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W skrócie 

10 lat Polski w Unii Europejskiej, 
czyli Europejska Majówka w 
Mrągowie 
Maj nieodłącznie kojarzy nam się z majówką, a od 
10 lat również z wejściem naszego kraju do struktur 
europejskich. W tym roku także będzie okazją do 
wspólnego świętowania kanonizacji Jana Pawła II.  
Burmistrz Miasta Mrągowo oraz Centrum Kultu-
ry i Turystyki zapraszają na wydarzenia w ra-
mach Dni Otwartych Funduszy Unijnych oraz 
związanych z kanonizacją Jana Pawła II. Szczegó-
łowy program obchodów na stronie 8. 

Tworzymy dobry  
Klimat dla Biznesu  
str. 4 

Strategia Wielkich Jezior Mazurskich u Marszałka  
12 samorządów z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, łącznie z Mrągowem opracowało dokument 
"Wielkie Jeziora Mazurskie 2020", czyli specjalny plan rozwoju, który ma ułatwić przygotowanie, a po-
tem realizację wspólnych ponadlokalnych inwestycji w oparciu o środki unijne. Prace nad Strategią trwa-
ły kilkanaście miesięcy, niedawno dokument został złożony w urzędzie marszałkowskim.  

- Nowy okres programowania unijnego stawia 
przed nami konkretne wyzwania, dofinansowane 
będą przede wszystkim działania ukierunkowane 
na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój go-
spodarczy, innowacje oraz działania realizowane 
w partnerstwie - wyjaśnia Otolia Siemieniec, 
burmistrz Mrągowa. - Samorządy Wielkich Jezior 
Mazurskich (WJM) odpowiadając na te wyzwa-
nia podjęły się opracowania dokumentu "Wielkie 
Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia", który ułatwi 
realizację działań rozwojowych w oparciu o środ-
ki Unii Europejskiej. Chcemy skutecznie sięgnąć 
po unijne pieniądze. 
Dokument "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - 
strategia" został opracowany przez 12 mazurskich 
samorządów: Mrągowo i gminę Mrągowo, Miko-
łajki, miasto Giżycko i gminę Giżycko, Ryn, 
Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Węgorzewo, Miłki i 
Pozezdrze. W Strategii znalazło się wiele projek-
tów, z których część będzie realizowana w trybie 
pozakonkursowym. Wśród nich znalazły się: 
„Mazurska Pętla Rowerowa” – czyli szlak rowero-
wy wokół wielkich jezior, który ma łączyć się ze 

szlakiem północnym, budowanym obecnie z 
funduszu dla Polski Wschodniej, „Budowa i prze-
budowa infrastruktury związanej z rozwojem 
funkcji gospodarczych na szlakach wodnych 
Wielkich Jezior Mazurskich”, „Kontynuacja Ma-
sterplanu dla Wielkich Jezior Mazurskich - ochro-
na wód powierzchniowych obszaru poprzez roz-
budowę i modernizację infrastruktury wodno-
ściekowej”, „Promocja gospodarcza Mazur po-
przez zintegrowane działania przedsiębiorców 
turystycznych w ramach regionalnego systemu 
Mazurskich Kart Turystycznych”. 
W dokumencie uwzględnione zostały uwagi, 
które wnosili sami mieszkańcy, organizacje poza-
rządowe, firmy i instytucje w ramach konsultacji 
społecznych prowadzonych w tym roku równole-
gle we wszystkich miejscowościach. Koordynato-
rem prac nad dokumentem i liderem przedsię-
wzięcia były Mikołajki.  
Marszałek województwa Jacek Protas podkreślił, 
że działania samorządów z Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich wpisują się w istotne kierunki Strate-
gii Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa na lata 2014-2020, ułatwiając jed-
nocześnie przygotowanie i realizację w kolejnym 
okresie programowania wspólnych „sieciowych” 
projektów na obszarze Wielkich Jezior. Strategia 
jest jednym z dwóch tego typu dokumentów, 
który powstał na terenie naszego województwa. 
 

 Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości 

Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań  

w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja” 

    

 życzą 

 Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec  

Przewodniczący Rady Miejskiej, Henryk Nikonor 

i Radni Rady Miejskiej 

Więcej strona 2.  

Koncert poświęcony pamięci  
Władysława Wilińskiego  
18 maja o dodz.18.00 zapraszamy do CKiT na 
wyjątkowy koncert Doroty Miśkiewicz upamięt-
niający trzecią rocznicę śmierci tragicznie zmarłe-
go Władysława Wilińskiego – zasłużonego 
mieszkańca Miasta Mrągowo.  
Pan Władysław Wiliński był osobą mocno zwią-
zaną z mrągowską kulturą. Na jego pomoc oraz 
sponsoring mógł liczyć każdy lokalny twórca i 
organizator imprez kulturalnych i artystycznych. 
Miłośnik jazzu i wieloletni członek Mrągowskie-
go Towarzystwa Jazzowego.  
Dzięki Jego zaangażowaniu organizacyjnemu i 
finansowemu w Mrągowie udało się zorganizo-
wać koncerty wybitnych artystów.  
Dlatego też Jego pamięć chcemy uczcić w sposób 
szczególny i zgodny z jego zamiłowaniem do 
jazzu koncertem Doroty Miśkiewicz.  
Koncert otwarty jest dla fanów muzyki jazzowej. 
Więcej informacji w Centrum Kultury  
i Turystyki.  
Na koncert zaprasza Burmistrz Miasta Mrągowo, 
Centrum Kultury i Turystyki oraz Radio Zet 
Gold! 
Sponsorzy koncertu:  
Tracom Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo handlowo - 
transportowe, "Diana" Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe, Budextan Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane Sp. z o.o., Firma "AdamS", Bruss Polska 
Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych Z.L. Lubo-
widzki, Hotel "Anek", "Szapiel" Centrum Rekla-
mowe, Zakład Metalowy "Agromasz", "Inter-
Widex". 
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Mrągowo w strategii Wielkich JeziorMrągowo w strategii Wielkich JeziorMrągowo w strategii Wielkich Jezior   
Dokument "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia", zmieni Mrągowo. Plan, który został opracowany 
przez 12 samorządów obejmuje Mrągowo i zakłada wiele inwestycji, realizowanych na naszym terenie. O 
przedsięwzięciach wpisanych w strategię opowiada Donata Kobylińska-Durka, kierownik Referatu Strate-
gii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. 

