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Otwarcie obwodnicy Mrągowa   
Budowana od 21 miesięcy obwodnica Mrągowa 17 czerwca o godzinie 12 na skrzy-Budowana od 21 miesięcy obwodnica Mrągowa 17 czerwca o godzinie 12 na skrzy-Budowana od 21 miesięcy obwodnica Mrągowa 17 czerwca o godzinie 12 na skrzy-Budowana od 21 miesięcy obwodnica Mrągowa 17 czerwca o godzinie 12 na skrzy-
żowaniu z ulicą Leśna Droga zostanie oficjalnie otwarta. Wtedy droga zostanie żowaniu z ulicą Leśna Droga zostanie oficjalnie otwarta. Wtedy droga zostanie żowaniu z ulicą Leśna Droga zostanie oficjalnie otwarta. Wtedy droga zostanie żowaniu z ulicą Leśna Droga zostanie oficjalnie otwarta. Wtedy droga zostanie 
przekazana do eksploatacji. przekazana do eksploatacji. przekazana do eksploatacji. przekazana do eksploatacji.     
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Budżetowy ranking: 
Gmina Miejska  
Mrągowo w czołówce! 
W Gazecie Samorządowej, dodatku W Gazecie Samorządowej, dodatku W Gazecie Samorządowej, dodatku W Gazecie Samorządowej, dodatku 
do Gazety Olsztyńskiej, opubliko-do Gazety Olsztyńskiej, opubliko-do Gazety Olsztyńskiej, opubliko-do Gazety Olsztyńskiej, opubliko-
wany został ranking budżetów wany został ranking budżetów wany został ranking budżetów wany został ranking budżetów 
gmin i powiatów. Na trzecim miej-gmin i powiatów. Na trzecim miej-gmin i powiatów. Na trzecim miej-gmin i powiatów. Na trzecim miej-
scu wśród gmin miejskich a na scu wśród gmin miejskich a na scu wśród gmin miejskich a na scu wśród gmin miejskich a na 
ósmym ogółem spośród 116 gmin ósmym ogółem spośród 116 gmin ósmym ogółem spośród 116 gmin ósmym ogółem spośród 116 gmin 
znalazła się Gmina Miasto znalazła się Gmina Miasto znalazła się Gmina Miasto znalazła się Gmina Miasto     
Mrągowo. Mrągowo. Mrągowo. Mrągowo.     
Ranking budżetów gmin za rok 2010 
powstał przez zsumowanie punktów w 
czterech kategoriach. Pod uwagę brane 
były wydatki, wydatki na mieszkańca, 
nadwyżka/deficyt na mieszkańca oraz 
zadłużenie gmin. W zestawieniu ogó-
łem na ósmym miejscu znalazła się 
Gmina Miasto Mrągowo. To spory 
awans. W poprzednim zestawieniu za 
2009 rok, Mrągowo było na 29 pozycji.  
Mrągowo znalazło się na 16 miejscu w 
rankingu budżetów według wydatków 
za poprzedni rok. W klasyfikacji wy-
datków na mieszkańca - na miejscu 
101, według nadwyżki/deficytu - na 
pozycji 27. W rankingu uwzględniają-
cym zadłużenie, Mrągowo znalazło się 
na 10 miejscu.  

Ranking GO:  

Ranking budżetów gmin i po-

wiatów „Gazety Olsztyńskiej” 

publikowany jest w dodatku 

„Gazeta Samorządowa” od 1999 

roku. Przygotowują go eksperci 

na podstawie bieżących danych 

budżetowych za miniony rok z 

poszczególnych samorządów. 

 

J est to największa inwestycja w hi-
storii naszego Miasta. Nowa trasa 
ma ponad 6, 5 km długości. Jej bu-

dowa kosztuje 134, 5 mln zł, z czego 
ok. 114, 5 mln pochodzi z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Znaczna część funduszy została prze-
znaczona na budowę dwóch potężnych 
estakad. Pierwsza z nich o długości 450 
m, biegnie 13,5 m nad ziemią. Zbudo-
wana została nad linią kolejową oraz 
drogami lokalnymi. To obecnie naj-
dłuższa estakada na Warmii i Mazu-
rach. Większe wrażenie robi jednak 
drugi obiekt - estakada biegnąca nad 
rzeką Dajną, ul. Młynową i drogą do 
Mrongoville. Co prawda jest znacznie 
krótsza - ma tylko 250 metrów długości 
- ale imponująca jest jego wysokość. 
Kierowcy będą bowiem podróżować 
trasą znajdującą się 22 metry nad lu-
strem wody oraz 17,5 nad pozostałymi 
terenami. Interesująca jest również 
metoda, jaką została wykonana. Ze 

względu na piękno doliny oraz sąsiedz-
two chronionego obszaru jezior drogo-
wcy wybrali  sposób montażu estakady, 
który pozwolił mniej ingerować w śro-
dowisko oraz istniejące ukształtowanie 
terenu. Estakady mogą stanowić cieka-
wy element architektoniczny krajobra-
zu.  Zwłaszcza ta krótsza, która biegnie 
przez miejsca otoczone zielenią oraz 
nad szlakiem rzeki Dajny. W ramach 
inwestycji również przebudowano 
skrzyżowanie przy przejeździe kolejo-
wym i zmodernizowano drogi krajowe 
w mieście, wybudowano rondo przy 
byłym dworcu PKS wraz z budową za-
tok autobusowych w ul. Wojska Pol-
skiego, Warszawskiej i Mrongowiusza, 
wybudowano ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ulicy Wojska Polskiego wraz z 
infrastrukturą techniczną. Obwodnica 
usprawni ruch tranzytowy, wpłynie 
również na poprawę bezpieczeństwa w 
mieście i polepszenie warunków życia 
mieszkańców.  
 

Estakada przy Miasteczku Westernowym Mrongoville nad rzeką Dajną 

Flesz inwestycyjny 
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100 placów zabaw na  

100-lecie istnienia  
firmy NIVEA. Głosujcie! 
Głosowanie na place zabaw, które Głosowanie na place zabaw, które Głosowanie na place zabaw, które Głosowanie na place zabaw, które 
zostaną wybudowane przez Niveę, zostaną wybudowane przez Niveę, zostaną wybudowane przez Niveę, zostaną wybudowane przez Niveę, 
rozpocznie się 6 czerwca. Z naszego rozpocznie się 6 czerwca. Z naszego rozpocznie się 6 czerwca. Z naszego rozpocznie się 6 czerwca. Z naszego 
miasta zgłoszono jeden projekt miasta zgłoszono jeden projekt miasta zgłoszono jeden projekt miasta zgłoszono jeden projekt ---- to  to  to  to 
plac zabaw na terenie byłej Jed-plac zabaw na terenie byłej Jed-plac zabaw na terenie byłej Jed-plac zabaw na terenie byłej Jed-
nostki Wojskowej w pobliżu bo-nostki Wojskowej w pobliżu bo-nostki Wojskowej w pobliżu bo-nostki Wojskowej w pobliżu bo-
iska ,,ORLIK 2012". iska ,,ORLIK 2012". iska ,,ORLIK 2012". iska ,,ORLIK 2012".     
Z okazji 100-lecia firma Nivea postano-
wiła ufundować i wybudować 100 pla-
ców zabaw na terenie całej Polski. Po 
stworzeniu staną się one własnością 
lokalnych społeczności.  
Głosowanie po zarejestrowaniu się na 
stronie www.NIVEA.pl www.NIVEA.pl www.NIVEA.pl www.NIVEA.pl trwa w I turze 
od 6 czerwca do 31 lipca. W lokaliza-
cjach, które uzyskają największą liczbę 
głosów, zostaną wybudowane place 
zabaw. Każdy, kto zarejestruje się w 
serwisie, będzie mógł codziennie oddać 
jeden głos. 
Wybrana lokalizacja nie jest przypad-
kowa. Plac ten będzie stanowił konty-
nuację zabudowy rekreacyjnej. Jest to 
miejsce spotkań dzieci i młodzieży, dla 
których jest tu organizowanych wiele 
imprez sportowych.  

