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   przy ul. Towarowejprzy ul. Towarowejprzy ul. Towarowej   

Mrągowo utworzy kolejną strefę przedsiębiorczości Mrągowo utworzy kolejną strefę przedsiębiorczości Mrągowo utworzy kolejną strefę przedsiębiorczości Mrągowo utworzy kolejną strefę przedsiębiorczości ––––        po pozyskaniu przez Miasto po pozyskaniu przez Miasto po pozyskaniu przez Miasto po pozyskaniu przez Miasto 
8,5 mln zł dofinasowania z UE. Poza naszym miastem dotacje na ten cel otrzymały 8,5 mln zł dofinasowania z UE. Poza naszym miastem dotacje na ten cel otrzymały 8,5 mln zł dofinasowania z UE. Poza naszym miastem dotacje na ten cel otrzymały 8,5 mln zł dofinasowania z UE. Poza naszym miastem dotacje na ten cel otrzymały 
również Orneta i Ostróda. W sumie na przygotowanie terenów również Orneta i Ostróda. W sumie na przygotowanie terenów również Orneta i Ostróda. W sumie na przygotowanie terenów również Orneta i Ostróda. W sumie na przygotowanie terenów     
inwestycyjnych te trzy gminy pozyskały prawie 30 milionów złotych z Europej-inwestycyjnych te trzy gminy pozyskały prawie 30 milionów złotych z Europej-inwestycyjnych te trzy gminy pozyskały prawie 30 milionów złotych z Europej-inwestycyjnych te trzy gminy pozyskały prawie 30 milionów złotych z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.    
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Mrągowianie  
rozmawiają o budżecie  
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Świąteczny 
konkurs 
str. 6 

Do konkursu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007-2013 mogły przystąpić jednostki  
samorządu terytorialnego chcące utworzyć 
strefy przedsiębiorczości. Dotacje można 
było bowiem wykorzystać na uzbrojenie 
działek dla przyszłych inwestorów.  
Mrągowo otrzyma dotację na uzbrojenie 
terenów usługowych przy ul. Towarowej. 
Dzięki środkom unĳnym nasze miasto 
przygotuje kolejne tereny dla przyszłych 
inwestorów. Projekt zakłada uzbrojenie 
terenów usługowych oraz budowę drogi 
dojazdowej do uzbrajanego obszaru. Ulica 
Towarowa to odcinek, od ul. Olsztyńskiej 
do skrzyżowania z ul. Przemysłową.  
Głównym celem projektu jest umożliwienie 

dojazdu do terenów inwestycyjnych  
znajdujących się przy ul. Towarowej oraz 
przygotowanie kolejnych terenów pod  
inwestycje poprzez ich uzbrojenie, a co się z 
tym wiąże stworzenie przedsiębiorcom 
korzystnych warunków do inwestowania  
i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Kwota dofinansowanie to blisko 8,5 mln 
złotych. Wybudowana droga w ul. Towaro-
wej poprawi komunikację z obszarem Mrą-
gowskiej podstrefy W-MSSE. Obszar ten 
jest aktualnie uzbrajany dzięki środkom 
pozyskanym przez Samorząd z UE. 
Uzbrojenie terenów usługowych przy  
ul. Towarowej w Mrągowie,  całkowita 
wartość projektu - 9 910 107,92 zł, pozyska-
ne dofinasowanie z UE - 8 423 591,72 zł.  

Miasteczko Mrongoville 
będzie prywatyzowane  
str. 2 
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Z okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Mieszkańcom Mrągowa i Gościomskładamy Mieszkańcom Mrągowa i Gościom 

serdeczne życzeniaserdeczne życzenia 

radosnych chwil w gronie najbliższychradosnych chwil w gronie najbliższych 

zdrowia, pomyślności oraz wzajemnej życzliwościzdrowia, pomyślności oraz wzajemnej życzliwości 

W Nowym Roku życzymy szczęściaW Nowym Roku życzymy szczęścia 

trafnych decyzji i spełnionych nadziei.trafnych decyzji i spełnionych nadziei. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tadeusz Tyczyński 

Burmistrz Mrągowa 

Otolia Siemieniec 

Boże Narodzenie, Mrągowo 2011Boże Narodzenie, Mrągowo 2011Boże Narodzenie, Mrągowo 2011Boże Narodzenie, Mrągowo 2011 

Obrady Rady Miejskiej Obrady Rady Miejskiej Obrady Rady Miejskiej    
w Mrągowie na żywo w Mrągowie na żywo w Mrągowie na żywo    
w Internecie w Internecie w Internecie  
Grudniowa sesja Rady Miejskiej Grudniowa sesja Rady Miejskiej Grudniowa sesja Rady Miejskiej Grudniowa sesja Rady Miejskiej     
po raz pierwszy transmitowana będzie po raz pierwszy transmitowana będzie po raz pierwszy transmitowana będzie po raz pierwszy transmitowana będzie 
na żywo w Telewizji Internetowej ITV na żywo w Telewizji Internetowej ITV na żywo w Telewizji Internetowej ITV na żywo w Telewizji Internetowej ITV 
Mrągowo oraz stronie internetowej Mrągowo oraz stronie internetowej Mrągowo oraz stronie internetowej Mrągowo oraz stronie internetowej 
Miasta.  Miasta.  Miasta.  Miasta.      
W związku z aktywnym udziałem Mrągowa 
w konkursie ,,Super Samorząd ”, który od-
bywa się w ramach akcji ,,Masz głos, masz 
wybór” realizowanej przez Fundację Stefana 
Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 
Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemie-
niec wspólnie z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Mrągowie, Tadeuszem Tyczyń-
skim zdecydowali, że obrady XV Sesji Rady 
Miejskiej w Mrągowie, w dniu 22 grudnia 
2011 roku, będą po raz pierwszy w historii 
naszego Miasta relacjonowane na żywo. 
Transmisje przeprowadzi ITV Mrągowo.  
Będzie to emisja próbna. W porządku obrad 
m.in. głosowanie w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasto Mrągowo na lata 2012 -2022 oraz 
uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągo-
wo na rok 2012.  
Zapraszamy do oglądania na żywo Sesji w Zapraszamy do oglądania na żywo Sesji w Zapraszamy do oglądania na żywo Sesji w Zapraszamy do oglądania na żywo Sesji w 
Internecie na stronie www.itvmragowo.pl, Internecie na stronie www.itvmragowo.pl, Internecie na stronie www.itvmragowo.pl, Internecie na stronie www.itvmragowo.pl, 
w czwartek,  22 grudnia o godz. 15.00 oraz w czwartek,  22 grudnia o godz. 15.00 oraz w czwartek,  22 grudnia o godz. 15.00 oraz w czwartek,  22 grudnia o godz. 15.00 oraz 
na stronie miasta www.mragowo.pl.na stronie miasta www.mragowo.pl.na stronie miasta www.mragowo.pl.na stronie miasta www.mragowo.pl.    
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Miasteczko Mrongoville  
będzie prywatyzowane 

Westernowe miasteczko Mrongoville, zbudowane w stylu Dzikiego Zachodu w Mrągo-Westernowe miasteczko Mrongoville, zbudowane w stylu Dzikiego Zachodu w Mrągo-Westernowe miasteczko Mrongoville, zbudowane w stylu Dzikiego Zachodu w Mrągo-Westernowe miasteczko Mrongoville, zbudowane w stylu Dzikiego Zachodu w Mrągo-
wie, będzie prywatyzowane. Gmina Miasto Mrągowo, która jest jedynym właścicielem wie, będzie prywatyzowane. Gmina Miasto Mrągowo, która jest jedynym właścicielem wie, będzie prywatyzowane. Gmina Miasto Mrągowo, która jest jedynym właścicielem wie, będzie prywatyzowane. Gmina Miasto Mrągowo, która jest jedynym właścicielem 
spółki Mrongoville,   podjęła decyzję o sprzedaży ponad 51% spółki Mrongoville,   podjęła decyzję o sprzedaży ponad 51% spółki Mrongoville,   podjęła decyzję o sprzedaży ponad 51% spółki Mrongoville,   podjęła decyzję o sprzedaży ponad 51% udziałów.udziałów.udziałów.udziałów.    

westernowego dla turystów. 
Na powierzchni 3 hektarów znajdują się 
m.in.: dworzec Mrongoville, amfiteatr, 
posterunek szeryfa i więzienie, ratusz, sa-
loon, sklep, Mexico Bar, wioska indiańska 
oraz domki traperów. Westernowe mia-
steczko proponuje turystom m.in. park 
rozrywki z pokazami kaskaderskimi, poka-
zami rodeo i jazdy konnej. 
Mrongoville każdego roku odwiedza od 40 
do 60 tys. turystów - najwięcej w czasie 
wakacji i podczas Pikniku Country, który 
odbywa się każdego roku w końcu lipca. 
Miasteczko zostało oddane do użytku w 
2008 roku, a jego budowa, która kosztowała 
8 mln zł, została dofinansowana z unĳnych 
pieniędzy w wysokości 4,5 mln zł. 