- Nasza strategia to duże wyzwanie, dokument 
przygotowywany z rozmachem, w ostrym tem-
pie, pod presją czasu i zmieniających się, nie do 
końca sprecyzowanych wytycznych programo-
wania UE. Jej kształt jest rezultatem kompromisu i 
trudnych dyskusji, efektem pracy wielu osób i 
instytucji. Najważniejsze, że ten dokument jest 
dziełem zakończonym, że jako jeden z pierwszych 
w Regionie, został poddany konsultacjom społecz-
nym i oficjalnie przekazany Marszałkowi Woje-
wództwa, w czasie umożliwiającym uwzględnie-
nie Strategii w zapisach przygotowywanego wła-
śnie Regionalnego Programu Operacyjnego War-
mia i Mazury 2014-2020. W strategii opisano 21 
przedsięwzięć kluczowych, które mają służyć 
kompleksowemu, wspólnemu rozwiązywaniu 
problemów występujących na obszarze Wielkich 
Jezior Mazurskich. Przedsięwzięcia to grupy kilku, 
czasami kilkudziesięciu projektów, których reali-
zacja służy osiągnięciu określonych celów. Budżet 
tych przedsięwzięć waha się od kilku do kilkuset 
milionów złotych. Jedno z najdroższych przedsię-
wzięć to „Kontynuacja Masterplanu dla Wielkich 
Jezior Mazurskich- ochrona wód powierzchnio-
wych” szacowany budżet projektów opisanych w 
tym działaniu to 264,5 mln zł. W ramach tego 
działania Mrągowo będzie realizowało projekt 
modernizacji odwodnienia śródmieścia Miasta o 

wartości ponad 30 mln zł. Kolejną planowaną 
inwestycją jest budowa ponad 4 km ciągów pieszo 
- rowerowych, z towarzysząca infrastrukturą 
rekreacyjną. To działanie zostanie zrealizowane w 
ramach przedsięwzięcia Mazurska Pętla Rowero-
wa, które zakłada połączenie trasami rowerowy-
mi miejscowości wokół Szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich. W Strategii jest wiele typowo infra-
strukturalnych projektów dotyczących poprawy 
dostępności komunikacyjnej Miasta, poprawy 
stanu zagospodarowania nabrzeży naszych jezior, 
estetyzacji i podkreślenia wizerunku Mrągowa 
jako przedwojennego mazurskiego kurortu. Co 
bardzo ważne i cenne, w Strategii ujęte są inicja-
tywy obywatelskie mrągowian, jak np. utworze-
nie Centrum Edukacyjnego, ciekawy pomysł na 
modernizacje Targowiska Miejskiego czy propo-
zycje zajęć rozwijających kompetencje techniczne 
i zdolność kreatywnego myślenia, pomysł na 
utworzenie Centrum Sztuki i Pracy Twórczej, 
Ogrodów Zdrowia i Hortiterapii. Jest również 
grupa inicjatyw dotyczących tzw. Silver Econo-
my, czyli gospodarki senioralnej. W przedsię-
wzięciach dotyczących Mrągowa uwzględnione 
zostały uwagi, które wnosili sami mieszkańcy, za 
co w im w imieniu zespołu pracującego nad stra-
tegią serdecznie dziękuję. 

Mrągowo miastem ludzi aktywnych 
Hasło to potwierdziły konsultacje społeczne projektu dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - 
Strategia" . W naszym mieście spotkały się one z największym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięku-
jemy za wyjątkową aktywność i zaangażowanie!  
W ramach konsultacji społecznych zorganizowano cztery spotkania, w których uczestniczyło 39 osób. 
Łącznie wypracowanych zostało 40 propozycji do konsultowanego dokumentu, 20 ze spotkań oraz 20 
złożonych na formularzu konsultacyjnym i omawianych na spotkaniach, z czego Zespół konsultacyjny, 
reprezentowany przez przedstawicieli 12 gmin z terenu Wielkich Jezior Mazurskich uwzględnił aż 28 
uwag. 

