Internetu „Upowszechnianie dostępu do Internetu 
wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym” w ramach Progra-wykluczeniem cyfrowym” w ramach Progra-wykluczeniem cyfrowym” w ramach Progra-wykluczeniem cyfrowym” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007200720072007----2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo 2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo 2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo 2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo 
informacyjne informacyjne informacyjne informacyjne –––– zwiększenie innowacyjności  zwiększenie innowacyjności  zwiększenie innowacyjności  zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu wykluczeniu cyfrowemu wykluczeniu cyfrowemu wykluczeniu cyfrowemu –––– einclusion. einclusion. einclusion. einclusion.    
Osoby, deklarujące uczestnictwo w projekcie 
muszą być mieszkańcami Miasta Mrągowo, jak 
również muszą prowadzić gospodarstwo do-
mowe na terenie Miasta Mrągowo. Gospodar-
stwa domowe, o których mowa wyżej, muszą 
spełniać łącznie następujące kryteria dostępu : 
znajdować się w zasięgu technicznych możli-
wości podłączenia Internetu, nie posiadać 
dostępu do Internetu,  nie posiadać kompute-
ra, spełniać kryterium dochodowe, upoważ-
niające do otrzymania wsparcia w ramach 
systemu pomocy społecznej lub świadczeń 
rodzinnych, wychowywać co najmniej jedno 
dziecko w wieku 10-15 lat. 
W gospodarstwie domowym, zakwalifikowa-
nym do uczestnictwa w projekcie nie może 
występować problem uzależnienia lub prze-
mocy domowej, chyba że osoba/y uzależniona/e 
bądź stosująca/e przemoc domową poddała/y 
się leczeniu i/lub uczęszczają na terapię.  
Udział wszystkich gospodarstw domowych w 
projekcie jest bezpłatny. 
Osoby chętne do udziału w projekcie muszą 
wypełnić i przedłożyć ankietę zgłoszeniową 
wraz z : dokumentami potwierdzającymi wy-
sokość dochodu netto każdego członka gospo-
darstwa domowego za miesiąc poprzedzający 
moment złożenia ankiety, kserokopią dowodu 
osobistego, zaświadczeniem o pobieraniu 
nauki lub spełnianiu obowiązku nauki przez 
dzieci i młodzież, kserokopią tytułu prawnego 
do lokalu mieszkalnego.    
Ankiety dostępne są w Referacie Edukacji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, I piętro, pok. 
28, jak również na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie. 
Informacji udziela Pani Irena Szkudaj oraz Pani 
Anna Jakubowicz pod nr tel. 89 741 9013.    
ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALE-ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALE-ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALE-ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALE-
ŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE ŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE ŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE ŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W MRĄGOWIE, POK. 28, I PIĘ-MIEJSKIM W MRĄGOWIE, POK. 28, I PIĘ-MIEJSKIM W MRĄGOWIE, POK. 28, I PIĘ-MIEJSKIM W MRĄGOWIE, POK. 28, I PIĘ-
TRO DO DNIA 31 STYCZNIA 2011 R.  TRO DO DNIA 31 STYCZNIA 2011 R.  TRO DO DNIA 31 STYCZNIA 2011 R.  TRO DO DNIA 31 STYCZNIA 2011 R.      
Projekt jest współfinansowany ze środków Europej-
skiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W 
WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ  

Marian Modzelewski laureatem 
konkursu ,,Barwy  Wolontariatu”  

To już dziesiąta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszał-To już dziesiąta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszał-To już dziesiąta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszał-To już dziesiąta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszał-
kowski. Jest on okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolonta-kowski. Jest on okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolonta-kowski. Jest on okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolonta-kowski. Jest on okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolonta-
riuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, śro-riuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, śro-riuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, śro-riuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, śro-
dowiskami i osobami prywatnymi.dowiskami i osobami prywatnymi.dowiskami i osobami prywatnymi.dowiskami i osobami prywatnymi.    

M arian Modzelewski z wy-
kształcenia jest zegarmi-
strzem, jednak od wielu lat 
z pasją uprawia fotografię. 