Miasteczko Westernowe, od początku funk-
cjonuje w formie Spółki ze 100 % udziałem 
Miasta. Jest to działalność komercyjna, wy-
magająca dobrego poruszania się na rynku 
show biznesu, dalszych inwestycji i ciągłego 
dostosowywania jej działalności do zmienia-
jących się gustów klientów. Dlatego podjęta 
została decyzja o sprzedaży udziałów Spółki. 
Obecnie spółka miejska jest wyceniana 
przez specjalistyczną firmę, przygotowywa-
ne są dokumenty przed prywatyzacyjne. 
Oferta ukaże się w I kw. 2012 r. Wybrany 
zostanie inwestor, który zaproponuje najko-
rzystniejszą ofertę. Natomiast Miasto nadal 
rozwĳa i wzmacnia swój „westernowy wi-
zerunek”, w listopadzie podpisano umowę 
na dofinansowanie z UE projektu promocyj-
nego „Mrągowo-westernowe miasto”.  
Prywatyzacja spółki z o.o. planowana była 
od samego początku istnienia przedsięwzię-
cia - mówi Burmistrz Miasta Mrągowo, 
Otolia Siemieniec. Zadaniem samorządu nie 
jest prowadzenie komercyjnej działalności 
gospodarczej - podkreśla.  Według władz 
miasta inwestor będzie musiał zachować 
dotychczasowy charakter działalności, czyli 
będzie musiał prowadzić ofertę miasteczka 

Brzozowa i Rynkowa zmodernizowana 
Trwająca od kwietnia tego roku modernizacja ulic Brzozowej i Rynkowej zakoń-Trwająca od kwietnia tego roku modernizacja ulic Brzozowej i Rynkowej zakoń-Trwająca od kwietnia tego roku modernizacja ulic Brzozowej i Rynkowej zakoń-Trwająca od kwietnia tego roku modernizacja ulic Brzozowej i Rynkowej zakoń-
czona. 5 grudnia komisja zakończyła prace odbiorowe. Łączna wartość robót bu-czona. 5 grudnia komisja zakończyła prace odbiorowe. Łączna wartość robót bu-czona. 5 grudnia komisja zakończyła prace odbiorowe. Łączna wartość robót bu-czona. 5 grudnia komisja zakończyła prace odbiorowe. Łączna wartość robót bu-
dowlanych wynosi 5 376 314,89 zł. Gmina Miasto Mrągowo pozyskała dofinanso-dowlanych wynosi 5 376 314,89 zł. Gmina Miasto Mrągowo pozyskała dofinanso-dowlanych wynosi 5 376 314,89 zł. Gmina Miasto Mrągowo pozyskała dofinanso-dowlanych wynosi 5 376 314,89 zł. Gmina Miasto Mrągowo pozyskała dofinanso-
wanie z budżetu Państwa na realizację zadania w wysokości 1 870 779,55 zł w ra-wanie z budżetu Państwa na realizację zadania w wysokości 1 870 779,55 zł w ra-wanie z budżetu Państwa na realizację zadania w wysokości 1 870 779,55 zł w ra-wanie z budżetu Państwa na realizację zadania w wysokości 1 870 779,55 zł w ra-
mach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008mach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008mach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008mach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008----2011”. 2011”. 2011”. 2011”.     

W ramach inwestycji Gmina Miasto Mrągo-
wo  zmodernizowała odcinek dróg o długo-
ści 1477 metrów wraz z chodnikami i wy-
mianą mediów branży sanitarnej, elektrycz-
nej i teletechnicznej. Przebudowane zostały 
niebezpieczne skrzyżowanie ulic Brzozowa 
Rynkowa oraz wykonany oświetlony ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż torów kolejowych 
od skrzyżowania z torami kolejowymi aż do 
osiedla Mazurskiego. Dodatkowo dokonano 
wymiany nawierzchni na terenach sąsiadu-
jących z trasą inwestycji, a wymagających 
remontu. Zadanie połączyło  odcinek ulicy 
Brzozowej z ulicą Rynkową wzdłuż osiedla 
Parkowego i przez osiedle Mazurskie ze 
zmodernizowanym odcinkiem drogi Górnej 
Sołtyskiej przy siedzibie ZWiK.   
Wykonawca robót, firma POL-DRÓG 

Umowa podpisana -  
z Mrągowa do Obwodu  
Kaliningradzkiego bez wiz 
Prawdopodobnie już latem mrągowia-Prawdopodobnie już latem mrągowia-Prawdopodobnie już latem mrągowia-Prawdopodobnie już latem mrągowia-
nie będą mogli pojechać do Obwodu nie będą mogli pojechać do Obwodu nie będą mogli pojechać do Obwodu nie będą mogli pojechać do Obwodu 
Kaliningradzkiego bez wizy. Kaliningradzkiego bez wizy. Kaliningradzkiego bez wizy. Kaliningradzkiego bez wizy. Swobodne Swobodne Swobodne Swobodne 
przekraczanie granicy będzie możliwe przekraczanie granicy będzie możliwe przekraczanie granicy będzie możliwe przekraczanie granicy będzie możliwe 
na podstawie na podstawie na podstawie na podstawie umowy o małym ruchu umowy o małym ruchu umowy o małym ruchu umowy o małym ruchu 
granicznym między Obwodem Kali-granicznym między Obwodem Kali-granicznym między Obwodem Kali-granicznym między Obwodem Kali-
ningradzkim a częścią Warmii, Mazur i ningradzkim a częścią Warmii, Mazur i ningradzkim a częścią Warmii, Mazur i ningradzkim a częścią Warmii, Mazur i 
Pomorza, którą 14 grudnia 2011 roku Pomorza, którą 14 grudnia 2011 roku Pomorza, którą 14 grudnia 2011 roku Pomorza, którą 14 grudnia 2011 roku 
podpisali Radosław Sikorski, minister podpisali Radosław Sikorski, minister podpisali Radosław Sikorski, minister podpisali Radosław Sikorski, minister 
spraw zagranicznych i szef rosyjskiej spraw zagranicznych i szef rosyjskiej spraw zagranicznych i szef rosyjskiej spraw zagranicznych i szef rosyjskiej 
dyplomacji dyplomacji dyplomacji dyplomacji ----    Siergiej Ławrow. Siergiej Ławrow. Siergiej Ławrow. Siergiej Ławrow.     
Mały ruch graniczny dotyczy całego obsza-
ru Obwodu Kaliningradzkiego oraz części 
Warmii i Mazur (miasta: Elbląg, Olsztyn, 
powiaty: elbląski, braniewski, lidzbarski, 
bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrą-
gowski, giżycki, gołdapski, olecki, węgo-
rzewski) wraz częścią Pomorza (Gdynia, 
Sopot, Gdańsk, powiaty: pucki, gdański, 
nowodworski i malborski).  
Porozumienie umożliwi wielokrotne prze-
kraczanie granicy polsko-rosyjskiej przez 
mieszkańców stref przygranicznych obu 
państw. Z przywileju związanego umową o 
małym ruchu granicznym mogą korzystać 
mieszkańcy stref przygranicznych posiada-
jący ważne dokumenty podróży potwier-
dzające tożsamość, z wyjątkiem paszportu 
dyplomatycznego, służbowego i książeczki 
żeglarskiej. Istotne ma być ,,zezwolenie 
uprawniające do małego ruchu graniczne-
go”. Koszt zezwolenia wyniesie 20 euro – z 
opłaty zostaną zwolnione osoby do 16 roku, 
powyżej 65 lat oraz inwalidzi z osobami 
towarzyszącymi. Umowa może zacząć obo-
wiązywać od lata 2012 roku.  