W skrócie 

W jakim celu opracowano  
Strategię? 
Strategia powstała w celu ułatwienia wspólnych, 
ponadlokalnych działań rozwojowych 
(wychodzących poza granicę jednej gminy). Stra-
tegia ma ułatwić przygotowanie i realizację 
wspólnych przedsięwzięć w oparciu o różnorod-
ne możliwości wsparcia zewnętrznego oraz zaso-
by własne. Celem nadrzędnym wszystkich reali-
zowanych w ramach Strategii działań jest dyna-
miczny rozwój obszaru Wielkich Jezior Mazur-
skich, wzrost konkurencyjności w kontekście 
potencjału ludnościowego, przedsiębiorczości i 
turystyki. 
Kto opracował Strategię? 
Strategia przygotowana została w wyniku współ-
pracy samorządów z ekspertami zewnętrznymi 
W pracach nad Strategią brali udział przedstawi-
ciele Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy 
Mikołajki, Gminy Miłki, Miasta Mrągowo, Gmi-
ny Mrągowo, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gmi-
ny Pozezdrze, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Ryn 
i Gminy Węgorzewo. Prace były koordynowane 
i wspierane przez zespół Geoprofit, pod kierun-
kiem prof. Wojciecha Dziemianowicza, w skład 
którego weszli: dr Marta Derek, dr Sylwia Kul-
czyk, dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, Klaudia 
Peszat, Kamil Przyborowski, Jan Charkiewicz i 
Edyta Woźniak 
Co determinowało kształt Strategii ? 
Ponadlokalny charakter działań.  
Zapisy najważniejszego dokumentu strategiczne-
go w regionie - ,,Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego do roku 2025”.  
Zapisy krajowych i regionalnych dokumentów 
dotyczących wdrażania programów w ramach 
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 
W Strategii ujęto przede wszystkim takie projek-
ty, które będą miały realne szanse uzyskać dofi-
nansowanie w ramach krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych. 
Jak będzie realizowana Strategia? 
Strategia będzie realizowana przez projekty, któ-
rych lista została przygotowana przez Grupę 
Sterującą, złożoną z ekspertów oraz przedstawi-
cieli władz samorządowych. Lista projektów jest 
ujęta w formie załącznika do Strategii i w uzasad-
nionych przypadkach może być aktualizowana.  
Jakie wyzwania stawia przed  
nami realizacja Strategii? 
Priorytetem jest skuteczne i maksymalizujące 
efekty wydatkowanie środków publicznych. 
Można to osiągnąć jedynie poprzez umacnianie 
partnerstwa samorządów i tzw. zarządzanie zin-
tegrowane, czyli nowoczesne podejście do polity-
ki rozwojowej. Polega ono na konsekwentnej 
współpracy i koordynacji działań, nie ma tu miej-
sca na przypadkowe, okazjonalne inicjatywy. 
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Jak zmieniało się nasze miasto dzięki funduszom unijnym 
1 maja mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To był ważny okres w życiu naszego kraju i miasta. Starania Samorządu sprawiły, że Mrągowo stało 
się liderem w naszym województwie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zrewitalizowano koszary, wybudowano ,,Mrongoville”, jedną z najdłuższych 
promenad w regionie, nowoczesną ekomarinę i amfiteatr.  

Mrągowo jest pionierem i liderem  jeśli chodzi o 
przygotowanie i realizację projektów dotyczą-
cych rewitalizacji. Od 2005 roku zrewitalizowa-
no niemal cały obszar po byłej Jednostce Wojsko-
wej. Na terenie tym powstały mieszkania, szkoła, 
hale sportowe wraz z infrastrukturą sportową, 
lokale pod działalność gospodarczą. Swoją siedzi-
bę znalazły tam KRUS, Młodzieżowy Dom Kul-
tury oraz ZHP.  
Zmieniono wygląd centrum miasta, poprzez 
zagospodarowanie Placu PCK i trasy spacerowej 
wokół Jeziorka Magistrackiego oraz Parku Lotni-
ków Polskich i Placu Wyzwolenienia, na których 
stanęły kamienne rzeźby i fontanny wodne.  
Z myślą o przedsiębiorcach utworzono w 2004 
roku podstrefę Warmińsko Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Teren pod przyszłe inwe-
stycje został uzbrojony w ramach pozyskanych 
środków z Unii Europejskiej.  
We współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie 
doprowadzono do budowy Zachodniej obwodni-
cy Mrągowa, w ciągu drogi krajowej nr 59 wraz z 

przebudową skrzyżowań przy przejeździe kole-
jowym i modernizacją dróg krajowych w mie-
ście.  
Z myślą o mieszkańcach realizowano od 2008 
roku szereg projektów edukacyjnych, w ramach 
których organizowano szkolenia komputerowe, 
kursy językowe, lekcje projektowania ogrodów, 
wyjazdy na spektakle teatralne, dodatkowe zaję-
cia dla najmłodszych w szkołach i przedszkolach. 
Wśród nich znalazły się m.in. ,,Z angielskim 
łatwiej”, ,,Legenda dla aktywnej integracji”, 
,,Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród 
mieszkańców Mrągowa zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym”, w ramach tego działania za-
pewniono komputery z dostępem do Internetu i 
szkolenia dla gospodarstw domowych. Przy 
okazji realizacji w latach 2011-2013 międzynaro-
dowego projektu „Sport for Change” powstała 
marka Sport Zmienia Mrągowo. To idea zmie-
rzająca do pobudzenia lokalnej aktywności na 
rzecz promowania sportu i aktywnego stylu 
życia. Dzięki projektowi została opracowana 
Strategia rozwoju sportu i wolontariatu sporto-