Z a p r a s z a m y  w s z y s t k i c h Z a p r a s z a m y  w s z y s t k i c h Z a p r a s z a m y  w s z y s t k i c h Z a p r a s z a m y  w s z y s t k i c h     
mieszkańców Miasta do udziału mieszkańców Miasta do udziału mieszkańców Miasta do udziału mieszkańców Miasta do udziału     
w  g łosowaniu  na  s tronie w  g łosowaniu  na  s tronie w  g łosowaniu  na  s tronie w  g łosowaniu  na  s tronie 
www.NIVEA.pl. www.NIVEA.pl. www.NIVEA.pl. www.NIVEA.pl.  

Mural przedstawiający Mrągowo powstał przy ulicy Warszawskiej 22. Malowidło zaprojek-
tował artysta plastyk Tomasz Sienkiewicz, który razem z grupą artystów stworzył dzieło na 
ścianie budynku. Ścienne  malowidło zostało sfinansowane przez Urząd Miejski w Mrągo-
wie, przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców: Alfreda Markowskiego z Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Ogólnego, Krzysztofa Węglewskiego z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
oraz Jerzego Tanajewskiego z Przedsiębiorstwa Budowlanego Budextan.  

W maju przekazano plac budowy pod in-
westycję pn. ,,Uzbrojenie terenów przemy-
słowo – składowych na ul. Przemysłowej w 
Mrągowie”. Inwestycja swoim zakresem 
obejmować będzie budowę drogi wraz z 
budową infrastruktury technicznej - sieć 
wodociągową, kanalizację sanitarną i desz-
czową, oświetlenie terenu. Realizacja inwe-
stycji pomoże w pozyskaniu inwestorów i 
zmniejszeniu bezrobocia w Mieście.  

Trwają intensywne prace przy realizacji 
projektu pn. ,,Budowa ciągu pieszo-
jezdnego nad Jeziorem Sołtysko” .  Termin 
zakończenia inwestycji przewidziano na 
koniec sierpnia br. Wartość projektu 
2 526 105,00 zł. Koszt wykonania tego zada-
nia pokryty jest w całości z budżetu  Miasta. 
 

Zachodnia obwodnica Mrągowa w drodze krajowej nr 59. 

Zapraszamy do  

korzystania  
z BIP Gminy 

Miasto Mrągowo  
Serwis jest nieustannie aktualizowany i 
znajdą tu Państwo wszystkie informacje 
wymagane przepisami ustawy o dostępie 
do informacji publicznej a także inne 
ważne informacje dotyczące Miasta. 
w w w . b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /w w w . b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /w w w . b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /w w w . b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /
mragowo_gmina_miejska/ mragowo_gmina_miejska/ mragowo_gmina_miejska/ mragowo_gmina_miejska/     



 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO 
UPRZEJMIE I�FORMUJĘ MIESZKAŃ-
CÓW I TURYSTÓW, ŻE W ZWIĄZKU Z 
REALIZACJĄ I�WESTYCJI ,,BUDOWA 
EKOLOGICZ�YCH MI�I PRZYSTA�I 
ŻEGLARSKICH WRAZ Z SYSTEMAMI 
ODBIORU I SEGREGACJI ODPADÓW 
�A WYBRA�YCH OBSZARACH RE-
GIO�U WARMIŃSKO – MAZURSKIE-
GO – GMI�A MIEJSKA MRĄGOWO” 
PROME�ADA, W MIEJSCU REALIZA-
CJI ZADA�IA, BĘDZIE UDOSTĘP�IO-

�A DO KORZYSTA�IA OD D�IA  
16 CZERWCA 2011R. 

 
ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA I  

NIEDOGODNOŚCI WYNIKAJĄCE Z  
REALIZACJI INWESTYCJI  

PRZEPRASZAM. 
 

Burmistrz Mrągowa  
Otolia Siemieniec  

AKTUALNOŚCI  
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65 lat mrągowskiego Cechu 
Mszą świętą w kościele Św. Wojciecha przy ulicy Królewiec-Mszą świętą w kościele Św. Wojciecha przy ulicy Królewiec-Mszą świętą w kościele Św. Wojciecha przy ulicy Królewiec-Mszą świętą w kościele Św. Wojciecha przy ulicy Królewiec-
kiej rozpoczęły się uroczystości 65. rocznicy powstania Cechu kiej rozpoczęły się uroczystości 65. rocznicy powstania Cechu kiej rozpoczęły się uroczystości 65. rocznicy powstania Cechu kiej rozpoczęły się uroczystości 65. rocznicy powstania Cechu 
Rzemiosł Różnych w Mrągowie. Następnie poczty sztandaro-Rzemiosł Różnych w Mrągowie. Następnie poczty sztandaro-Rzemiosł Różnych w Mrągowie. Następnie poczty sztandaro-Rzemiosł Różnych w Mrągowie. Następnie poczty sztandaro-
we w asyście orkiestry przeszły do budynku CKIT, gdzie odby-we w asyście orkiestry przeszły do budynku CKIT, gdzie odby-we w asyście orkiestry przeszły do budynku CKIT, gdzie odby-we w asyście orkiestry przeszły do budynku CKIT, gdzie odby-
ła się uroczysta akademia, połączona z wręczeniem odznaczeń ła się uroczysta akademia, połączona z wręczeniem odznaczeń ła się uroczysta akademia, połączona z wręczeniem odznaczeń ła się uroczysta akademia, połączona z wręczeniem odznaczeń 
dla szczególnie zasłużonych członkówdla szczególnie zasłużonych członkówdla szczególnie zasłużonych członkówdla szczególnie zasłużonych członków    Cechu.Cechu.Cechu.Cechu.        

C echu Rzemiosł Różnych w Mrą-
gowie jest organizacją uznawaną 
za przodującą wśród 17 tego typu 

podmiotów funkcjonujących na terenie 
woj. warmińsko – mazurskiego. Dzięki 
współpracy przy realizacji dwóch projek-
tów w ramach działania 2.5 ZPORR oraz 
projektu w ramach działania 6.2 PO KL, 
Cech umożliwił otrzymanie dofinanso-
wania dla około 90 osób z terenu powiatu 
mrągowskiego, rozpoczynających działal-

ność gospodarczą. W siedzibie Cechu 
świadczone są bezpłatne usługi informa-
cyjne dla sektora MSP. W przeprowadzo-
nym w 2010 roku „Badaniu instytucji 
otoczenia biznesu pod kątem konkuren-
cyjności i innowacyjności świadczonych 
usług”, mrągowski Cech jako jedyny z 
naszego województwa znalazł się na liście 
zajmując 23. miejsce na 102 organizacje 
zakwalifikowane do rankingu. 