W młodości uległ poważnemu wypadkowi, 
doznał ciężkich obrażeń i od tamtej pory 
jest osobą niepełnosprawną. Mimo to, ak-
tywnie uczestniczył w życiu społecznym. 
Należał do Warmińsko-Mazurskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego w Olsztynie. Brał 
udział w licznych wystawach fotograficz-
nych. W latach 1993 - 1994 wykonywał 
fotoreportaże w mrągowskich gazetach 
(Magazyn Mrągowski, Panorama Ziemi 
Mrągowskiej). W lipcu 2010 roku za dzia-
łalność na rzecz Miasta i lokalnej społecz-
ności został wyróżniony przez Samorząd 
Miejski  Statuetką Niezapominajki. Pan 
Marian od wielu lat fotografuje przyrodę, 
imprezy kulturalne i inne ważne dla Miasta 
i Mieszkańców wydarzenia. Wykonuje 
fotografie dla kilkunastu mrągowskich sto-
warzyszeń. Gdziekolwiek „coś” się dzieje, 
zawsze można spotkać tam Pana Mariana 
ze swoim aparatem fotograficznym. A 
wszystko co robi, robi społecznie. Angażuje 
się całym sercem w wykonywane zadania, 
jest profesjonalny w swojej działalności. 
Niezawodny, punktualny i bardzo oddany 
sprawom społecznym. Nie ignoruje nikogo, 
stara się być na każde wezwanie, niezależ-
nie, czy potrzebują go Harcerze, Centrum 

Kultury, małe organizacje, czy zwykli 
mieszkańcy. Poza wykonywaniem zdjęć 
angażuje się w prace dziećmi i młodzieżą, 
często uczestniczy w spotkaniach i warszta-
tach MDK, gdzie uczy tajników fotografii. 
Lata oddanej pracy dla innych sprawiły, że 
Pan Marian jest znany i rozpoznawany 
przez wielu Mieszkańców miasta, mimo to 
pozostał szalenie skromną osobą. Nigdy nie 
podkreśla swoich zasług i wkładu w życie 
społeczności Mrągowa -nie musi - jego 
rekomendacją i świadectwem są zdjęcia… 
tysiące barwnych fotografii, które są piękną 
dokumentacją dziejów miasta, ludzkich 
losów, chwilą uchwyconą dla innych. 
Dziękujemy za to Panie Marianie!Dziękujemy za to Panie Marianie!Dziękujemy za to Panie Marianie!Dziękujemy za to Panie Marianie! 

  Debata o wolontariacie  
W mrągowskim ratuszu odbyła się debata o wolontariacie w powiecie mrągowskim. Zapro-W mrągowskim ratuszu odbyła się debata o wolontariacie w powiecie mrągowskim. Zapro-W mrągowskim ratuszu odbyła się debata o wolontariacie w powiecie mrągowskim. Zapro-W mrągowskim ratuszu odbyła się debata o wolontariacie w powiecie mrągowskim. Zapro-
szeni goście dyskutowali nad perspektywami rozwoju wolontariatu. Spotkanie odbyło się w szeni goście dyskutowali nad perspektywami rozwoju wolontariatu. Spotkanie odbyło się w szeni goście dyskutowali nad perspektywami rozwoju wolontariatu. Spotkanie odbyło się w szeni goście dyskutowali nad perspektywami rozwoju wolontariatu. Spotkanie odbyło się w 
ramach projektu "Pomarańczowa rewolucja na Warmii i Mazurach".ramach projektu "Pomarańczowa rewolucja na Warmii i Mazurach".ramach projektu "Pomarańczowa rewolucja na Warmii i Mazurach".ramach projektu "Pomarańczowa rewolucja na Warmii i Mazurach".    

"Pomarańczową 
Rewolucję" roz-
wijamy w całym 
województwie 
w a r m i ń s k o -
mazurskim. Do 
projektu włączy-

liśmy Mrągowo ponieważ dzieją się tu cie-
kawe rzeczy połączone z pracą społeczną, 
wolontarystyczną oraz z działaniami na 

rzecz rozwoju kultury - mówiła Gabriela 
Zimirowska, Prezes Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Elblągu. Zadanie zostało 
zrealizowane przy wsparciu finansowym 
Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w ramach Programu 
Obywatelskiego Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich.     Rok 2011 został ogłoszony 
Europejskim Rokiem Wolontariatu.   
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SportSportSportSport    