wego dla Mrągowa „SPORT ZMIENIA”.  
Turystyka jest ważna, stąd też w partnerstwie 
zrealizowano projekt ,,Inwestycja w kadry tury-
styki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju tury-
styki Podlasia i Mazur”, zmodernizowano Mrą-
gowskie Centrum Informacji Turystycznej, 
ukończono III etapowy projekt promocyj-
ny ,,Mrągowo – wyrzeźbione miasto” w ramach 
którego wykonanych zostało 21 rzeźb.  
W ciągu dziesięciu lat samorząd pozyskał na 
poprawę jakości życia w naszym mieście ponad 
70 milionów złotych. Realizowane inwestycje 
wpłynęły na rozwój Miasta, atrakcyjność tury-
styczną, poprawę warunków życia, nauki, wy-
chowania naszych mieszkańców, ochronę środo-
wiska, a także stworzenia nowych miejsc pracy. 
To nie koniec wyzwań, które stoją przed Mrągo-
wem. Rok 2014 to pierwszy rok nowego okresu 
programowania, jest on zdominowany działania-
mi przygotowującymi Miasto do pozyskania 
kolejnych środków unijnych.  
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Magda Maślanka Tworzymy doby klimat dla biznesu 
Rozpoczyna się realizacja projektu „Dobry klimat dla biznesu w Mrągowie”, dofinansowanego  
ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2. 

Anna Jakubowicz 

Trwa realizacja kolejnego projektu  
kierowanego do mieszkańców   

Gmina Miasto Mrągowo, w roku ubiegłym, przy-
stąpiła do realizacji projektu pn. 
„Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród 
mieszkańców Mrągowa zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym – edycja II”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności go-
spodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu – eInclusion. 
W wyniku prowadzonej rekrutacji wyłoniono 35 
gospodarstw domowych z terenu Miasta Mrągo-
wo, spełniających kryteria określone we wniosku 
o dofinansowanie. Projektem objęto przede 
wszystkim rodziny, spełniające kryteria dochodo-
we, uprawniające do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej i świadczeń 
rodzinnych, w których wychowywane są dzieci i 
młodzież ucząca się, pobierająca lub uprawniona 
do pobierania stypendiów socjalnych.  Kolejnym 

etapem wdrażania projektu był zakup zestawów 
komputerowych wraz z oprogramowaniem. Na-
stępnie członkowie rodzin, zakwalifikowanych do 
projektu, uczestniczyli w kursie komputerowym. 
Na potrzeby szkolenia zostało utworzonych 6 
grup szkoleniowych, które podczas 20 godzin 
kursu nauczyły się m.in. podstaw obsługi kompu-
tera i formularzy, operacji na plikach oraz folde-
rach, korzystania z edytora tekstu, obsługi przeglą-
darki internetowej, poczty elektronicznej czy też 
komunikatorów. 
W ramach dalszej realizacji projektu, beneficjen-
tom zapewniony został dostęp do Internetu za 
pomocą łącza mobilnego, bezprzewodowego. 
Usługa ta będzie świadczona bezpłatnie przez 
okres 84 miesięcy. Ponadto Miasto zapewnia rów-
nież serwis zakupionego sprzętu. 
Aktualnie kadra zarządzająca prowadzi działania 
w celu osiągnięcia wskaźnika rezultatu, tj. liczby 
osób korzystających z usług on-line. Całość działań 
projektowych jest współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. 
Gmina Miasto Mrągowo prowadzi działania w 
celu pozyskania środków na III edycję projektu. 
Objętych projektem byłoby dodatkowo 40 gospo-
darstw z terenu Miasta. W ramach projektu plano-
wany jest również zakup sprzętu komputerowego 
do miejskich placówek oświatowych.  

W ramach projektu zostanie opracowana Diagno-
za społeczno-gospodarcza Mrągowa, która zawie-
rać będzie analizę potencjału naszego miasta, 
czynniki wpływające na dobry klimat inwestycyj-
ny oraz propozycje konkretnych rozwiązań, ma-
jących na celu poprawę warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej. Do tworzenia Diagnozy 
zostali zaproszeni przedstawiciele mrągowskiego 
środowiska biznesu. 
I spotkanie warsztatowe odbędzie się 25 kwietnia 
o godz. 12 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.  
Więcej informacji udziela Referat Strategii,  
Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej nr tel.  
89 741 9040 
Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 
 

Program spotkania 25 kwietnia: 
12:00 Powitanie uczestników  
12:05 Założenia projektu „Dobry klimat dla biznesu 
w Mrągowie” 
12:20 Omówienie danych wyjściowych do analizy 
potencjału Mrągowa – dr hab. Wiesława Lizińska 
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski 
12:50 PRZERWA KAWOWA 
13:00 WARSZTATY Praca w grupach mająca na 
celu:  
- określenie czynników i barier rozwoju przedsię-
biorczości oraz ich wpływu na kształtowanie klima-
tu dla biznesu w Mrągowie;  
- stworzenie „mapy” czynników uwzględniającej ich 
wagę i znaczenie dla planowanych zmian.  
14:30 PRZERWA KAWOWA 
14:40 Wywiad pogłębiony z wybranymi Przedsię-
biorcami z wykorzystaniem opracowanej listy pytań 
15:30 Planowane zakończenie spotkania 