W skrócie 

Bezpłatna infolinia dla 
bezdomnych - 800 165 320 800 165 320 800 165 320 800 165 320  
800 165 320 800 165 320 800 165 320 800 165 320 ----    na Warmii i Mazurach na Warmii i Mazurach na Warmii i Mazurach na Warmii i Mazurach 
działa bezpłatna infolinia dla osób bez-działa bezpłatna infolinia dla osób bez-działa bezpłatna infolinia dla osób bez-działa bezpłatna infolinia dla osób bez-
domnych.domnych.domnych.domnych.    
Każdego roku do dyżurujących zgłasza się 
kilkaset osób, które poszukują placówki 
zapewniającej schronienie lub wyżywienie. 
W poprzednich latach infolinia najczęściej 
była wykorzystywana podczas silnych mro-
zów. Z infolinii mogą korzystać nie tylko 
bezdomni, ale również ci mieszkańcy re-
gionu, którzy chcą pomóc osobom nocują-
cym na ich klatkach schodowych, stry-
chach, czy w ogródkach działkowych. Za 
jej pośrednictwem wiele osób zgłosiło chęć 
udzielenia pomocy bezdomnym. 

Gdańsk Sp. z o.o., usunął wszystkie usterki, 
które stwierdzono podczas przeglądu tech-
nicznego, również dostarczone wyniki ba-
danej próbki, która została pobrana w miej-
scu inwestycji, potwierdzają że zastosowany 
materiał i technologia wykonania robót 
spełniają wymagane normy. 
Zrealizowane roboty budowlane objęte są 
pięcioletnią gwarancją, jest to wystarczająco 
długi czas, by dochodzić ewentualnych 
roszczeń – mówi Burmistrz Mrągowa, Oto-
lia Siemieniec .  
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Mrągowianie rozmawiają o budżecie 
Budżet miasta bez tajemnic. Mieszkańcy Mrągowa mogli bezpośrednio zapytać bur-Budżet miasta bez tajemnic. Mieszkańcy Mrągowa mogli bezpośrednio zapytać bur-Budżet miasta bez tajemnic. Mieszkańcy Mrągowa mogli bezpośrednio zapytać bur-Budżet miasta bez tajemnic. Mieszkańcy Mrągowa mogli bezpośrednio zapytać bur-
mistrza oraz radnych o projekt budżetu miasta na 2012 rok. Skwapliwie z tej możli-mistrza oraz radnych o projekt budżetu miasta na 2012 rok. Skwapliwie z tej możli-mistrza oraz radnych o projekt budżetu miasta na 2012 rok. Skwapliwie z tej możli-mistrza oraz radnych o projekt budżetu miasta na 2012 rok. Skwapliwie z tej możli-
wości skorzystali.wości skorzystali.wości skorzystali.wości skorzystali.    

spodarze spotkania wyjaśnili zasady gospo-
darki finansowej miasta i harmonogram 
prac nad budżetem. Ważną kwestią były 
także zamierzenia dotyczące pozyskiwania 
środków zewnętrznych – m.in. z funduszy 
unĳnych. W części przeznaczonej na dysku-
sje padały pytania, które od dawna nurto-
wały mieszkańców m.in. Czy samorząd 
planuje promocję gospodarczą Mrągowa? 
Czy miasto może tworzyć ulgi dla przedsię-
biorców, zatrudniających młodocianych 
pracowników, absolwentów mrągowskich 
szkół? Dlaczego postawiono zakaz wjazdu 
ciężarówek powyżej 18 ton na ul. Mrongo-
wiusza, skoro część mrągowskich przedsię-
biorców ma firmy w centrum miasta? Bur-
mistrz Mrągowa oraz radni starali się kon-
kretnie i rzeczowo odpowiadać na każde 
zadanie pytanie. Uczestnicy spotkania zgod-
nie stwierdzili, że tego typu inicjatywy są 
potrzebne, poprawiają komunikację między 
władzami a mieszkańcami, budują rzeczy-
wisty dialog między członkami lokalnej 
wspólnoty, umożliwiają wzajemne zrozu-
mienie. To właśnie cel konkursu „Super 
Samorząd 2011”. Jak podkreślają jego orga-
nizatorzy, integracja lokalnych wspólnot 
wokół rozwiązywania problemów gminy 
oraz skuteczniejszy przepływ informacji na 
poziomie lokalnym to podstawa budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Do udziału 
w akcji Gminę Miasto Mrągowo zgłosiła 
Biblioteka Miejska im. Wacława Gołowicza. 

W skrócie 

Edyta Danilczuk Edyta Danilczuk Edyta Danilczuk Edyta Danilczuk     

Mikołaj na Dzikim  
Zachodzie  

W pierwszych dniach W pierwszych dniach W pierwszych dniach W pierwszych dniach 
grudnia około 200 grudnia około 200 grudnia około 200 grudnia około 200 
przedszkolaków z przedszkolaków z przedszkolaków z przedszkolaków z 
mrągowskich przed-mrągowskich przed-mrągowskich przed-mrągowskich przed-
szkoli spotkało się ze szkoli spotkało się ze szkoli spotkało się ze szkoli spotkało się ze 

Św. Mikołajem w Miasteczku Wester-Św. Mikołajem w Miasteczku Wester-Św. Mikołajem w Miasteczku Wester-Św. Mikołajem w Miasteczku Wester-
nowym Mrongoville. Organizatorzy nowym Mrongoville. Organizatorzy nowym Mrongoville. Organizatorzy nowym Mrongoville. Organizatorzy 
przygotowali dla dzieci mnóstwo przygotowali dla dzieci mnóstwo przygotowali dla dzieci mnóstwo przygotowali dla dzieci mnóstwo 
atrakcji z tej okazji.atrakcji z tej okazji.atrakcji z tej okazji.atrakcji z tej okazji.    
Na początku najmłodsi mieszkańcy naszego 
miasta obejrzeli pokaz wozów i działań 
strażackich, potem dowiedzieli się jak  
bezpiecznie poruszać się po drogach. Jed-
nak najważniejszym punktem spotkania 
była wizyta Świętego Mikołaja i jego elfów.  
Każde dziecko otrzymało upominek, nau-
czyło się tańca country.  
Podsumowaniem udanej zabawy była 
wspólna mikołajkowa dyskoteka z  
niespodziankami i słodki poczęstunek.  
Organizatorami dwudniowej imprezy byli: 
Miasteczko Mrongoville, Urząd Miasta 
Mrągowa, Komenda Powiatowa Straży 
Pożarnej w Mrągowie i Komenda Powiato-
wa Policji w Mrągowie. W organizacji po-
mogli również: Marek Szabelski, właściciel  
Piekarni Diana oraz PKS Mrągowo. 
 Działania zostały sfinansowane ze środków 
przeznaczonych na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Mrągowo. 

Burmistrz Mrągowa chętnie odpowiadała na Burmistrz Mrągowa chętnie odpowiadała na Burmistrz Mrągowa chętnie odpowiadała na Burmistrz Mrągowa chętnie odpowiadała na 
pytania mrągowian. Zdj. Natalia Koptaspytania mrągowian. Zdj. Natalia Koptaspytania mrągowian. Zdj. Natalia Koptaspytania mrągowian. Zdj. Natalia Koptas    

Ile pieniędzy będzie w przyszłym roku na 
kulturę a ile na inwestycje? Ile kosztuje 
bieżąca działalność urzędu a ile przekazy-
wane jest na oświatę? Burmistrz Mrągowa i 
radni miejscy nie mają nic do ukrycia i roz-
mawiają otwarcie o projekcie budżetu na 
2012 rok. Dobrą okazją do takiej rozmowy 
było spotkanie zorganizowane 2 grudnia w 
Urzędzie Miejskim, podczas którego dysku-
towano o budżecie, planach na przyszłość. 
Były pochwały, ale również słowa krytyki. 
Spotkanie zrealizowane zostało w ramach 
prowadzonej przez Fundację im. Stefana 
Batorego oraz Stowarzyszenie „Szkoła Lide-
rów” akcji „Masz Głos Masz Wybór” i kon-
kursu „Super Samorząd 2011” nad którym 
honorowy patronat sprawuje Prezydent RP. 
Na spotkaniu obecni byli także pracownicy 
urzędu po to, by bezpośrednio wytłumaczyć 
wszelkie kwestie dotyczące działań, które 
będą podejmowane w przyszłym roku. Go-

Na początku moderator spotkania , Donata Koby-Na początku moderator spotkania , Donata Koby-Na początku moderator spotkania , Donata Koby-Na początku moderator spotkania , Donata Koby-
lińska lińska lińska lińska ----Durka, przedstawiła uczestnikom regula-Durka, przedstawiła uczestnikom regula-Durka, przedstawiła uczestnikom regula-Durka, przedstawiła uczestnikom regula-
min i zasady, którymi powinni się kierować, min i zasady, którymi powinni się kierować, min i zasady, którymi powinni się kierować, min i zasady, którymi powinni się kierować, 
podczas dyskusji.podczas dyskusji.podczas dyskusji.podczas dyskusji.    