Fot. M. Modzelewski Fot. M. Modzelewski Fot. M. Modzelewski Fot. M. Modzelewski     

 

Mrągowo najlepsze 
 w zawodach  strzeleckich 
Mrągowska drużyna zajęła I miejsce w Mrągowska drużyna zajęła I miejsce w Mrągowska drużyna zajęła I miejsce w Mrągowska drużyna zajęła I miejsce w 
IX Zawodach Strzeleckich o Puchar IX Zawodach Strzeleckich o Puchar IX Zawodach Strzeleckich o Puchar IX Zawodach Strzeleckich o Puchar 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Komendanta Wojewódzkiego Policji w Komendanta Wojewódzkiego Policji w Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Olsztynie. Reprezentacja złożona z Olsztynie. Reprezentacja złożona z Olsztynie. Reprezentacja złożona z Olsztynie. Reprezentacja złożona z 
komendanta mrągowskiej policji i komendanta mrągowskiej policji i komendanta mrągowskiej policji i komendanta mrągowskiej policji i 
dwóch samorządowców pokonała kole-dwóch samorządowców pokonała kole-dwóch samorządowców pokonała kole-dwóch samorządowców pokonała kole-
gów z Elbląga i Kętrzyna. gów z Elbląga i Kętrzyna. gów z Elbląga i Kętrzyna. gów z Elbląga i Kętrzyna.  
Zawody Strzeleckie z okazji Obchodów 
Święta Policji odbyły się już po raz 
dziewiąty. To już tradycja, że policjanci 
wspólnie z samorządowcami ze swoich 
miast i powiatów tworzą jedną drużynę 
i walczą o zwycięstwo. Komendanci, 
prezydenci, burmistrzowie i starosto-
wie, na co dzień wspólnie pracujący na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
stanęli na strzelnicy w Gutkowie do 
zawodów. Policjanci i samorządowcy 
strzelali do tarcz z odległości 20 me-
trów. Ocenianych było 10 strzałów. 
Każdy z uczestników strzelał na swoje 
konto, ale liczone były także punkty 
całego trzyosobowego zespołu. Wśród 
reprezentacji powiatów województwa 
warmińsko-mazurskiego z wynikiem 
220 pkt najlepszą okazała się drużyna z 
Mrągowa w składzie: Komendant Po-
wiatowy Policji w Mrągowie – 
podinsp. Tomasz Klimek, Naczelnik 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Mrągowie – 
Roman Osmański i Zastępca Burmi-
strza Miasta Mrągowo – Tomasz Wit-
kowicz. Mrągowscy samorządowcy 
zajęli również wysokie, bo 2 i 6 miejsce 
w klasyfikacji urzędników. 

10. lecie Stowarzyszenia Dzieci Wojny  
15 maja 2011 roku odbyły się w Mrągowie Centralne Uroczystości Święta Dzieci 15 maja 2011 roku odbyły się w Mrągowie Centralne Uroczystości Święta Dzieci 15 maja 2011 roku odbyły się w Mrągowie Centralne Uroczystości Święta Dzieci 15 maja 2011 roku odbyły się w Mrągowie Centralne Uroczystości Święta Dzieci 
Wojny i 10Wojny i 10Wojny i 10Wojny i 10----lecia powstania Mrągowskiego Oddziału. Inicjatorem tych połączonych lecia powstania Mrągowskiego Oddziału. Inicjatorem tych połączonych lecia powstania Mrągowskiego Oddziału. Inicjatorem tych połączonych lecia powstania Mrągowskiego Oddziału. Inicjatorem tych połączonych 
uroczystości był Włodzimierz Wołoszynski, Prezes Zarządu Głównego Stowarzy-uroczystości był Włodzimierz Wołoszynski, Prezes Zarządu Głównego Stowarzy-uroczystości był Włodzimierz Wołoszynski, Prezes Zarządu Głównego Stowarzy-uroczystości był Włodzimierz Wołoszynski, Prezes Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Dzieci Wojny w Polsce i Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo, któ-szenia Dzieci Wojny w Polsce i Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo, któ-szenia Dzieci Wojny w Polsce i Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo, któ-szenia Dzieci Wojny w Polsce i Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo, któ-
ra była również Patronem tych uroczystości i ich głównych organizatorem. ra była również Patronem tych uroczystości i ich głównych organizatorem. ra była również Patronem tych uroczystości i ich głównych organizatorem. ra była również Patronem tych uroczystości i ich głównych organizatorem.     

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w 
intencji Dzieci Wojny celebrowaną przez 
Arcybiskupa dr. Wojciecha Ziembę, Metro-
politę Warmińskiego i ks. Dziekana Wiesła-
wa Świdzińskiego, Proboszcza Parafii 
pw.Św. Wjciecha w Mrągowie. Następnie w 
Centrum Kultury i Turystyki rozpoczęły się 
oficjalne uroczystości, podczas których 
wręczono wyróżnienia i odznaczenia za 
działalność na rzecz Stowarzyszenia. Błękit-
ne Krzyże otrzymali: Otolia Siemieniec i 
Jan Zygmunt Rośleń, dodatkowo Złotym 
Krzyżem udekorowano 14 osób, Odznaką 
Honorową wyróżniono 9 osób, medalem 
okolicznościowym – wyróżniono 12 człon-
ków Stowarzyszenia Dzieci Wojny.  

Burmistrz Mrągowa wyróżniła 5Burmistrz Mrągowa wyróżniła 5Burmistrz Mrągowa wyróżniła 5Burmistrz Mrągowa wyróżniła 5----ciu członków ciu członków ciu członków ciu członków     
stowarzyszenia za zasługi dla Miasta Mrągowo. stowarzyszenia za zasługi dla Miasta Mrągowo. stowarzyszenia za zasługi dla Miasta Mrągowo. stowarzyszenia za zasługi dla Miasta Mrągowo.     
Fot. M. ModzelewskiFot. M. ModzelewskiFot. M. ModzelewskiFot. M. Modzelewski    



Kamil Rozberg Kamil Rozberg Kamil Rozberg Kamil Rozberg     

Magdalena Góralczyk Magdalena Góralczyk Magdalena Góralczyk Magdalena Góralczyk     
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Wystawa projektów  

domków jednorodzinnych 
W dniach od 15 do 26 czerwca 2011 r. W dniach od 15 do 26 czerwca 2011 r. W dniach od 15 do 26 czerwca 2011 r. W dniach od 15 do 26 czerwca 2011 r. 
w Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-w Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-w Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-w Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie odbędzie się wystawa projektów gowie odbędzie się wystawa projektów gowie odbędzie się wystawa projektów gowie odbędzie się wystawa projektów 
domów jednorodzinnych, nagrodzo-domów jednorodzinnych, nagrodzo-domów jednorodzinnych, nagrodzo-domów jednorodzinnych, nagrodzo-
nych i wyróżnionych w konkursie nych i wyróżnionych w konkursie nych i wyróżnionych w konkursie nych i wyróżnionych w konkursie 
„Twój dom „Twój dom „Twój dom „Twój dom –––– dialog z tradycją”. dialog z tradycją”. dialog z tradycją”. dialog z tradycją”.    
Konkurs na projekty domów jednorodzin-
nych dedykowanych terenom wiejskim i 
podmiejskim „Twój dom - dialog z tradycją” 
został przeprowadzony w 2010 roku przez 
Samorząd Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego. Partnerami w organizacji 
konkursu były olsztyńskie oddziały Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa (wcześniej: 
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków) oraz Stowarzyszenie Architek-
tów Polskich. Efektem konkursu jest zbiór 
28 projektów domów, osadzonych w trady-
cji budownictwa Warmii i Mazur, a jedno-
cześnie zgodnych z najnowszymi technolo-
giami i potrzebami współczesnego człowie-
ka, które już niedługo będziemy mogli oglą-
dać w Mrągowie.  
Wystawa jest organizowana w celu pokaza-
nia jak budować w zgodzie z tradycją. War-
mia i Mazury to jeden z najpiękniejszych 
regionów Polski. Jeziora, rzeki i lasy przy-
ciągają turystów. Malowniczo położone 
miasta i miejscowości wiejskie tworzą nie-
zapomniany klimat. Niestety coraz częściej 
zabudowa nie jest wkomponowywana  
w otoczenie wiejskie i podmiejskie. Wysta-
wa jest odpowiedzią na tęsknotę i potrzebę  
nawiązywania w budownictwie do lokal-
nych wzorców. Chcemy również, aby stała 
się ona impulsem dla rozwoju poszukiwań 
najlepszych rozwiązań w architekturze 
regionu.  
Wystawa ma upowszechnić kolekcję pro-
jektów wolnostojących domów jednoro-
dzinnych, zgodnych z tradycją budowania 
na Warmii i Mazurach, a stanowiących 
nowoczesną kontynuację regionalnej archi-
tektury. Chcemy, aby stały się one inspira-
cją dla ludzi, którzy planują budowę domu 
w naszym regionie. Poprzez ekspozycję 
projektów dążymy do poprawy zagospoda-
rowania przestrzennego wsi oraz terenów 
podmiejskich.  