Widzimy potencjał młodych  
Urząd Miejski w Mrągowie włączył się aktywnie 
w pracę grupy roboczej do spraw polityki mło-
dzieżowej powołanej w ramach projek-
tu ,,Potencjał młodych” realizowanego przez 
Chorągiew Warmińsko-Mazurską ZHP w part-
nerstwie z Samorządem Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego oraz Siecią Organizacji Mło-
dzieżowych Warmii i Mazur ATOMY.  
W spotkaniach grupy ds. polityki młodzieżowej 
brali udział przedstawiciele instytucji samorządo-
wych, w tym Urzędu Miejskiego w Mrągowie jak 
i organizacji młodzieżowych, czasami udowad-
niając sobie nawzajem, że są iście wybuchową 
mieszanką!  
Efekt ich pracy to przede wszystkim opis stano-
wiska pełnomocnika ds. młodzieży, którego po-
wołanie zaplanowane jest na początek 2015 roku 
oraz zasad programu finansującego inicjatywy 
młodzieżowe na terenie naszego województwa. 
Rzecznik Młodzieżowy ropoczął pracę 1 lutego 
br. Wśród wielu obowiązków Rzecznika, głów-
nym celem jest doprowadzenie do utworzenia 
stanowiska Pełnomocnika ds. młodzieży, który 
zapewniłby realizację polityki młodzieżowej w 
województwie warmińsko – mazurskim. Tak 
więc Rzecznik, dzięki swojej pracy, powinien 
udowodnić, że takie stanowisko jest potrzebne i 
efektywne. Oto niektóre z obowiązków Rzeczni-
ka: przekazywanie głosu młodzieży decydentom, 
konsultowanie z młodymi pomysłów i planów 
instytucji oraz władz, zbieranie opinii młodych. 
Funkcja będzie pełniona do końca listopada 
2014r.  Obecnie stanowisko Rzecznika pełni 
Monika Pabijańska, która do końca kwietnia 
przeprowadza z młodzieżą w całym regonie spo-
tkania konsultacyjne wypracowanych przez 
grupę roboczą ds. polityki młodzieżowej materia-
łów.  
Na zaproszenie Urzędu Miejskiego konsultacje 
przeprowadzono już w Mrągowie. 8 kwietnia 
Rzecznik spotkał się z mrągowską młodzieżą, aby 
omówić założenia wojewódzkiego programu 
finansującego inicjatywy młodzieżowe. W spo-
tkaniu uczestniczyli wolontariusze Mazurskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych oraz Mło-
dych Animatorów Kultury. Mrągowska młodzież 
wniosła wiele ciekawych uwag, które mogą zna-
leźć zastosowanie w programie.  
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Tu wrzucam Tu wrzucam Tu wrzucam 

zgniecione i puste butelki po napo-
jach, po chemii gospodarczej, opako-
wania po kosmetykach, plastikowe 
torebki, worki, reklamówki, koszyczki 
po owocach, plastikowe nakrętki, 
plastikowe opakowania np. po marga-
rynie, jogurtach, aluminiowe puszki po 
napojach i konserwach, kapsle, na-
krętki od słoików, drobny złom żelazny 
i metale kolorowe, garnki, folia alumi-
niowa, styropianowe elementy opako-
wań, opakowania wielomateriałowe 
np. kartony po sokach, mleku 

papier piśmienny, książki, gazety, 
czasopisma, gazetki reklamowe, 
zeszyty, kartony i opakowania papie-
rowe, tekturę, katalogi i prospekty, 
papierowe ozdoby i kotyliony, 

szklane butelki po napojach i 
słoiki (bez nakrętek, zacisków, 
gumowych uszczelek) , szklanki, 
szklane wazony, szklane opako-
wania po kosmetykach, 

Tu nie wrzucam Tu nie wrzucam Tu nie wrzucam 

worków i opakowań po środkach 
ochrony roślin i nawozach, butelek i 
pojemników po olejach przemysło-
wych i spożywczych oraz płynach 
chłodniczych, plastikowych zabawek, 
opakowań po aerozolach, puszek po 
farbach i lakierach, baterii, kabli, 
sprzętu AGD 

Pamiętaj ! 

zgnieć opakowanie – zajmie mniej 
miejsca 

tapet, kalek i papierów samokopiują-
cych i termicznych (np. paragonów), 
zatłuszczonych papierów, lakierowa-
nego lub foliowanego papieru, pie-
luch, podpasek i innych artykułów 
higienicznych, worków po artykułach 
budowlanych, papieru do pieczenia, 
kartonów po mleku i napojach, ubrań 

Pamiętaj ! 

usuń zszywki, metalowe i plastikowe 
części 

ceramiki, żarówek, kapsli i 
zakrętek, przykrywek, naczyń i 
szkła żaroodpornego, luster, 
szkła okiennego, porcelany, 
lamp neonowych i halogeno-
wych, reflektorów, szkła okularo-
wego i lupowego, bombek i 
ozdób świątecznych, kinesko-
pów, kryształów, doniczek, 
termometrów 

  