Wychowankowie Bazy Wychowankowie Bazy Wychowankowie Bazy Wychowankowie Bazy 
wśród najlepszych wśród najlepszych wśród najlepszych wśród najlepszych     
sportowców Polskisportowców Polskisportowców Polskisportowców Polski    
Piotr Myszka oraz Piotr Siemionowski Piotr Myszka oraz Piotr Siemionowski Piotr Myszka oraz Piotr Siemionowski Piotr Myszka oraz Piotr Siemionowski ----    
wychowankowie Bazy Mrągowo zostali wychowankowie Bazy Mrągowo zostali wychowankowie Bazy Mrągowo zostali wychowankowie Bazy Mrągowo zostali 
nominowani w 76 Plebiscycie Przeglądu nominowani w 76 Plebiscycie Przeglądu nominowani w 76 Plebiscycie Przeglądu nominowani w 76 Plebiscycie Przeglądu 
Sportowego na 10 Najlepszych Sportow-Sportowego na 10 Najlepszych Sportow-Sportowego na 10 Najlepszych Sportow-Sportowego na 10 Najlepszych Sportow-
ców Polski.ców Polski.ców Polski.ców Polski.    
Rozstrzygnięcie nastąpi 8 stycznia podczas gali w 
Teatrze Polskim w Warszawie. Obaj nominowa-
ni zawodnicy pochodzą z Mrągowa i są wycho-
wankami Bazy Mrągowo. Dla obu ten sezon był 
wyjątkowo udany czego efektem jest nominacja 
w Plebiscycie Przeglądu Sportowego. Piotr 
Myszka w lipcu w Sopocie wywalczył brązowy 
medal mistrzostw Europy, a na początku wrze-
śnia w duńskim Kerteminde zdobył złoto mi-
strzostw świata w olimpijskiej klasie RS:X. Jego 
trenerem w mrągowskiej Bazie był Tomasz 
Gintowt. Piotr Siemionowski w tym sezonie w 
dwóch największych imprezach - mistrzostwach 
świata i mistrzostwach Europy - wywalczył 
brązowy medal na nowym, dynamicznym i 
bardzo widowiskowym dystansie olimpijskim 
200 m. Dwaj wychowankowie Bazy zostali 
nominowani w plebiscycie obok takich gwiazd 
polskiego sportu jak Justyna Kowalczyk, Tomasz 
Gollob, Tomasz Adamek czy Adam Małysz! 

U roczystego przecięcia 
wstęgi dokonali bur-
mistrz Mrągowa, Otolia 
Siemieniec, dyrektor 

Zespołu Szkół nr 4 Mariola Dziama-
łek, przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko - Mazurskiego,  

Julian Osiecki oraz jeden z uczniów 
szkoły. To drugi tego typu kompleks 
sportowy w Mrągowie, a czwarty na 
terenie powiatu mrągowskiego. W 
całym województwie warmińsko-
mazurskim do tej pory oddano do 
użytku 85 orlików.  

Orlik przy Zespole Szkół  
Nr 4 otwarty 

Śnieg i minusowa temperatura nie przeszkodziły. Po ponad 4 miesią-Śnieg i minusowa temperatura nie przeszkodziły. Po ponad 4 miesią-Śnieg i minusowa temperatura nie przeszkodziły. Po ponad 4 miesią-Śnieg i minusowa temperatura nie przeszkodziły. Po ponad 4 miesią-
cach od rozpoczęcia budowy kompleks boisk "Orlik" przy Zespole Szkół cach od rozpoczęcia budowy kompleks boisk "Orlik" przy Zespole Szkół cach od rozpoczęcia budowy kompleks boisk "Orlik" przy Zespole Szkół cach od rozpoczęcia budowy kompleks boisk "Orlik" przy Zespole Szkół 
nr 4 doczekał się oficjalnego otwarcia. nr 4 doczekał się oficjalnego otwarcia. nr 4 doczekał się oficjalnego otwarcia. nr 4 doczekał się oficjalnego otwarcia.     