Na spotkani licznie zjawili się radni miejscy, Na spotkani licznie zjawili się radni miejscy, Na spotkani licznie zjawili się radni miejscy, Na spotkani licznie zjawili się radni miejscy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń 
oraz mieszkańcy naszego miasta, którzy zadawali oraz mieszkańcy naszego miasta, którzy zadawali oraz mieszkańcy naszego miasta, którzy zadawali oraz mieszkańcy naszego miasta, którzy zadawali 
pytania włodarzom miasta. pytania włodarzom miasta. pytania włodarzom miasta. pytania włodarzom miasta.     



Natalia KoptasNatalia KoptasNatalia KoptasNatalia Koptas    
Z URZĘDU Z URZĘDU   
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Uwaga! Przedsiębiorcy ! 
Od 1 lipca br. działa CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNO-Od 1 lipca br. działa CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNO-Od 1 lipca br. działa CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNO-Od 1 lipca br. działa CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ. Prowadzi ją Minister Gospodarki. Do 31 grudnia 2011 r. ŚCI GOSPODARCZEJ. Prowadzi ją Minister Gospodarki. Do 31 grudnia 2011 r. ŚCI GOSPODARCZEJ. Prowadzi ją Minister Gospodarki. Do 31 grudnia 2011 r. ŚCI GOSPODARCZEJ. Prowadzi ją Minister Gospodarki. Do 31 grudnia 2011 r. 
nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej z zasobów gminnych do nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej z zasobów gminnych do nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej z zasobów gminnych do nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej z zasobów gminnych do 
CEIDG. CEIDG. CEIDG. CEIDG.     

W Gminie Miasto Mrągowo trwają  prace 
nad przeniesienia danych przedsiębiorców. 
W tym celu zbiera się niezbędne dane doty-
czące działalności. Kto jeszcze nie dokonał 
aktualizacji musi to zrobić jak najszybciej, 
ponieważ na całą operację przeniesienia 
zostało już tylko kilka dni. Dotyczy to tych 
osób, które nie mają aktualnych PKD 
(2007), brak NIP czy PESEL, itp. bądź nie 
wyrejestrowali działalności gospodarczej, a 
już jej nie prowadzą. Wystarczy udać się do 
Urzędu Miasta i wypełnić druk CEiDG-1. 
Brak aktualnych danych może spowodować 
wystąpienie błędu podczas przenoszenia 
wpisów. Wszyscy zarejestrowani po 1 lipca 
mają już wpisy do CEiDG. Początek roku 
2012 przyniesie kolejne zmiany w działal-
ności CEIDG, które wprowadza nowelizacja 
ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej. Swoje działanie rozpocznie bowiem 
rejestr pełnomocnictw. Jeżeli jesteś zainte-
resowany czy twój wpis został już przenie-

siony do systemu CEIDG to wejdź na stronę 
internetową www.ceidg.gov.pl. Jeżeli nie 
znajdziesz swojego wpisu w systemie CE-
IDG będzie to oznaczało, że twój wpis nie 
został jeszcze przeniesiony do systemu CE-
IDG i nadal figuruje w gminnej ewidencji 
działalności gospodarczej. Oznacza to, że 
wszelkie zmiany związane z uaktualnie-
niem wpisu, zmianą, zawieszeniem, wzno-
wieniem oraz zaprzestaniem działalności 
gospodarczej należy zgłaszać do Urzędu 
Miasta. Więcej informacji o nowych zasa-
dach rejestracji firm, składaniu wniosków 
można uzyskać na www.ceidg.gov.pl, 
www.firma.gov.plwww.eugo.gov.pl. Szcze-
gółowe informacje na temat wpisu do ewi-
dencji można uzyskać pod numerem: 89 
741 90 40 wew. 303, w godzinach pracy 
Urzędu (pon. 8:00 - 16:00 ; wt.-pt. 7:30-
15:30) lub osobiście w Referacie Strategii, 
Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej 
pokój 01, Urząd Miejski w Mrągowie.  

W skrócie 

Krajowy System Usług Krajowy System Usług Krajowy System Usług –––   
usługi dla firm i osób usługi dla firm i osób usługi dla firm i osób 
pragnących je założyćpragnących je założyćpragnących je założyć   
Krajowy System Usług (KSU) to sieć Krajowy System Usług (KSU) to sieć Krajowy System Usług (KSU) to sieć Krajowy System Usług (KSU) to sieć 
ok. 150 instytucji w całej Polsce świad-ok. 150 instytucji w całej Polsce świad-ok. 150 instytucji w całej Polsce świad-ok. 150 instytucji w całej Polsce świad-
czących usługi dla firm i osób planują-czących usługi dla firm i osób planują-czących usługi dla firm i osób planują-czących usługi dla firm i osób planują-
cych je założyć. cych je założyć. cych je założyć. cych je założyć.     
Usługi informacyjne KSU dostarczają wie-
dzy o zakładaniu i prowadzeniu firmy. Rea-
lizowane są przez Punkty Konsultacyjne 
KSU, w których można się dowiedzieć jak 
zarejestrować firmę, jakie obowiązki ma 
pracodawca, jak uzyskać finansowanie. 
Usługi doradcze KSU z zakresie transferu 
technologii, realizowane są przez ośrodki 
Krajowej Sieci Innowacji KSU. Polegają na 
współpracy z firmą podczas audytu techno-
logicznego. Firma uzyskuje rekomendację 
dotyczącą możliwości wdrożenia technolo-
gii oraz pomoc w znalezieniu jej dostawcy, 
pełną obsługę transferu i monitoring wdra-
żania. Usługi finansowe KSU to udzielanie 
pożyczek i poręczeń. Fundusze pożyczkowe 
dostarczają finansowania, a poręczeniowe – 
zabezpieczają pożyczki, kredyty i wadia 
przetargowe.  
Więcej informacji na www.ksu.parp.gov.pl. 



 

O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie ogłoszono na okres 21 dni wykazy następujących 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 
trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 27/1 (obręb nr 1), położona przy 
ulicy Wolności, wynajęcie istniejącego garażu, o po-
wierzchni 10,75m2. 
b/ część działki nr 27/1 (obręb nr 1), położona przy 
ulicy Wolności, wynajęcie istniejącego garażu,  o 
powierzchni 11,20m2. 
c/ część działki nr 193/4 i 321 (obręb nr 6), położona 
przy ulicy M. C. Skłodowskiej, z przeznaczeniem na 
wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do projektowane-
go pawilonu handlowego w Mrągowie przy ulicy M.C. 
Skłodowskiej 7A, 
d/ część działki nr 203/3 (obręb nr 6), położona przy 
ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości przyległej ( dojazd 
do lokalu użytkowego ), 
e/ część działki nr 171/15 (obręb nr 2), położona przy 
ulicy Wolności, z przeznaczeniem na teren okalający 
lokal użytkowy ( dojście do lokalu), 
f/ część działki nr 140/34 (obręb nr 4), położona przy 
ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem na miejsce 
postojowe dla przyczepki samochodowej.  
g/ część działki nr 203/3 (obręb nr 6), o pow. 0,23 ara, 
położona przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznacze-
niem na teren zielony,  
b/część działki nr 203/3 (obręb nr 6), o pow. 0,39 ara, 
położona przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznacze-
niem na teren zielony,  
h/ część działki nr 175/114, 175/79 (obręb nr 4), położo-
na przy ulicy Moniuszki, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
i/ część działki nr 185/15, 185/22 (obręb nr 6), położona 
przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem   na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsied-
niej, 
j/ część działki nr 140/34 (obręb nr 4), położona przy 
ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem pod garaż.  
k/ część działki nr 220/1 (obręb nr 5), położona przy 
ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem pod kontener na 
odpady.  
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nierucho-
mości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Króle-
wiecka 60A (II piętro, pokój Nr 99), tel. 89 7419022  