Przygarnij psa ze schroniska !!!Przygarnij psa ze schroniska !!!Przygarnij psa ze schroniska !!!Przygarnij psa ze schroniska !!!    
Marzysz o czworonożnym przyjacielu? Wybierz się do schroniska dla Marzysz o czworonożnym przyjacielu? Wybierz się do schroniska dla Marzysz o czworonożnym przyjacielu? Wybierz się do schroniska dla Marzysz o czworonożnym przyjacielu? Wybierz się do schroniska dla 
zwierząt w Bagienicach Małych. Tam na adopcję czeka aż 170 psów. zwierząt w Bagienicach Małych. Tam na adopcję czeka aż 170 psów. zwierząt w Bagienicach Małych. Tam na adopcję czeka aż 170 psów. zwierząt w Bagienicach Małych. Tam na adopcję czeka aż 170 psów.     

Wystarczą dobre chęci, aby zyskać 
czworonożnego przyjaciela na zaw-
sze. W sprawach adopcji zwierząt 
należy kontaktować się ze schroni-
skiem w Bagienicach Małych pod nr 
tel. 604 205 921.  Schronisko czynne 
jest od poniedziałku do piątku w 
godz.  od 8.00 do 15.00 i w soboty od 
8.00 do 13.00. 

Osoby, które adoptowały Osoby, które adoptowały Osoby, które adoptowały Osoby, które adoptowały     
psa ze schroniska psa ze schroniska psa ze schroniska psa ze schroniska     

zwolnione są z opłat od zwolnione są z opłat od zwolnione są z opłat od zwolnione są z opłat od     
posiadania psa!!!!posiadania psa!!!!posiadania psa!!!!posiadania psa!!!!    

    

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi Tegoroczne obchody Dnia Ziemi Tegoroczne obchody Dnia Ziemi Tegoroczne obchody Dnia Ziemi     
11 maja na pl. Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi 11 maja na pl. Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi 11 maja na pl. Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi 11 maja na pl. Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi     
adresowana do uczniów szkół i przedszkoli powiatu mrągowskiego. adresowana do uczniów szkół i przedszkoli powiatu mrągowskiego. adresowana do uczniów szkół i przedszkoli powiatu mrągowskiego. adresowana do uczniów szkół i przedszkoli powiatu mrągowskiego.     

Impreza  jest imprezą cykliczną od 7 lat 
organizowaną przez Miasto Mrągowo przy 
udziale Centrum Kultury i Turystyki. W 
tym roku do organizacji dołączyło również 
Starostwo Powiatowe w Mrągowie.  Pod-
czas imprezy ustawione zostały stanowiska 
przyrodnicze i ekologiczne przygotowane 
przez Leśny Kompleks Promocyjny, Funda-
cje RECAL, Organizację Odzysku SA REBA 
i  firmę Remondis Sp. z o.o., oferujące atrak-

cyjny program ekologiczno-edukacyjny:  
szereg konkursów wiedzy o przyrodzie , 
pokazy przyrodnicze, pokaz z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy w zakresie 
ratownictwa medycznego, który wykonała 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Na-
wiad oraz kino plenerowe. 
Poprzez naszą akcję zwróciliśmy uwagę 
mieszkańców naszego miasta, a w szczegól-
ności dzieci i młodzieży na: piękno i zna-
czenie drzew leśnych, uwrażliwienie na 
potrzebę ochrony cennych gatunków zwie-
rząt i roślin leśnych, uświadomienie zna-
czenia lasów dla utrzymania czystości śro-
dowiska, docenienie lasu jako miejsca wy-
poczynku i aktywnej rekreacji a także oso-
bistego zaangażowania się w ochronę przy-
rody  we własnym otoczeniu,  a także za-
pewniliśmy dzieciom atrakcyjną i bez-
pieczną zabawę połączoną z nauką o ekolo-
gii. Podjęte działania przeprowadzone były 
w bardzo atrakcyjnej formie, dzięki czemu 
idea Dnia Ziemi została pozytywnie przyjęta.  

Fot. Paweł Olchowik Fot. Paweł Olchowik Fot. Paweł Olchowik Fot. Paweł Olchowik     



 

SPORT  

Wielki sukces mrągowian!Wielki sukces mrągowian!Wielki sukces mrągowian!Wielki sukces mrągowian!    
W dniach 11W dniach 11W dniach 11W dniach 11----15.05.2011 odbył się Trzeci Europejski Festiwal Piłki Ulicznej w 15.05.2011 odbył się Trzeci Europejski Festiwal Piłki Ulicznej w 15.05.2011 odbył się Trzeci Europejski Festiwal Piłki Ulicznej w 15.05.2011 odbył się Trzeci Europejski Festiwal Piłki Ulicznej w     
Serbii. Mrągowianie przyjechali ze zwycięskimi trofeami.Serbii. Mrągowianie przyjechali ze zwycięskimi trofeami.Serbii. Mrągowianie przyjechali ze zwycięskimi trofeami.Serbii. Mrągowianie przyjechali ze zwycięskimi trofeami.    

W skrócie 
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O śmiu młodych reprezentantów 
polskiej delegacji z Mazurskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Spor-

towych (MSIS) z Belgradu przywiozło do 
domu największy zaszczyt, zostali uznani 
przez swoich rówieśników za najwspa-
nialszy zespół festiwalu. Zespół wygrał 
trofeum FAIR PLAY przy owacji 200 
rozradowanych uczestników festiwalu.  
Po raz drugi bierzemy udział w Europej-
skim Festiwalu Piłki Ulicznej i całkowicie 
jesteśmy podbudowani, wygraniem Tro-
feum Fair Play” - mówi Arek Mierkow-
ski, lider delegacji MSIS. Mamy nadzieję, 
że nasza postawa zainspiruje nas i na-
szych przyjaciół do bycia FAIR w życiu 
codziennym. 
Puchar Festiwalu i Puchar Belgradu po-
wędrowały do zespołów z Bośni i Herce-
gowiny. Football Friends Goražde wznie-
śli Puchar Festiwalu po ostatniej grze 
turnieju. 
Koordynatorzy każdej z 20 delegacji pod-
czas Festiwalu mieli okazję do wymiany 
doświadczeń, podczas spotkań przedsta-
wicieli sieci współpracy streetfooball-
world „Development trough football”, 
która obejmuje ponad 80 organizacji 
funkcjonujących na całym świecie. We-
dług Ogden’a Perry’go, lidera delegacji 
SARI (Irlandia), która jest członkiem sieci 
współpracy streetfootballworld festiwale 
są niewiarygodnie ważne dla wymiany 
doświadczeń w polu Rozwoju przez Fut-

bol. MSIS ma również zaproszenie do 
stałego członkowstwa w sieci. 
- Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w 
następnym roku, byłaby to ogromna 
szansa, nie tylko dla naszych członków, 
ale całego miasta - dodaje A.Mierkowski.  
Wyjazd reprezentacji Polski odbył się we 
współpracy z Burmistrzem Miasta Mrągo-
wo, który dofinansował wyjazd reprezen-
tacji, Prezesem Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, – który wyposażył reprezentację 
w sprzęt sportowy reprezentacji Polski. 
Podziękowania kierujemy do Przewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego – Pana 
Jerzego Buzka, który objął patronat nad 
wyjazdem reprezentacji. Organizatorem 
festiwalu były: Streetfootballworld z Ber-
lina, Football Friends – Bałkany, Komisja 
Unii Europejskiej, UEFA. 