Szanowni Mieszkańcy miasta Mrągowo,  
minęło pierwsze pół roku działania nowego syste-
mu gospodarki odpadami w naszym Mieście. 
Wszystkim Mieszkańcom za pełne zrozumienie 
nowej sytuacji bardzo dziękuję i mam nadzieję, że 
dotykające ich problemy w tym zakresie na bieżą-
co były rozwiązywane. Okres ten był czasem, w 
którym wszyscy uczyliśmy się jak postępować z 
poszczególnymi rodzajami odpadów i rzetelnie 
prowadzić selektywną zbiórkę. Przepisy Ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ) 
i wynikające z nich osiągnięcie koniecznych 
wskaźników w zakresie selektywnej zbiórki, wy-
muszają na nas jeszcze większą dbałość w tym 
zakresie, dlatego też proszę Mieszkańców Miasta o 
zwracanie szczególnej uwagi jakie odpady wrzu-
cane są do pojemników, lub worków przeznaczo-
nych na selektywną zbiórkę odpadów, gdyż pro-
wadzone będą kontrole w zakresie prawidłowej 
segregacji odpadów. 
Kontrole prowadzić będzie przedsiębiorca odbie-
rający odpady komunalne, który zgodnie z art. 9f 
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399), w przypadku stwierdzenia, że dany 
właściciel nieruchomości (współwłaściciel, za-
rządca, użytkownik) nie dopełnia obowiązku w 
zakresie selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych, ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadomić o tym fakcie 
gminę, a wówczas w drodze decyzji administra-
cyjnej nastąpi zmiana stawki opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów na wyższą, tj. za 
odpad zmieszany. 
W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, 
nieprzestrzeganie przez mieszkańców zadeklaro-
wanej selektywnej zbiórki odpadów, rodzi odpo-
wiedzialność zbiorową całej wspólnoty. Wynika 
to z trudności w ewentualnym ustaleniu, którzy z 
mieszkańców budynku wielorodzinnego, mimo 
złożonej deklaracji, nie prowadzą selektywnej 
zbiórki odpadów.  
W związku z tym niezależnie od faktu czy miesz-
kaniec przestrzega zadeklarowanej segregacji, 
będzie zobowiązany do ponoszenia wyższej staw-
ki opłaty jak za odpady zmieszane. 
Burmistrz Mrągowa 
Otolia Siemieniec  

Pół roku nowego systemu gospodarki odpadami  
- będą kontrole w zakresie prawidłowej segregacji 

KOLOR ŻÓŁTY          KOLOR  NIEBIESKI     KOLOR ZIELONY 

Jak segregować odpady ?  

Zapraszamy na DZIEŃ ZIEMI 
Kształtując postawy najmłodszych, zmieniając 
przyzwyczajenia dorosłych, czynimy ich świado-
mymi użytkownikami środowiska naturalnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematem przewodnim tegorocznego święta jest 
hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 
„ZMIENIAJ NAWYKI – NIE KLIMAT!”, której 
celem jest nadanie problemowi ocieplenia klima-
tu właściwej rangi w odbiorze społecznym, wy-
wołanie publicznej dyskusji na temat zmian kli-
matu, a także uświadomienie osobistej odpowie-
dzialności za środowisko naturalne. 
Organizując tegoroczne obchody Dnia Ziemi w 
Mrągowie postanowiliśmy przyłączyć się do 
kampanii ogólnopolskiej promując jej idee. 
Obchody Dnia Ziemi w Mrągowie odbędą się 9 
maja 2014 r., o godz. 9.00 na Placu Unii Europej-
skiej i już po raz czwarty organizowane będą na 
szczeblu powiatowym i miejskim. Koordynato-
rem działań związanych z organizacją Dnia Ziemi 
w Mrągowie jest Centrum Kultury i Turystyki. 
Działaniami, które proponujemy w tym roku 
pragniemy przyczynić się do rozpowszechniania 
wiedzy na temat przeciwdziałania niekorzystnym 
zmianom zachodzącym w atmosferze ziemskiej 
oraz kształtowania dobrych nawyków w duchu 
ekologicznego stylu życia w domu i najbliższym 
otoczeniu. Chcielibyśmy zachęcić uczestników 
akcji do podejmowania codziennych decyzji 
kierowanych troską o przyrodę.     
Serdecznie zapraszamy placówki oświatowe 
powiatu mrągowskiego do udziału w przygoto-
wanych na tę okazję konkursach i zabawach.  
Podczas obchodów Dnia Ziemi zorganizowane 
zostaną również stanowiska ekologiczne przygo-
towane przez Leśny Kompleks Promocyjny, 
Mazurski Park Krajobrazowy, Lokalną Grupę 
Działania Mazurskie Morze oraz Centrum Edu-
kacji Ekomarina oferujące atrakcyjny program 
ekologiczno-edukacyjny: szereg konkursów, 
quizów i pokazów. Ponadto animatorzy z Agencji 
Artystycznej „RoMa” wzbogacą program rekrea-
cyjny gamą specjalnie przygotowanych na tę 
okazję gier i zabaw. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w konkursach i zabawach. 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczegól-
nych konkursów i zabaw udziela instruktor  
Dorota Kruszewska, tel. (89)- 743 - 34 -71, 
ckit@ckit,mragowo.pl.  
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Skorzystaj ze swoich praw. Wybierz kto pokieruje Europą !  
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 25 maja. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Będziemy wybie-
rać 51 europosłów w 13 okręgach wyborczych. W całej Unii Europejskiej wybory odbędą się w dniach 22-25 maja. Europejczycy wybiorą w 
sumie 751 europosłów. Pewne całościowe wyniki poznamy następnego dnia po południu. Są to najważniejsze wybory europejskie.  

Wybory europejskie 2014: tym 
razem jest inaczej 
Wybory europejskie, które odbędą się w maju, 
pozwolą obywatelom wywrzeć wpływ na przy-
szły polityczny kierunek Unii Europejskiej po-
przez wybór 751 posłów do Parlamentu Europej-
skiego, odpowiedzialnych za reprezentowanie ich 
interesów przez najbliższe pięć lat. 

Kiedy odbędą się wybory?  
Każde państwo członkowskie ma własną ordyna-
cję wyborczą i samo decyduje, którego dnia jego 
obywatele pójdą do urn w trakcie czterodniowego 
okresu wyborczego w dniach 22-25 maja 2014 
roku. Aby wybrać 51 posłów od PE, Polscy wy-
borcy będą głosować 25 maja.  