Działki na sprzedaż 

adres Powierzch-

nia 

(m2) 

Cena 

wywo-

ławcza 

(tys. zł) 

Ul. Maja 8 maja, 

działka na 193  

Tereny zabudowy 

mieszkalnej, wielo-

rodzinnej i usług   

339 m  250 

Ul. Młodkowskiego 

działki 258/1 i 258/3  

Tereny na cele obsłu-

gi turystyki 

2, 1573 ha 1500  

Królewiecka 2A/2 42,47 65  

Rokowania na sprzedaż  

lokalu  użytkowego 
Mrongowiusza 

71/21 

111,54  35  

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

zakładka Gospodarka nieruchomościami 
To ostatnie mieszkania Miasta  

we wspólnotach.  

Mieszkania na sprzedaż 

W skrócie Z URZĘDU Z URZĘDU   
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Agata JanczewskaAgata JanczewskaAgata JanczewskaAgata Janczewska    

Szkolenia z branży turystycznej  
– trwa rekrutacja 

Partnerzy projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-Partnerzy projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-Partnerzy projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-Partnerzy projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-
woju produktów turystycznych”: Miasto Mrągowo, Stowarzyszenie Europartner woju produktów turystycznych”: Miasto Mrągowo, Stowarzyszenie Europartner woju produktów turystycznych”: Miasto Mrągowo, Stowarzyszenie Europartner woju produktów turystycznych”: Miasto Mrągowo, Stowarzyszenie Europartner 
Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w 
Hajnówce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Hajnówce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Hajnówce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Hajnówce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 
zapraszają do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.zapraszają do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.zapraszają do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.zapraszają do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.    

Oferowane w ramach projektu szkolenia 
nadają różnego rodzaju uprawnienia tury-
styczne oraz podnoszą kwalifikacje zawodo-
we. Działania projektowe oraz szkolenia 
realizowane są na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, tak 
aby wzmocnić ich potencjał i wypromować 
rozwój produktów turystycznych Polski 
północno- wschodniej. W ramach projektu 
zakończyła się rekrutacja na szkolenie prze-
wodników terenowych województwa war-
mińsko-mazurskiego, przewodników tere-
nowych województwa podlaskiego, infor-
matorów turystycznych woj. warmińsko-
mazurskiego , informatorów turystycznych 
woj. podlaskiego, sternika motorowodnego. 
Skorzystać można z szeregu innych cieka-
wych szkoleń, m.in. Szkolenia dla menadże-
rów, moduły tematyczne: 
 I. Zarządzanie przez cele. 
 II. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
 III. Negocjacje i sprzedaż w turystyce. 
 IV. Zarządzanie strategiczne w turystyce. 

 V. Źródła finansowania branży turystycznej. 
 VI. Wizerunek firmy i marketing. 
 VII. Tworzenie sieci, wdrażanie i świad-
czenie usług sieciowych. 
 VIII. Rachunkowość zarządcza w branży 
turystycznej. 
 Szkolenia na uprawnienia turystyczne i dla 
kadr pierwszego kontaktu:  
 1. Szkolenia ratowników wodnych,  
 2. Szkolenie negocjacji i sprzedaży produk-
tu turystycznego.  
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz 
z ankietą potrzeb szkoleniowych do pobra-
nia na stronie www.kadryturystyki.pl w 
zakładce dokumenty. Więcej informacji w 
Biurze projektu na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego: Referat Strategii, 
Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel: 89 741 
90 42, kom 667034900 oraz pod adresem 
promocja.laptop@mragowo.um.gov.pl.  
Nie zwlekaj i zgłoś się na szkolenie!Nie zwlekaj i zgłoś się na szkolenie!Nie zwlekaj i zgłoś się na szkolenie!Nie zwlekaj i zgłoś się na szkolenie! 

 

Inwestycja w kadry 
 turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju 

 produktów turystycznych  
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Opłaty za grób  
na cmentarzu 
Informujemy wszystkie zainteresowa-Informujemy wszystkie zainteresowa-Informujemy wszystkie zainteresowa-Informujemy wszystkie zainteresowa-
ne osoby, których bliskich pochowano ne osoby, których bliskich pochowano ne osoby, których bliskich pochowano ne osoby, których bliskich pochowano 
na cmentarzach komunalnych w Mrą-na cmentarzach komunalnych w Mrą-na cmentarzach komunalnych w Mrą-na cmentarzach komunalnych w Mrą-
gowie, o konieczności dokonywania gowie, o konieczności dokonywania gowie, o konieczności dokonywania gowie, o konieczności dokonywania 
wpłaty przedłużającej ważność miejsca wpłaty przedłużającej ważność miejsca wpłaty przedłużającej ważność miejsca wpłaty przedłużającej ważność miejsca 
na kolejne 20 lat. na kolejne 20 lat. na kolejne 20 lat. na kolejne 20 lat.     
Wysokość opłaty od 01.12.2011r. wy-
nosi 200,00 zł +VAT dla mogiły osoby 
dorosłej i dziecka powyżej 6 lat oraz 
80,00 zł +VAT dla mogiły dziecka do 6 
lat. Również po upływie 20 lat od dokona-
nia opłaty za rezerwację miejsca pod grób, 
należy dokonać jej przedłużenia (wysokość 
opłat zależy od rodzaju grobu). Opłatę na-
leży uiszczać w biurze zarządcy cmentarza 
– firmy REMONDIS Mrągowo Sp. z o.o. 
 Podstawa prawna - art. 7 ust. 1 i 2 ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 
31 stycznia 1959r., (Dz. U. z 2000r. Nr 23, 
poz. 295 z późn zm.). Informacji udziela 
zarządca cmentarza – REMONDIS Mrągo-
wo Sp. z o.o., ulica Lubelska 5, 1-700 Mrą-
gowo, tel. 89/7412811. Brak wniesienia 
opłaty przedłużającej po 20 latach od dnia 
pochówku, oznacza wyrażenie zgody na 
ponowne wykorzystanie grobu w celu 
dokonania pochówku, na cmentarzach 
czynnych. 

Damian SkrzętaDamian SkrzętaDamian SkrzętaDamian Skrzęta    Zgłoś imprezę do  
plebiscytu na  
Najlepszą Imprezę  
Sportową 2011 roku 
Już na przełomie roku kalendarzowego Już na przełomie roku kalendarzowego Już na przełomie roku kalendarzowego Już na przełomie roku kalendarzowego 
rusza konkurs na Najlepszą Imprezę rusza konkurs na Najlepszą Imprezę rusza konkurs na Najlepszą Imprezę rusza konkurs na Najlepszą Imprezę 
Sportową roku 2011. W tym roku ple-Sportową roku 2011. W tym roku ple-Sportową roku 2011. W tym roku ple-Sportową roku 2011. W tym roku ple-
biscyt zmieni nieco swoją formułę, biscyt zmieni nieco swoją formułę, biscyt zmieni nieco swoją formułę, biscyt zmieni nieco swoją formułę, 
lecz to niech na razie pozostanie ta-lecz to niech na razie pozostanie ta-lecz to niech na razie pozostanie ta-lecz to niech na razie pozostanie ta-
jemnicą. Wszystkich, którzy chcą jemnicą. Wszystkich, którzy chcą jemnicą. Wszystkich, którzy chcą jemnicą. Wszystkich, którzy chcą 
zgłosić wydarzenie sportowe zaprasza-zgłosić wydarzenie sportowe zaprasza-zgłosić wydarzenie sportowe zaprasza-zgłosić wydarzenie sportowe zaprasza-
my do przesyłania propozycji do re-my do przesyłania propozycji do re-my do przesyłania propozycji do re-my do przesyłania propozycji do re-
dakcji Mrągowo na sportowo.dakcji Mrągowo na sportowo.dakcji Mrągowo na sportowo.dakcji Mrągowo na sportowo.    
Jeżeli chcesz zgłosić wydarzenie sportowe-
go do naszego konkursu wyślĳ e-mail na 
adres: sportowemragowo@boo.pl lub mra-
gowo@gazetaolsztynska.pl, w którym trze-
ba podać nazwę imprezy, dyscyplinę, miej-
sce i krótki opis imprezy oraz imię, nazwi-
sko i kontakt do osoby zgłaszającej. Na 
zgłoszenia czekamy do 13 stycznia. Głoso-
wanie ruszy już 16 stycznia 2012 roku i 
potrwa do 17 lutego. Wyniki ogłosimy 
podczas Gali Sportu. 
W ubiegłym roku sportową imprezą roku 
została wybrana koszykarska NMR ORLIK 
Streetball Challenge 2010. 