Szczypiornistki 

czwórki mistrzyniami  
województwa 
Piłkarki ręczne ze Szkoły Podstawowej w 
ZS nr 4 wygrały zawody w dniu 11 maja na  
hali przy ul. Wojska Polskiego i zostały 
mistrzyniami województwa warmińsko-
mazurskiego Szkolnego Związku Sportowe-
go. Na drugim stopniu podium stanęły 
uczennice z Elbląga, a na trzecim zawod-
niczki z SP w Rozogach. GRATULUJEMY!!!GRATULUJEMY!!!GRATULUJEMY!!!GRATULUJEMY!!! 

Arek Mierkowski Arek Mierkowski Arek Mierkowski Arek Mierkowski     
Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    

Mrągowski  

Bieg Wiosny  
11 maja 2011r. na promenadzie przy jezior-11 maja 2011r. na promenadzie przy jezior-11 maja 2011r. na promenadzie przy jezior-11 maja 2011r. na promenadzie przy jezior-
ku Magistrackim odbył się kolejny już ku Magistrackim odbył się kolejny już ku Magistrackim odbył się kolejny już ku Magistrackim odbył się kolejny już 
„Mrągowski Bieg Wiosny” organizowany „Mrągowski Bieg Wiosny” organizowany „Mrągowski Bieg Wiosny” organizowany „Mrągowski Bieg Wiosny” organizowany 
pod patronatem Burmistrza Miasta Mrągo-pod patronatem Burmistrza Miasta Mrągo-pod patronatem Burmistrza Miasta Mrągo-pod patronatem Burmistrza Miasta Mrągo-
wo w ramach organizowanej w całej Polsce wo w ramach organizowanej w całej Polsce wo w ramach organizowanej w całej Polsce wo w ramach organizowanej w całej Polsce 
akcji „Polska Biega”. akcji „Polska Biega”. akcji „Polska Biega”. akcji „Polska Biega”.     
W tegorocznej imprezie uczestniczyło po-
nad 150 zawodniczek i zawodników w 
wieku od 8 do 61 lat. Należy dodać, że tego-
roczny bieg był organizowany przy okazji 
organizowanego w tym dniu Światowego 
Dnia Ziemi. To na placu Unii Europejskiej 
odbywał się szereg działań o charakterze 
edukacyjnym, ekologicznym i rekreacyj-
nym. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych 
kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, medale oraz nagrody rzeczowe.  

Waldemar CybulWaldemar CybulWaldemar CybulWaldemar Cybul    



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 wykazy 
następujących nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: 
 
1. część działki nr 123/1 (obręb nr 1), położona 
przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne,  
2. część działki nr 123/1 (obręb nr 1), położona 
przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem pod uprawy 
jednoroczne. 
3. część działki nr 62/4 (obręb nr 5), położona przy 
ulicy Warszawskiej, w celu wystawienia stoiska 
handlowego ( warzywa – owoce ), 
4. część działki nr 124/6 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Wyspiańskiego, z przeznaczeniem na 
teren okalający lokal użytkowy.  
5. część działki nr 60/12 (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Sołtyskiej, z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne,  
6. część działki nr 60/12 (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Sołtyskiej, z przeznaczeniem na teren 
zielony,  
7. część działki nr 60/12 (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Sołtyskiej, z przeznaczeniem na cele 
składowe,  
8. część działki nr 178/2 (obręb nr 6), położona 
przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na 
teren zielony,  
9. część działki nr 10/40 (obręb nr 9), położona na 
osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
10. część działki nr 117/2 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Żeromskiego, z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady, 
11. część działki nr 157/25 (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Bohaterów Warszawy, przeznaczeniem 
pod kontener na odpady. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych 
nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój 
nr 49), tel. 89 7419022  

Mieszkania  

na sprzedaż  
adres powierzch-

nia 

Cena 

(zł) 
Królewiecka14/3 59,30 m2 50 000 

Bohaterów  

Warszawy 11A/2 

53,80m2 50 000 

Bohaterów  

Warszawy 9/3 

31, 36 m2 50 000 

Królewiecka  

49/11 

50,38 m2 75 000 

Królewiecka 2A/2 42,47m2 70 000 

Polna 2A/2 72,93 m2 85 000 

os. Parkowe 8/20  35,55 m2  95 000  

Długa 13/ 2 i 3             76,76m 2       80 000 

Warszawska 21/2 98,21 m 2       120 000 

Królewiecka 23/5  88,70 m2 130 000  

Lokale użytkowe 

Mrongowiusza 111,54 m2 75 000 

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

zakładka Gospodarka nieruchomościami 
To ostatnie mieszkania Miasta  

we wspólnotach.  

W skrócie Z URZĘDU  

Strona 6 ,,Magazyn Mrągowski” nr 4 (267) 31 maja 2011       

Organizatorami tegorocznego wypo-
czynku letniego będą następujące orga-
nizacje pozarządowe: Komenda Chorą-
gwi Warmińsko-Mazurskiej w Olszty-
nie Hufiec im. Janusza Korczaka w 
Mrągowie oraz Klub Sportowy " Baza" 
w Mrągowie. Koszty organizacji wypo-
czynku zostaną sfinansowane ze środ-
ków budżetu Miasta. 
KS " Baza"KS " Baza"KS " Baza"KS " Baza" będzie prowadził obóz spor-
towo-żeglarski, na bazie swoich obiek-
tów, w okresie od 27.06. - 5.08. 2011 r. / 
oprócz sobót i niedziel /. Liczba dzieci 
na jednym dwutygodniowym turnusie 
wynosi 20, wiek dzieci - od 8 do 15 lat. 
Zajęcia będą prowadzone od godz. 9- 
tej do 16-tej. Dzieci będą miały zapew-
niony posiłki : drugie śniadanie i obiad. 
ZHP Hufiec MrągowoZHP Hufiec MrągowoZHP Hufiec MrągowoZHP Hufiec Mrągowo, w okresie od 
27.06. do 1.07.2011 r. w godz. od 9.30 
do godz. 15- tej, w obiektach Zespołu 
Oświatowo - Sportowego „ Baza” w 
Mrągowie, będzie prowadził obóz har-
cerski, dla 20 dzieci w wieku od 8 do 13 
lat. Dzieci będą miały zapewnione po-

siłki: drugie śniadanie i obiad. Zbiórka 
dzieci o godz. 9.30, odbiór dzieci o 
godz. 15.30 – przy obiekcie Komendy 
Hufca ZHP ul. Kopernika 2 c. 
Uczestnicy zajęć będą kwalifikowani 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, we współpracy z pedagogami 
szkolnymi, na podstawie zgłoszeń indy-
widualnych rodziców dzieci. Szczegó-
łowych informacji udzielą: Klub Spor-
towy " Baza", tel. 897417776 i Pani Bar-
bara Strzałkowska – Panek - Komen-
dant Hufca ZHP, nr telefonu  
603-891-554.  