Ilu posłów zostanie wybranych? 
Od momentu przystąpienia do UE Chorwacji w 
lipcu 2013 roku, w Parlamencie Europejskim 
zasiadało 766 posłów, zmniejszono jednak ich 
ilość i podczas wyborów w 2014 roku, wybranych 
zostanie 751 posłów, także w przyszłości ich liczba 
pozostanie na tym poziomie. Posłowie będą repre-
zentować ponad 500 milionów obywateli w 28 
państwach członkowskich. Dla poszczególnych 
państw, liczebność reprezentacji jest określona na 
mocy traktatów UE, w oparciu o „degresywną 
proporcjonalność”, oznacza ona, że państwa o 
większej liczbie ludności mają więcej posłów niż 
państwa o mniejszej liczbie ludności, ale te ostat-
nie mają więcej posłów niż wynikałoby to ściśle z 
zasady proporcjonalności. 

Dlaczego te wybory są inne? 
Ponieważ Unia usiłuje uporać się z kryzysem 
gospodarczym i zagrożeniem na Wschodzie, a 
przywódcy UE zastanawiają się, jaki kierunek 
obrać w przyszłości, są to najważniejsze, jak do-
tychczas, wybory europejskie. 
Umożliwią one wyborcom nie tylko ocenę dzia-
łań podejmowanych przez przywódców UE w 
celu przezwyciężenia kryzysu w strefie euro i 
wyrażenie opinii na temat planów dotyczących 
ściślejszej integracji gospodarczej i politycznej; są 

to także pierwsze wybory po zdobyciu przez Parla-
ment Europejski, na mocy Traktatu z Lizbony, 
nowych ważnych uprawnień. 
Jedną z głównych zmian, wprowadzonych Trakta-
tem z Lizbony, jest konieczność uwzględnienia, po 
raz pierwszy, przez państwa członkowskie, wyni-
ków wyborów europejskich przy nominacji na-
stępnego przewodniczącego Komisji Europejskiej, 
który jesienią 2014 roku zastąpi obecnego. Nowo 
wybrany Parlament musi zatwierdzić tego kandy-
data, ponieważ „wybiera” on, jak stwierdza się w 
Traktacie, przewodniczącego Komisji. Oznacza to, 
że głos wyborców bardzo się liczy przy mianowa-
niu osoby, która stanie na czele rządu UE. 
Nowa większość polityczna, wyłoniona w wyniku 
wyborów, będzie również kształtować, przez naj-
bliższe pięć lat, europejskie prawodawstwo obej-
mujące obszary od jednolitego rynku po swobody 
obywatelskie. Parlament – jedyna bezpośrednio 
wybierana instytucja UE – jest obecnie niezbęd-
nym elementem europejskiego systemu podejmo-
wania decyzji i dysponuje takim samym prawem 
głosu jak rządy krajowe, w odniesieniu do niemal 
całego prawodawstwa UE. 

Działaj. Reaguj. Decyduj  
- Act. React. Impact  
Logo kampanii z hasłem Działaj. Reaguj. Decyduj 
podkreśla, że wyborcy europejscy mogą zrobić 
użytek, dzięki urnie wyborczej, z posiadanej przez 
nich władzy, która może określić przyszły kształt 
Europy. 503,7 mln obywateli Unii Europejskiej 
wybierze 751 posłów do Parlamentu Europejskie-
go. 30568786 osób będzie w Polsce wybierać 51 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. 
To wyjątkowo trudne czasy w historii Europy. 
Kryzys sprawił, że Europejczycy zdali sobie sprawę 
z tego, jak duży Europa ma wpływ na to jak żyją. 
Rozumieją bardziej niż zawsze, że kraje europejskie 
są niezależne, ale i to, że to się dzieje w innych 
krajach UE także ma wpływ na ich przyszłość. 
Czasy się zmieniają, a z nimi Parlament Europejski. 
Parlament jest bardziej niż wcześniej ukierunko-
wany na to, co najważniejsze dla obywateli. Razem 
możemy działać, reagować i decydować. 

Gdzie można znależć informacje o 
wyborach do PE?  
Informacje o udziale w wyborach dostępne 
są na stronie wyborczej Parlamentu Europej-
skiego: www.wybory2014.eu. Szczegółowe 
przepisy dotyczące przebiegu wyborów oraz 
głosowania można znaleźć na stronie  
Państwowej Komisji Wyborczej: 
www.pkw.gov.pl/2014.  
Źródło: www.elections2014.eu 
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 11 kwietnia 2014 r. 
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych ko-
misji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnospraw-
nych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 

Zmiana granic obwodu głosowania 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 
U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr 
XXVIII/1/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z 
dnia 10.01.2013 r. w sprawie: podziału Miasta 
Mrągowo na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr 
XLIII/9/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 
27.03.2014 r., uchwały Nr XLIII/2/2014 Rady 

Miejskiej w Mrągowie w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Mrą-
gowskim im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie  
i zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Mrą-
gowo z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyzna-
czenia Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 na 
terenie miasta Mrągowa do głosowania korespon-
dencyjnego podaje się do wiadomości wyborców 
informację o numerach i granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodo-

wych komisji wyborczych, lokalach obwodo-
wych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możli-
wości głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, 
która z obwodowych komisji wyborczych jest 
wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadze-
nia głosowania korespondencyjnego w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 
dzień 25 maja 2014 r. 