Natalia KoptasNatalia KoptasNatalia KoptasNatalia Koptas    

Budowa sieci światłowodowej z  
dofinasowaniem z UE na ukończeniu  

Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w granicach administracyjnych Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w granicach administracyjnych Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w granicach administracyjnych Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w granicach administracyjnych 
Miasta  realizowana jest przez Powiat Mrągowski w porozumieniu z Miastem Mrą-Miasta  realizowana jest przez Powiat Mrągowski w porozumieniu z Miastem Mrą-Miasta  realizowana jest przez Powiat Mrągowski w porozumieniu z Miastem Mrą-Miasta  realizowana jest przez Powiat Mrągowski w porozumieniu z Miastem Mrą-
gowo.  Projekt, na który pozyskano ponad 3, 8  mln zł zakłada połączenie najważ-gowo.  Projekt, na który pozyskano ponad 3, 8  mln zł zakłada połączenie najważ-gowo.  Projekt, na który pozyskano ponad 3, 8  mln zł zakłada połączenie najważ-gowo.  Projekt, na który pozyskano ponad 3, 8  mln zł zakłada połączenie najważ-
niejszych instytucji publicznych wspólną siecią.niejszych instytucji publicznych wspólną siecią.niejszych instytucji publicznych wspólną siecią.niejszych instytucji publicznych wspólną siecią.    

Łatwiejsza komunikacja pomiędzy instytu-
cjami publicznymi to tylko jedno z założeń 
projektu. Zostaną także podłączone urzą-
dzenia dostępowe dla mieszkańców (PIAP - 
Public Internet Access Point - publiczny 
punkt dostępu do internetu ). Wdrożenie 
projektu pozwoli na efektywną i swobodną 
wymianę informacji pomiędzy Urzędem 
Miejskim a mieszkańcami, turystami i inwe-
storami. Klient, dzięki synchronizacji syste-
mów informatycznych zainstalowanych w 
PIAPach, będzie miał łatwy dostęp do elek-
tronicznego załatwienia swoich spraw w 
Urzędzie. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom 
mieszkańcy Mrągowa będą mieli również 
możliwość uzyskania aktualnych informacji 
z zakresu wydarzeń kulturalnych czy inwe-
stycyjnych miasta. Dla turystów i odwie-
dzających Mrągowo gości PIAPy staną się 
drogowskazem do sprawnego poruszania się 
po okolicy. W ramach projektu trwają także 
prace nad przygotowaniem portalu Miasta 
Mrągowo.   Nowa strona Miasta Mrągowo 

będzie bardziej przejrzysta, znajdować się 
będzie na niej więcej informacji a jej wy-
gład będzie bardziej nowoczesny.     
Zakończenie inwestycji nastapi w marcu 
2012 roku. Wykonawcą jest firma Sprint 
S.A. Oddział Gdańsk. Projekt realizowany 
jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007- 2013. Wsparcie unĳne wynosi 3 248 
817 zł. Całość inwestycji oszacowano na 3 
822 137 zł. Wkład własny zapewnił Powiat 
Mrągowski i Gmina Miasto Mrągowo. 

Umowę z wykonawcą sieci światłowodowej  pod-Umowę z wykonawcą sieci światłowodowej  pod-Umowę z wykonawcą sieci światłowodowej  pod-Umowę z wykonawcą sieci światłowodowej  pod-
pisano 18 marca 2011. zdj. archiwum Starostwa pisano 18 marca 2011. zdj. archiwum Starostwa pisano 18 marca 2011. zdj. archiwum Starostwa pisano 18 marca 2011. zdj. archiwum Starostwa 
Powiatowego.Powiatowego.Powiatowego.Powiatowego.    

,,Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”,,Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”,,Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”,,Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”    
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007Warmia i Mazury na lata 2007Warmia i Mazury na lata 2007Warmia i Mazury na lata 2007----2013201320132013    

Ewa Kuśpiet Ewa Kuśpiet Ewa Kuśpiet Ewa Kuśpiet     

Natalia KoptasNatalia KoptasNatalia KoptasNatalia Koptas    

Świąteczny konkurs 
Burmistrz Miasta Mrągowo po raz kolejny ogłasza „KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKO-Burmistrz Miasta Mrągowo po raz kolejny ogłasza „KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKO-Burmistrz Miasta Mrągowo po raz kolejny ogłasza „KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKO-Burmistrz Miasta Mrągowo po raz kolejny ogłasza „KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKO-
RACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU” na RACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU” na RACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU” na RACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU” na 
terenie Miasta Mrągowo. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.terenie Miasta Mrągowo. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.terenie Miasta Mrągowo. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.terenie Miasta Mrągowo. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.    

Poprzez konkurs chcemy docenić tych 
Mrągowian, którzy wkładają ogromny wy-
siłek w przygotowanie świątecznych ilumi-
nacji oraz zachęcić pozostałych mieszkań-
ców do ozdabiania swoich posesji - mówi 
Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w 
dwóch kategoriach: posesja, balkon i wysta-
wa i witryna sklepowa.  
Warunkiem udziału w konkursie jest wy-
pełnienie przez właściciela lub użytkowni-
ka posesji, obiektu lub balkonu zgłoszenia i 
dostarczenie go do 23 grudnia do Referatu 
Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji. W 
dniach od 3 do 5 stycznia konkursowe de-
koracje oceni specjalna komisja. Celem 
konkursu jest upiększenie miasta, podnie-

sienie atrakcyjności i walorów estetycznych 
naszego najbliższego otoczenia, a w szcze-
gólności podkreślenie wyjątkowości i niepo-
wtarzalnego w swym charakterze i uroku 
czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku. Szczegółowe informacje pod  
nr tel.  tel. 741 90 41, email:  
promocja@mragowo.um.gov.pl. 
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SPORTSPORT  
Arkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz Mierkowski    

W konferencji uczestniczyło 106 przedsta-
wicieli jednostek samorządowych oraz ani-
matorów obiektów Moje Boisko Orlik 2012 
z całej Polski. Konferencję otworzyła Pani 
Joanna Mucha – Minister Sportu i Turysty-
ki. Program konferencji podzielony był na 
dwie części, w pierwszej prezentowane były 
doświadczenia przedstawicieli mrągowskie-
go „Orlika”, które ukazują, że istota sukcesu 
leży w partnerstwie lokalnym tworzonym 
przez animatorów, mieszkańców miasta i 
stowarzyszenia, co potwierdziła obecna 
Pani Otolii Siemieniec – Burmistrz Miasta 
Mrągowo. „Orlik” to nie tylko infrastruktu-
ra sportowa, to także miejsce, w którym 
rodzą się pomysły – o doświadczeniach 
współpracy międzynarodowej opowiedzieli 
młodzi przedstawiciele Mazurskiego Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Sportowych, które dzia-
ła i rozwĳa się przy „Orliku”. Przedstawi-
cielka Projektu Społecznego – Aleksandra 
Gołdys przedstawiła społeczne znaczenie 
funkcjonowania boisk, które powstało na 
podstawie badań prowadzonych przez Pro-
jekt Społeczny 2012. Badania mają na celu 
zdiagnozowanie kondycji wybudowanych 
w całej Polsce boisk. Wyniki badań Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki wykorzysta w 
celu usprawnienia systemu wsparcia lokal-
nych zarządców.  Ostatnim prelegentem 
konferencji był przedstawiciel Fundacji 
V4Sport – Jakub Kalinowski, który opowie-
dział o korzyściach płynących z tworzenia 
przestrzeni wolontariatu sportowego oraz 