Drużyna seniorów:Drużyna seniorów:Drużyna seniorów:Drużyna seniorów:    
Występuje trzeci sezon w rozgrywkach 
trzeciej ligi. Do rozgrywek nasz zespół 
przystąpił w znacznym osłabieniu kadro-
wym. Tuż przez rozpoczęciem rozgrywek 
zespól opuściło trzech podstawowych za-
wodników. Ł. Kuśnierz został wypożyczo-
ny na rundę jesienna do drugoligowego 
Jezioraka Iława, B.Dobroński odszedł do 
Lecha Rypin, natomiast M. Ruszkiewicz 
odszedł do Pisy Barczewo. Na półmetku 
obecnych rozgrywek zespół Mrągowi zdo-
był 21 punktów, 13 bramek, tracąc 14 bra-
mek, z takim dorobkiem zajmuje 10 miej-
sce w tabeli. Na rundę wiosenną  planowa-
ne są wzmocnienia zespołu. Drużynę pro-
wadzi trener pierwszej klasy Andrzej Bie-
drzycki. 
Drużyna Juniorów:Drużyna Juniorów:Drużyna Juniorów:Drużyna Juniorów:    
Występuje w klasie okręgowej Junior, pro-
wadzona jest przez trenera Marka Sosnę. 
Obecnie zespól zajmuje 4 miejsce w tabeli,  
zachowuje szanse na awans do klasy woje-
wódzkiej juniorów na koniec sezonu.  
Drużyna Juniorów Młodszych:Drużyna Juniorów Młodszych:Drużyna Juniorów Młodszych:Drużyna Juniorów Młodszych:    
Drużyna występuje w lidze wojewódzkiej 
Junior Młodszy i od rundy jesiennej, zespól 
prowadzi trener Karol Lemecha. 
 

Drużyna Trampkarzy:Drużyna Trampkarzy:Drużyna Trampkarzy:Drużyna Trampkarzy:    
Drużyna występuje w klasie okręgowej . Od 
rundy jesiennej sezonu prowadzona jest 
przez trenera Michała Kościuczuka. Zespół 
zajmuje 5 miejsce w tabeli.  
Drużyna Młodzików:Drużyna Młodzików:Drużyna Młodzików:Drużyna Młodzików:    
Występuje w klasie okręgowej Młodzik, 
prowadzona jest jak i drużyna Orlików 
przez byłego piłkarza naszego klubu, obec-
nie pedagoga, Artura Twardowskiego.  
Drużyna zajmuje 7 miejsce w tabeli. Wio-
sną jak zapewnia trener będzie zdecydowa-
nie lepiej, patrząc na zaangażowanie mło-
dych adeptów piłkarstwa i ich postępy w 
treningach. Rywalizacja zespołów Orlików 
odbywa się turniejowo. Zespoły w grupie 8, 
w której występują Orliki 
MKS Mrągowia Mrągowo 
w obecnym sezonie roze-
grały 3 turnieje. Na pół-
metku zajmują 2 miejsce w 
tabeli za orlikami z Reszla 
i liczą na awans do dal-
szych rozgrywek. Do wy-
różniających się zawodni-
ków trener zalicza Damia-
na Pryślaka, Damiana 
Ciecierskiego, Miachała 
Ziółkowskiego i Michała 

Małkowskiego. 
    

Mrągowia Mrągowo po rundzie jesiennej 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego     
Narodzenia i Nowym Rokiem 2011 Zarząd Klubu MKS Narodzenia i Nowym Rokiem 2011 Zarząd Klubu MKS Narodzenia i Nowym Rokiem 2011 Zarząd Klubu MKS Narodzenia i Nowym Rokiem 2011 Zarząd Klubu MKS 
Mrągowia Mrągowo wraz z zawodnikami składają Mrągowia Mrągowo wraz z zawodnikami składają Mrągowia Mrągowo wraz z zawodnikami składają Mrągowia Mrągowo wraz z zawodnikami składają 
kibicom piłkarskim oraz wszystkim czytelnikom kibicom piłkarskim oraz wszystkim czytelnikom kibicom piłkarskim oraz wszystkim czytelnikom kibicom piłkarskim oraz wszystkim czytelnikom     
Magazynu Mrągowskiego zdrowych, spokojnych Magazynu Mrągowskiego zdrowych, spokojnych Magazynu Mrągowskiego zdrowych, spokojnych Magazynu Mrągowskiego zdrowych, spokojnych     

Świąt Bożego Narodzenia iŚwiąt Bożego Narodzenia iŚwiąt Bożego Narodzenia iŚwiąt Bożego Narodzenia i    
 spełnienia marzeń w 2011 roku. spełnienia marzeń w 2011 roku. spełnienia marzeń w 2011 roku. spełnienia marzeń w 2011 roku.    

Prezes Klubu Krzysztof TrzcińskiPrezes Klubu Krzysztof TrzcińskiPrezes Klubu Krzysztof TrzcińskiPrezes Klubu Krzysztof Trzciński    
Sekretarz Klubu Ludwik BanachSekretarz Klubu Ludwik BanachSekretarz Klubu Ludwik BanachSekretarz Klubu Ludwik Banach    