Promenada nad Jeziorem Czos Promenada nad Jeziorem Czos Promenada nad Jeziorem Czos Promenada nad Jeziorem Czos     
Fot. M.Modzelewski Fot. M.Modzelewski Fot. M.Modzelewski Fot. M.Modzelewski     

Akcja ,,Lato w mieście”  
W okresie wakacji letnich na terenie Miasta będą prowadzone formy zorganizowa-W okresie wakacji letnich na terenie Miasta będą prowadzone formy zorganizowa-W okresie wakacji letnich na terenie Miasta będą prowadzone formy zorganizowa-W okresie wakacji letnich na terenie Miasta będą prowadzone formy zorganizowa-
nego wypoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk wymagających wsparcia. nego wypoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk wymagających wsparcia. nego wypoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk wymagających wsparcia. nego wypoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk wymagających wsparcia.     

Kurs języka angielskiego  
Już niecały miesiąc został do zakończenia kursu języka angielskiego w ramach pro-Już niecały miesiąc został do zakończenia kursu języka angielskiego w ramach pro-Już niecały miesiąc został do zakończenia kursu języka angielskiego w ramach pro-Już niecały miesiąc został do zakończenia kursu języka angielskiego w ramach pro-
jektu pn. „Z angielskim łatwiej”, który jest współfinansowany przez Unię Europej-jektu pn. „Z angielskim łatwiej”, który jest współfinansowany przez Unię Europej-jektu pn. „Z angielskim łatwiej”, który jest współfinansowany przez Unię Europej-jektu pn. „Z angielskim łatwiej”, który jest współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umowy podpisanej z ską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umowy podpisanej z ską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umowy podpisanej z ską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umowy podpisanej z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.Kapitał Ludzki.Kapitał Ludzki.Kapitał Ludzki.    

Mieszkańcy Mrągowa dzielnie radzą 
sobie z nauką języka angielskiego w 
ramach realizowanego projektu pn. „Z 
angielskim łatwiej”. Z przeprowadza-
nych wywiadów wynika, że są zadowo-
leni z zajęć oraz wykładowcy i już chęt-
nie podjęliby dalszą naukę na wyższym 
poziomie.  Dzięki przeprowadzanemu 
szkoleniu, już 4 osoby znalazły zatrud-
nienie. Kurs potrwa do 20 czerwca, a 
uczestnicy otrzymają certyfikaty ukoń-
czenia szkolenia. 
Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrą-
gowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój nr 02, 
tel. 89 741 90 40.  

 

Uczestnicy kursu podczas zajęć  w Mrongoville. Uczestnicy kursu podczas zajęć  w Mrongoville. Uczestnicy kursu podczas zajęć  w Mrongoville. Uczestnicy kursu podczas zajęć  w Mrongoville.     

Alicja Szarek Alicja Szarek Alicja Szarek Alicja Szarek     
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Z URZĘDU  
Gmina Miasto Mrągowo w konkursie  

Super Samorząd 2011     
20 maja w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca działania, w któ-20 maja w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca działania, w któ-20 maja w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca działania, w któ-20 maja w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca działania, w któ-
rej uczestniczyli  przedstawiciele wyznaczeni do koordynowania działań w rej uczestniczyli  przedstawiciele wyznaczeni do koordynowania działań w rej uczestniczyli  przedstawiciele wyznaczeni do koordynowania działań w rej uczestniczyli  przedstawiciele wyznaczeni do koordynowania działań w 
ramach akcji z ramienia Urzędu Miejskiego w Mrągowie. ramach akcji z ramienia Urzędu Miejskiego w Mrągowie. ramach akcji z ramienia Urzędu Miejskiego w Mrągowie. ramach akcji z ramienia Urzędu Miejskiego w Mrągowie.  

Konferencję otworzył marszałek Senatu 
prof. Marek Ziółkowski, przedstawiając 
cele i założenia akcji. „To, że Państwo 
jesteście tu obecni świadczy o tym, że 
wasze samorządy chcą działać długofa-
lowo i skoordynowanie. Wspólnoty 
lokalne są najlepszym miejscem do 
działania i aktywności obywatelskiej" - 
powiedział Marszałek. Prof. Michał 
Kulesza, społeczny doradca Prezydenta 
RP, twórca reformy administracyjnej 
Polski w roku 1990 i 1998 przedstawił 
uczestnikom konferencji główne zało-
żenia prezydenckiej ustawy o wzmoc-
nieniu udziału mieszkańców w działa-
nia gmin. „Polski samorząd wyposażo-
ny jest w mechanizmy komunikacji z 
obywatelami, ale są one słabo wykorzy-
stywane. Przez wszystkie lata po refor-
mach samorząd zajęty był inwestowa-
niem w beton i asfalt. Teraz dzięki tej 
akcji i prezydenckiej ustawie zaczyna-
my inwestować w zaufanie społeczne. 
Ustawa, którą przygotowuje Prezydent 

pozwoli uruchomić instrumenty dialo-
gu pomiędzy władzą samorządową a 
mieszkańcami." - powiedział prof. Ku-
lesza. Celem koalicji „Masz Głos, Masz 
Wybór" jest zainteresowanie obywateli 
sprawami lokalnych społeczności i za-
chęcenie do uczestnictwa w życiu pu-
blicznym, w tym do świadomego i od-
powiedzialnego udziału w wyborach. 
- Poprzez uczestnictwo w akcji chcemy 
przyczynić się do ożywienia publicznej 
debaty o lokalnych problemach z 
udziałem mieszkańców i władz samo-
rządowych oraz zaszczepić poczucie 
współodpowiedzialności - zarówno 
władz, jak i mieszkańców - za decyzje 
podejmowane w dniu wyborów - mówi 
Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec.  
Akcję społeczną Masz Głos, Masz Wy-
bór organizują Fundacja im. Stefana 
Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Lide-
rów. Do uczestnictwa w  akcji Gminę 
Miasto Mrągowo zgłosiła Biblioteka 
Miejska im. Wacława Gołowicza.  

    

Legenda dla aktywnej Legenda dla aktywnej Legenda dla aktywnej Legenda dla aktywnej     

integracjiintegracjiintegracjiintegracji 
W dniu 30.04.2011r. zakończono realizację W dniu 30.04.2011r. zakończono realizację W dniu 30.04.2011r. zakończono realizację W dniu 30.04.2011r. zakończono realizację 
projektu „ Legenda dla aktywnej integracji”. projektu „ Legenda dla aktywnej integracji”. projektu „ Legenda dla aktywnej integracji”. projektu „ Legenda dla aktywnej integracji”. 
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji  dofinansowanego z aktywnej integracji  dofinansowanego z aktywnej integracji  dofinansowanego z aktywnej integracji  dofinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Be-Europejskiego Funduszu Społecznego, Be-Europejskiego Funduszu Społecznego, Be-Europejskiego Funduszu Społecznego, Be-
neficjentem jest Gmina Miejska Mrągowo. neficjentem jest Gmina Miejska Mrągowo. neficjentem jest Gmina Miejska Mrągowo. neficjentem jest Gmina Miejska Mrągowo.     
27 kwietnia 2011 r. w CKiT w Mrągowie 
został przedstawiony spektakl „Legenda o 
herbie Mrągowa”. Przedstawienie zostało 
przygotowane i zrealizowane przez osoby 
niepełnosprawne z Mrągowa w ramach 
projektu. Spektakl zgromadził sporą wi-
downię. Talenty niepełnosprawnych akto-
rów mógł podziwiać każdy – wstęp na 
przedstawienie był bezpłatny. Wśród wi-
dzów nie zabrakło przedstawicieli władz 
samorządowych, radnych, lokalnych przed-
siębiorców. Spektakl przedstawia historię 
powstania naszego mrągowskiego herbu. A 
że został pomyślany, jako pantomima – ma 
dodatkowy atut: jest zrozumiały dla każde-
go. Padło wiele słów szczerego uznania dla 
talentów niepełnosprawnych aktorów. A 
także pod adresem reżysera – pani Anny 
Czeszun i jego asystenta – pani Katarzyny 
Jaroszyńskiej. To dobrze, że osoby niepeł-
nosprawne mają możliwość wykazać się 
swoimi umiejętnościami. Dzięki temu 
sprawni inaczej stają się wartościowymi 
osobami, które częstokroć wykazują niema-
łe talenty łamiąc tym samym stereotyp 
osoby niepełnosprawnej. Oby więcej takich 
inicjatyw! 