zaprezentował pilotażowy projekt ‘Respect 
your Health’ realizowany na „Orlikach” w 
miastach goszczących Euro2012, który 
przedstawia praktyczne metody promocji 
zdrowego styl życia.  
W drugiej część konferencji odbyły się 
warsztaty, uczestnicy zostali podzielni na 6 
grup. Była to bardzo ważna część konferen-
cji, podczas której obecni mogli podzielić się 
swoimi opiniami, sukcesami, a także proble-
mami. Przekaz warsztatów był ogromny. 
Inaczej wygląda sytuacja z perspektywy 
zarządców, a jeszcze inaczej z punktu wi-
dzenia animatorów.  Różną sytuację mają 
obiekty w miastach i wioskach oraz działa-
jące przy samorządach i szkołach. Podsumo-
wanie warsztatów zostanie wykorzystane 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Warsztaty prowadzone były przez przedsta-
wicieli grupy Wolontariat Sportowy 2012+.   
Organizatorem konferencji było Minister-
stwo Sportu i Turystyki, a koordynatorem 
MSIS – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Sportowych. Obecność przedstawicieli mrą-
gowskiego „Orlika” i władz Mrągowa, to 
efekt działań realizowanych przez Gminę 
Miasto Mrągowo w związku z wykorzysta-
niem „Orlików”, inspirującą współpracą 
samorządu z III sektorem, a także kontynu-
acja myśli przedstawionej podczas konferen-
cji „Sport Zmienia – Partnerstwo Lokalne – 
Wolontariat Sportowy” zorganizowanej w 
Mrągowie w październiku tego roku.  

Ogólnopolska Konferencja Strefa  Orlika 
zorganizowana wspólne z Mrągowem  

W dniu 12 grudnia br., odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja ,,Strefa W dniu 12 grudnia br., odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja ,,Strefa W dniu 12 grudnia br., odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja ,,Strefa W dniu 12 grudnia br., odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja ,,Strefa 
Orlika Orlika Orlika Orlika ----        Partnerstwo Lokalne Partnerstwo Lokalne Partnerstwo Lokalne Partnerstwo Lokalne ----    Potencjał jest w nas!”  skierowana do realizatorów Potencjał jest w nas!”  skierowana do realizatorów Potencjał jest w nas!”  skierowana do realizatorów Potencjał jest w nas!”  skierowana do realizatorów 
programu "Animator Moje Boisko programu "Animator Moje Boisko programu "Animator Moje Boisko programu "Animator Moje Boisko ----    Orlik 2012" oraz przedstawicieli samorządu Orlik 2012" oraz przedstawicieli samorządu Orlik 2012" oraz przedstawicieli samorządu Orlik 2012" oraz przedstawicieli samorządu 
lokalnego.lokalnego.lokalnego.lokalnego.    

W pierwszej   części ogólnopolskiej konferencji Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec oraz przedstawiciele MSiS, W pierwszej   części ogólnopolskiej konferencji Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec oraz przedstawiciele MSiS, W pierwszej   części ogólnopolskiej konferencji Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec oraz przedstawiciele MSiS, W pierwszej   części ogólnopolskiej konferencji Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec oraz przedstawiciele MSiS, 
Arkadiusz Mierkowski, Bartek Koziatek zaprezentowali przykłady dobrych praktyk współpracy NGO z samorządem.Arkadiusz Mierkowski, Bartek Koziatek zaprezentowali przykłady dobrych praktyk współpracy NGO z samorządem.Arkadiusz Mierkowski, Bartek Koziatek zaprezentowali przykłady dobrych praktyk współpracy NGO z samorządem.Arkadiusz Mierkowski, Bartek Koziatek zaprezentowali przykłady dobrych praktyk współpracy NGO z samorządem.    

Zdj. MSiSZdj. MSiSZdj. MSiSZdj. MSiS    

Sensacyjna wygrana  
Sary Piaseckiej 
Sensacyjnie zakończyły się regaty że-Sensacyjnie zakończyły się regaty że-Sensacyjnie zakończyły się regaty że-Sensacyjnie zakończyły się regaty że-
glarskie XXIII Gran Premi Principat glarskie XXIII Gran Premi Principat glarskie XXIII Gran Premi Principat glarskie XXIII Gran Premi Principat 
d’Andorra w klasie 29d’Andorra w klasie 29d’Andorra w klasie 29d’Andorra w klasie 29----er rozegrane w er rozegrane w er rozegrane w er rozegrane w 
El Masnou niedaleko Barcelony w El Masnou niedaleko Barcelony w El Masnou niedaleko Barcelony w El Masnou niedaleko Barcelony w 
Hiszpanii.Hiszpanii.Hiszpanii.Hiszpanii.    
Sensacja polega na tym, że pokonali Hisz-
panów Carlesa Roblesa i Floriana Trittela 
mistrzów świata i Europy na ich akwenie 
w Catalonii.  W tym sezonie załoga ta nie 
przegrała żadnych regat, a znalazła po-
gromców na „własnych śmieciach”. Sara 
żeglowała z byłym załogantem Roblesa, z 
którym nie udało mu się osiągnąć znaczą-
cych sukcesów. Partner Sary w tych rega-
tach jest Hiszpanem, ale z pochodzenia 
Włochem. 
Pierwszy wyścig polsko-hiszpańska załoga 
ukończyła na siódmej pozycji. - Potem 
było coraz lepiej. Bardzo szybko wyczuli-
śmy inne style żeglowania. Zajęliśmy dru-
gie i piąte miejsce, a w trzech następnych 
wyścigach w pełni dominowaliśmy nad 
rywalami. Odnieśliśmy trzy zwycięstwa i 
w sumie wygraliśmy całe regaty - wspo-
mniała uczennica II klasy liceum Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie. 
To nie jedyne sukcesy Sary w tym roku z 
Markiem Kalinowskim zdobyła: mistrzo-
stwo Polski i Niemiec, 4 miejsce w Euro-
pejskich Igrzyskach Młodzieży, 6 miejsce 
w mistrzostwach Europy i 8 miejsce w 
mistrzostwach świata. Przyszły sezon jest 
ostatnim w kategorii juniorów tej załogi. 
Na pewno są pretendentami do medali na 
największych imprezach.  
Marek Kalinowski, jest wybitnie wyszko-
lony. Pod koniec przyszłego sezonu będzie 
nr 1 na giełdzie załogantów zarówno klasy 
470 jak i 49-er. 
Sara Piasecka przyszłość sportową upatruje 
w olimpĳskim skiffie. Mistrzostwa Europy 
kobiet w przyszłym roku w Hiszpanii na 
skifie 29-er XX, który najprawdopodobniej 
otrzyma nominację olimpĳską do Rio de 
Janerio. Przed tymi regatami zaplanowali-
śmy wspólne treningi z grupą RSX Maćka 
Dziemiańczuka. Może będzie to początek 
olimpĳskiej drogi nowej kobiecej załogi. 
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Zwierzęta jak malowane  
„Zwierzęta jak malowane” to wystawa „Zwierzęta jak malowane” to wystawa „Zwierzęta jak malowane” to wystawa „Zwierzęta jak malowane” to wystawa 
prac malarskich Sekcji Plastycznej prac malarskich Sekcji Plastycznej prac malarskich Sekcji Plastycznej prac malarskich Sekcji Plastycznej 
UTW prowadzonej przez Józefa Ja-UTW prowadzonej przez Józefa Ja-UTW prowadzonej przez Józefa Ja-UTW prowadzonej przez Józefa Ja-
błońskiego. Studenci Uniwersytetu w błońskiego. Studenci Uniwersytetu w błońskiego. Studenci Uniwersytetu w błońskiego. Studenci Uniwersytetu w 
swych pracach przedstawili m.in. koty, swych pracach przedstawili m.in. koty, swych pracach przedstawili m.in. koty, swych pracach przedstawili m.in. koty, 
konie i ptaki. konie i ptaki. konie i ptaki. konie i ptaki.     
- Prace pokazują jak wielki talent drzemie 
w naszych słuchaczach - mówi Józef Ja-
błoński. 
- Tematyka zwierzęca jest nam bardzo bli-
ska, a przez miłość do zwierząt rodzi się 
chęć utrwalenia ich na papierze - dodaje 
Elżbieta Dołgosz- Cegłowska, autorka prac. 
Ekspozycja prezentującą prace studentów 
UTW znajduję się na parterze Biblioteki 
Miejskiej, będzie można je oglądać do koń-
ca grudnia. 