Krystyna KabatKrystyna KabatKrystyna KabatKrystyna Kabat    

Więcej informacji na temat konkursu ,,Super Samorząd 2011” w Referacie Strategii, Rozwoju, Promocji i 
Integracji Europejskiej pod adresem promocja@mragowo.um.gov.pl lub tel. 89 741 90 41 oraz na stronie 
www.mragowo.pl  

Burmistrz Mrągowa spotkała się z przedsiębiorcami 
2 czerwca w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie Burmistrz Miasta Mragowo z lokalnym środowiskiem 2 czerwca w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie Burmistrz Miasta Mragowo z lokalnym środowiskiem 2 czerwca w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie Burmistrz Miasta Mragowo z lokalnym środowiskiem 2 czerwca w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie Burmistrz Miasta Mragowo z lokalnym środowiskiem 
przedsiębiorców, które zostało zainicjowane przez władze miasta, Warmińsko przedsiębiorców, które zostało zainicjowane przez władze miasta, Warmińsko przedsiębiorców, które zostało zainicjowane przez władze miasta, Warmińsko przedsiębiorców, które zostało zainicjowane przez władze miasta, Warmińsko –––– Mazurską Agencję Rozwoju Regionalne- Mazurską Agencję Rozwoju Regionalne- Mazurską Agencję Rozwoju Regionalne- Mazurską Agencję Rozwoju Regionalne-
go S.A. wgo S.A. wgo S.A. wgo S.A. w    Olsztynie i Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w Mrągowie.Olsztynie i Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w Mrągowie.Olsztynie i Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w Mrągowie.Olsztynie i Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w Mrągowie.    

Jest to bardzo dobry konkurs, ponieważ 
przybliży mieszkańcom wszystkie projekty 
realizowane na ternie Miasta Mragowo - 
podkreślali zgodnie przedsiębiorcy.  

siębiorcom główne 4 zadania, które realizo-
wane będą w ramach konkursu, do których 
należą: "Jak rozmawiać i współpracować?"Jak rozmawiać i współpracować?"Jak rozmawiać i współpracować?"Jak rozmawiać i współpracować?" – 
opracowanie i wdrożenie lokalnie obowią-
zującego dokumentu "Zasady komunikacji i 
współpracy"; "Przestrzeń publiczna "Przestrzeń publiczna "Przestrzeń publiczna "Przestrzeń publiczna ––––    wspól-
na sprawa" – opracowanie założeń prowa-
dzenia konsultacji społecznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem działań dotyczących 
przestrzeni publicznej; "Otwarta gmina" "Otwarta gmina" "Otwarta gmina" "Otwarta gmina" – 
wprowadzenie zwyczaju spotkań mieszkań-
ców z radnymi i władzami Miasta. Dyskusja 
z udziałem członków komisji Rady Miej-
skiej w Mrągowie; "Co się będzie działo w "Co się będzie działo w "Co się będzie działo w "Co się będzie działo w 
naszym Mieście?"naszym Mieście?"naszym Mieście?"naszym Mieście?" – organizacja spotkania z 
Burmistrzem Miasta Mrągowo w sprawie 
projektu budżetu Miasta na rok 2012. 

Na spotkaniu Otolia Siemieniec, Burmistrz 
Mrągowa omówiła wszystkie realizowane i 
planowane do realizacji inwestycje oraz 
szanse i kierunek rozwoju gospodarczego 
Gminy Miasto Mrągowo. Justyna Szambe-
lan z Powiatowego Punktu Kontaktowego 
Regionalnego Systemu Wspierania Innowa-
cji w Mrągowie omówiła zasady działania 
Regionalnego Funduszu Pożyczkowego i 
zasady udzielania dotacji na działalność 
gospodarczą. Spotkania z przedsiębiorcami 
mają na stałe wpisać się do kalendarza 
władz Mrągowa. Związane jest to z przystą-
pieniem Mrągowa do konkursu ,,Super Sa-
morząd 2011” o którym również była mowa 
na spotkaniu. Koordynatorzy akcji z ramie-
nia Urzędu Miejskiego przedstawili przed-

W spotkaniu uczestniczyło ok.30 przedsiębiorców  iW spotkaniu uczestniczyło ok.30 przedsiębiorców  iW spotkaniu uczestniczyło ok.30 przedsiębiorców  iW spotkaniu uczestniczyło ok.30 przedsiębiorców  i    
lokalne media. lokalne media. lokalne media. lokalne media.     
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A k c j e A k c j e A k c j e A k c j e –––– W a k a c j e W a k a c j e W a k a c j e W a k a c j e    
25 czerwca, Plac Unii Europejskiej 
Sezon letni inaugurujemy koncertem legen-
darnego zespołu rockowego CLOSTERKEL-
LER. Tego dnia nie zabraknie również wra-
żeń sportowych, które zapewni turniej 
ulicznej piłki nożnej. 
DNI MRĄGOWADNI MRĄGOWADNI MRĄGOWADNI MRĄGOWA    
1-3 lipca, Plac Unii Europejskiej 
Koncerty gwiazd, spektakle, spotkania, wy-
stawy, Wojewódzki Przegląd Rękodzieła 
Artystycznego złożą się na program obcho-
dów dni naszego miasta. Rozpoczniemy je 
recitalem STANISŁAWA SOYKI. W sobotę 
publiczność rozgrzeją zespoły BLENDERS i 
DANZEL. Całość zakończy niedzielny kon-
cert zespołu BABSZTYL z najnowszym re-
pertuarem inspirowanym folklorem Warmii 
i Mazur.  
M a z u r s k a   N o c   K a b a r e t o w a M a z u r s k a   N o c   K a b a r e t o w a M a z u r s k a   N o c   K a b a r e t o w a M a z u r s k a   N o c   K a b a r e t o w a     
9 lipca, amfiteatr nad jez. Czos 
Już po raz 13 nad jezioro Czos zjadą najlep-
sze polskie kabarety. Wybuchową mieszan-
kę humoru serwować będzie w postaci ske-
czy i piosenek plejada wyśmienitych arty-
stów. Rokrocznie wypełniony po brzegi 
rozbawionymi widzami amfiteatr świadczy, 
że jest to jedyna i wyjątkowa taka noc w 

regionie. 
M i ę d z y n a r o d o w y  Z l o t M i ę d z y n a r o d o w y  Z l o t M i ę d z y n a r o d o w y  Z l o t M i ę d z y n a r o d o w y  Z l o t     
H a r l e yH a r l e yH a r l e yH a r l e y----D a v i d s o n  i   I n d i a nD a v i d s o n  i   I n d i a nD a v i d s o n  i   I n d i a nD a v i d s o n  i   I n d i a n    
16 lipca, Plac Unii Europejskiej 
16 lipca, amfiteatr nad jez. Czos 
Przepustka do MrągowaPrzepustka do MrągowaPrzepustka do MrągowaPrzepustka do Mrągowa    
17 lipca, Plac Unii Europejskiej 
Impreza popularyzująca muzykę country. 
Zmagania konkursowe polskich zespołów 
country zakończy koncert uznanego zespo-
łu HONKY TONK BROTHERS. 
WYDARZENIE SEZONU !!!WYDARZENIE SEZONU !!!WYDARZENIE SEZONU !!!WYDARZENIE SEZONU !!!    
R O C K  O P E R A „K R Z Y Ż A C Y” R O C K  O P E R A „K R Z Y Ż A C Y” R O C K  O P E R A „K R Z Y Ż A C Y” R O C K  O P E R A „K R Z Y Ż A C Y”     
2 1 lipca, amfiteatr nad jeziorem Czos 
Rockowa stylistyka, nowoczesna chore-
ografia i znani polscy wokaliści na scenie to 
główne elementy opery rockowej 
"Krzyżacy" na podstawie powieści Henryka 
Sienkiewicza, którą będzie można zobaczyć 

w mrągowskim amfiteatrze. W rolach 
głównych wystąpią: ARTUR GADOWSKI /
Ira/ - król Jagiełło, MACIEJ BALCAR /
Dżem/ - Jurand ze Spychowa, PAWEŁ KU-
KIZ /Piersi/ - Konrad von Jungingen, MA-
CIEJ SILSKI - Zbyszko z Bogdańca, Olga 
Szomańska - Danuśka, córka Juranda oraz 
inni wybitni polscy aktorzy i wokaliści. 
 
 

Lato tuż tuż 
Sezon letni zbliża się wielkimi krokami… Zapraszamy do spędzenia go Sezon letni zbliża się wielkimi krokami… Zapraszamy do spędzenia go Sezon letni zbliża się wielkimi krokami… Zapraszamy do spędzenia go Sezon letni zbliża się wielkimi krokami… Zapraszamy do spędzenia go     
w atrakcyjnym zarówno turystycznie, jak i kulturalnie MRĄGOWIE.w atrakcyjnym zarówno turystycznie, jak i kulturalnie MRĄGOWIE.w atrakcyjnym zarówno turystycznie, jak i kulturalnie MRĄGOWIE.w atrakcyjnym zarówno turystycznie, jak i kulturalnie MRĄGOWIE.    

Wieża Bismarcka   

dostępna od 4 czerwca  
Po kilkuletnich rozmowach Burmistrz Po kilkuletnich rozmowach Burmistrz Po kilkuletnich rozmowach Burmistrz Po kilkuletnich rozmowach Burmistrz 
Miasta Mrągowo z właścicielem Wieży Miasta Mrągowo z właścicielem Wieży Miasta Mrągowo z właścicielem Wieży Miasta Mrągowo z właścicielem Wieży 
Bismarcka, jednej z  atrakcji Mrągowa, Bismarcka, jednej z  atrakcji Mrągowa, Bismarcka, jednej z  atrakcji Mrągowa, Bismarcka, jednej z  atrakcji Mrągowa, 
zapadła decyzja o ponownym udostęp-zapadła decyzja o ponownym udostęp-zapadła decyzja o ponownym udostęp-zapadła decyzja o ponownym udostęp-
nieniu jej do zwiedzania dla mieszkań-nieniu jej do zwiedzania dla mieszkań-nieniu jej do zwiedzania dla mieszkań-nieniu jej do zwiedzania dla mieszkań-
ców i turystów .ców i turystów .ców i turystów .ców i turystów . 
Mieszkańcy Mrągowa będą mogli wejść na 
wieżę, płacąc 5 złotych. Dla osób spoza 
Mrągowa opłata wynosi 8 złotych. Dzieci i 
młodzież wejdą na wieżę za darmo!  
Przy wieży Bismarcka otwarty będzie rów-
nież grill-bar.  

Muzeum Sprzętu  

Wojskowego  otwarte 
Ciężarówki z czasów II wojny świato-Ciężarówki z czasów II wojny świato-Ciężarówki z czasów II wojny świato-Ciężarówki z czasów II wojny świato-
wej i powojenne, czołg, działo, armata, wej i powojenne, czołg, działo, armata, wej i powojenne, czołg, działo, armata, wej i powojenne, czołg, działo, armata, 
transportery, a nawet kuter to tylko transportery, a nawet kuter to tylko transportery, a nawet kuter to tylko transportery, a nawet kuter to tylko 
niektóre z ponad 30 pojazdów, które niektóre z ponad 30 pojazdów, które niektóre z ponad 30 pojazdów, które niektóre z ponad 30 pojazdów, które 
ma w swojej kolekcji nowe Muzeum ma w swojej kolekcji nowe Muzeum ma w swojej kolekcji nowe Muzeum ma w swojej kolekcji nowe Muzeum 
Sprzętu Wojskowego w Mrągowie przy Sprzętu Wojskowego w Mrągowie przy Sprzętu Wojskowego w Mrągowie przy Sprzętu Wojskowego w Mrągowie przy 
ul. Przemysłowej. ul. Przemysłowej. ul. Przemysłowej. ul. Przemysłowej.     
Muzeum czynne jest od godziny 7 do 
17, bilet normalny kosztuje 8 złotych, 
grupowy – 5 złotych.  
Muzeum Sprzętu Wojskowego jest pry-
watną placówką, która powstała na 
bazie zbiorów mrągowskiego kolekcjo-
nera Sławomira Trzeciakiewicza. 

Muzeum otwarto 14 maja br. Wstęgę uroczyście prze-Muzeum otwarto 14 maja br. Wstęgę uroczyście prze-Muzeum otwarto 14 maja br. Wstęgę uroczyście prze-Muzeum otwarto 14 maja br. Wstęgę uroczyście prze-
cięły Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec oraz córka cięły Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec oraz córka cięły Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec oraz córka cięły Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec oraz córka 
właściciela muzeum właściciela muzeum właściciela muzeum właściciela muzeum ---- Natalia Trzeciakiewicz, Sławomir  Natalia Trzeciakiewicz, Sławomir  Natalia Trzeciakiewicz, Sławomir  Natalia Trzeciakiewicz, Sławomir 
Trzeciakiewicz na zdjęciu stoi od lewej strony.Trzeciakiewicz na zdjęciu stoi od lewej strony.Trzeciakiewicz na zdjęciu stoi od lewej strony.Trzeciakiewicz na zdjęciu stoi od lewej strony.    
    

W I L D  W I L D  W E S T  w  M r ą g o w i e  

Strzelaniny, napady na bank, rodeo, bójka w Saloonie i taniec Indian - 

Nie jest to scenariusz filmu akcji rodem z dzikiego zachodu. Są to nie-

które tylko atrakcje oferowane przez Mrongoville w Mrągowie. Teraz, 

by poczuć się jak na dzikim zachodzie nie trzeba jechać wcale do USA. 

To wszystko znaleźć można w Mrągowie .  

Miasteczko Westernowe ,,Mrongoville”, ul. Młynowa 50, 11-700 Mrągowo, tel. 743 33 50 

,,Magazyn Mrągowski” nr 4 (267) 31 maja 2011       

Widok z wieży Bismarcka na estakadę nad rzeką 
Dajną.  