Natalia KoptasNatalia KoptasNatalia KoptasNatalia Koptas    

Zbliża się Jubileuszowy XX finał Zbliża się Jubileuszowy XX finał Zbliża się Jubileuszowy XX finał    
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy… Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy… Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy…    

Zbliża się XX Jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat ubie-Zbliża się XX Jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat ubie-Zbliża się XX Jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat ubie-Zbliża się XX Jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat ubie-
głych po raz kolejny został utworzony Sztab WOŚP w CKiT, który gorąco zaprasza wszyst-głych po raz kolejny został utworzony Sztab WOŚP w CKiT, który gorąco zaprasza wszyst-głych po raz kolejny został utworzony Sztab WOŚP w CKiT, który gorąco zaprasza wszyst-głych po raz kolejny został utworzony Sztab WOŚP w CKiT, który gorąco zaprasza wszyst-
kich mieszkańców i turystów do aktywnego udziału we wspólnej zabawie.kich mieszkańców i turystów do aktywnego udziału we wspólnej zabawie.kich mieszkańców i turystów do aktywnego udziału we wspólnej zabawie.kich mieszkańców i turystów do aktywnego udziału we wspólnej zabawie.    

20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbędzie się 8 stycznia 2012 roku. 
Tego dnia na ulicach naszego miasta spotka-
my wolontariuszy z charakterystycznymi 
puszkami, a w Centrum Kultury i Turystyki 
na wszystkich sympatyków orkiestry Jurka 
Owsiaka czekać będą nie lada atrakcje. Zna-
my już dokładny cel na który zbierane będą 
fundusze. Jego temat brzmi: "Gramy z pom-
pą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdro-
we dziecko, czyli na zakup najnowocze-
śniejszych urządzeń dla ratowania życia 

wcześniaków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą" 
Wybór tematu 20. Finału poprzedzony 
został konsultacjami z ogromną rzeszą leka-
rzy, którzy przez wszystkie minione lata 
współpracowali z WOŚP-em. To niesamo-
wite, jak wiele udało nam się zmienić na 
lepsze w standardach opieki nad dziećmi w 
polskich szpitalach. Niektóre problemy, 
takie jak chociażby retinopatia wcześniaka, 
dzięki Wielkiej Orkiestrze udało się wyeli-
minować w 100%. 

- To świąteczny festyn rodziny, w który 
włączają się zarówno mali jak i dorośli 
mieszkańcy naszego miasta. Tegoroczny 
jarmark wprowadził Mrągowian nie tylko 
w klimat świąt Bożego Narodzenia, ale tak-
że w tradycję, kulturę i sztukę Warmii i 
Mazur - mówi Lech Gołębicki, dyrektor 
Centrum Kultury i Turystyki. 
Projekt "Kłobukowym szlakiem" to przed-
sięwzięcie promujące wartości kulturowe 
naszego regionu, w tym różnorodne formy 
tradycyjnego rzemiosła - mówi Dorota Kru-
szewska, koordynator projektu. - Promują-

Ewelina KrzywoszEwelina KrzywoszEwelina KrzywoszEwelina Krzywosz    

Jarmark św. Mikołaja  
w warmińsko-mazurską tradycją w tle  

Scenki bożonarodzeniowe, warsztaty i zabawy dla dzieci oraz mnóstwo świątecznych atrakcji Scenki bożonarodzeniowe, warsztaty i zabawy dla dzieci oraz mnóstwo świątecznych atrakcji Scenki bożonarodzeniowe, warsztaty i zabawy dla dzieci oraz mnóstwo świątecznych atrakcji Scenki bożonarodzeniowe, warsztaty i zabawy dla dzieci oraz mnóstwo świątecznych atrakcji 
złożyły się na program artystyczny jarmarku św. Mikołaja w Mrągowie. złożyły się na program artystyczny jarmarku św. Mikołaja w Mrągowie. złożyły się na program artystyczny jarmarku św. Mikołaja w Mrągowie. złożyły się na program artystyczny jarmarku św. Mikołaja w Mrągowie.     

cy bogate tradycje sztuki i rękodzieła ludo-
wego tegoroczny jarmark świąteczny był 
doskonałą okazją do odkrywania korzeni 
naszego regionu - dodaje. 
Sam Jarmark Świętego Mikołaja również 
ma bogatą tradycję. W Mrągowie organizo-
wany jest od XVI w. Prawo do jego organi-
zacji nadał miastu w 1527 roku książę Al-
brecht Hohenzollern. Organizatorzy co 
roku nawiązują do tej tradycji. Zabawa, 
występy, sprzedaż świątecznych produk-
tów, świąteczna strawa i wiele atrakcji, tak 
w skrócie wygląda to mikołajkowe święto 
dla całych rodzin. 

Na deskach małego amfiteatru Scenki Bożonaro-Na deskach małego amfiteatru Scenki Bożonaro-Na deskach małego amfiteatru Scenki Bożonaro-Na deskach małego amfiteatru Scenki Bożonaro-
dzeniowe zaprezentowali uczniowie mrągow-dzeniowe zaprezentowali uczniowie mrągow-dzeniowe zaprezentowali uczniowie mrągow-dzeniowe zaprezentowali uczniowie mrągow-

skich szkół i przedszkoliskich szkół i przedszkoliskich szkół i przedszkoliskich szkół i przedszkoli.  

Tradycyjnie na Placu Unii Europejskiej pojawił Tradycyjnie na Placu Unii Europejskiej pojawił Tradycyjnie na Placu Unii Europejskiej pojawił Tradycyjnie na Placu Unii Europejskiej pojawił 
się św. Mikołaj, który  rozdawał najmłodszym się św. Mikołaj, który  rozdawał najmłodszym się św. Mikołaj, który  rozdawał najmłodszym się św. Mikołaj, który  rozdawał najmłodszym 
mieszkańcom naszego miasta słodycze. mieszkańcom naszego miasta słodycze. mieszkańcom naszego miasta słodycze. mieszkańcom naszego miasta słodycze.     

Sylwester przed CKiT w 
Mrągowie 
Nowy rok już za kilka dni. Prócz sylwe-Nowy rok już za kilka dni. Prócz sylwe-Nowy rok już za kilka dni. Prócz sylwe-Nowy rok już za kilka dni. Prócz sylwe-
strowych balów i domowych imprez w strowych balów i domowych imprez w strowych balów i domowych imprez w strowych balów i domowych imprez w 
Mrągowie można go spędzić jeszcze Mrągowie można go spędzić jeszcze Mrągowie można go spędzić jeszcze Mrągowie można go spędzić jeszcze 
przed budynkiem Centrum Kultury i przed budynkiem Centrum Kultury i przed budynkiem Centrum Kultury i przed budynkiem Centrum Kultury i 
Turystyki. Turystyki. Turystyki. Turystyki.     
Impreza z okazji powitania nowego roku 
przed budynkiem CKiT w Mrągowie roz-
pocznie się o godz. 23:00. Organizatorzy 
spotkania zaplanowali toast noworoczny i 
pokaz sztucznych ogni, oraz zabawę przy 
muzyce mechanicznej,   która zakończy się  
o godz. 1:00. Tradycyjnie o godz. 23:55 Bur-
mistrza Miasta Mrągowo, złoży wszystkim 
mieszkańcom  życzenia noworoczne.  
Zapraszają...Zapraszają...Zapraszają...Zapraszają...    
Burmistrz Miasta Mrągowa          Burmistrz Miasta Mrągowa          Burmistrz Miasta Mrągowa          Burmistrz Miasta Mrągowa              
Przewodniczący Rady Miejskiej           Przewodniczący Rady Miejskiej           Przewodniczący Rady Miejskiej           Przewodniczący Rady Miejskiej               
Centrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i Turystyki    