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej  

1.  ul. Generała Władysława Andersa,  
ul. Giżycka, ul. Jaszczurcza Góra,  
ul. Kościelna, ul. Krakowska,  
ul. Królewiecka, ul. Laskowa,  
ul. Młynowa od 6 do końca,  
ul. Na Ostrowiu, ul. Nowogródzka,  
ul. Ogrodowa, Plac Armii Krajowej,  
ul. Stanisława Wyspiańskiego,  
ul. Stefana Żeromskiego,  
ul. Tymniki, ul. Wiejska,  
ul. Wileńska 

Urząd Miejski 
(sala nr 1) 

ul. Królewiecka 60 A 
11-700 Mrągowo 

2.  ul. Gołębia, ul. Harcerska,  
ul. Kormoranów,   
ul. Krucza, ul. Łabędzia,  
ul. Młodkowskiego,   
ul. Młynowa od 1 do 5E,  
ul. Orla, Osiedle Medyk,  
Plac Bolesława Prusa,  
ul. Polna,  
ul. Słowicza, ul. Widok,  
ul. Wolności, ul. Żurawia 

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna 

ul. Królewiecka 60B 
11-700 Mrągowo 

4.  ul. Leśna Droga,  
osiedle Mazurskie od 32 do końca,  
ul. Podmiejska,  
ul. Zielone Wzgórze 

Zespół Szkół Nr 4 
(sala nr 5E) 

osiedle Mazurskie 12 
11-700 Mrągowo 

3.  ul. Bohaterów Warszawy,  
ul. Generała Leopolda Okulickiego,  
ul. Moniuszki,  
ul. Mrongowiusza od 36 do końca,  
ul. Sołtyska 

Zespół Szkół Zawodowych 
ul. Mrongowiusza 65 

11-700 Mrągowo 
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Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej  

5.  ul. Leśna,  
osiedle Mazurskie od 1 do 31,  
ul. Rynkowa. 

Zespół Szkół Nr 4 
 (sala nr 4E) 
osiedle Mazurskie 12 
11-700 Mrągowo 

6.  ul. 8 Maja, ul. Adama Mickiewicza,  
ul. Dolny Zaułek, ul. Fryderyka Chopina, 
ul. Jeziorna, ul. Kopernika od 1  
do 5 numery nieparzyste i od 7 do końca, 
ul. Kościuszki, ul. Mała Warszawska, 
 ul. Mały Rynek, ul. Mazurska,  
ul. Mrongowiusza od 1 do 35,  
ul. Oficerska, Plac Kajki,  
Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego,  
Plac PCK, Plac Wyzwolenia,  
ul. Ratuszowa, ul. Romualda Traugutta,  
ul. Roosevelta, ul. Rybna,  
Skwer Imienia Jana Pawła II,  
ul. Staromiejska,  
ul. Warszawska,  
ul. Wojska Polskiego od 1 do 3. 

Centrum Kultury i Turystyki 
ul. Warszawska 26 
11-700 Mrągowo 
  

7.  ul. Brzozowa,  
ul. Jana Kochanowskiego,  
ul. Juliana Tuwima, ul. Krasińskiego,  
ul. Olsztyńska, ul. Orzeszkowej,  
osiedle Brzozowe od 1 do 2,  
osiedle Parkowe,  
Plac Juliusza Słowackiego,  
ul. Spacerowa, ul. Torowa. 

Przedszkole Publiczne Nr 1 
 „ Stokrotka ” 
ul. Brzozowa 7 
 11-700 Mrągowo 

8.  ul. Akacjowa, ul. Bukowa,  
ul. Cicha, ul. Długa, 
 ul. Grabowa,  
ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa,  
ul. Kalinowa, ul. Klonowa,  
ul. Kolejowa, ul. Lipowa,  
ul. Lubelska,  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej,  
ul. Marii Konopnickiej,  
osiedle Brzozowe od 3 do końca, 
 ul. Piotra Sobczyńskiego,  
ul. Przemysłowa,  
ul. Szkolna,  
ul. Towarowa. 

I Liceum Ogólnokształcące 
ul. Piotra Sobczyńskiego 1A 
11-700 Mrągowo 

9.  ul. Dziękczynna, 
 ul. Grunwaldzka,  
ul. Łąkowa, Nadbrzeżna,  
osiedle Grunwaldzkie,  
Półwysep Czterech Wiatrów. 

Zespół Szkół Nr 1 
(stołówka) 
 ul. Kopernika 2 
11-700 Mrągowo 
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11. ul. Kopernika numery parzyste od 2 do 6,    
ul. Piaskowa,  
ul. Wojska Polskiego od 4 do 6F. 
  

Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika 
w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie 
(sala nr 20) 
ul. Kopernika 2C 
11-700 Mrągowo 

12. ul. Krótka, ul. Krzywa,  
ul. Księżycowa,  
osiedle Metalowców,  
osiedle Nikutowo, 
ul. Słoneczna,  
ul. Wojska Polskiego  
numery parzyste od 24 do 60  
i numery nieparzyste od 87 do końca. 

„Baszka” 
Ośrodek Kształcenia 
ul. Wojska Polskiego 22 
11-700 Mrągowo 

13.  Szpital Mrągowski  
im. Michała Kajki Sp. z o.o. 
w Mrągowie 

Szpital Mrągowski  
im. Michała Kajki Sp. z o.o. 
ul. Wolności 3 
11-700 Mrągowo 

10.  ul. Henryka Sienkiewicza, 
ul. Plutonowa,    
ul. Wojska Polskiego od 6G do 22D  
i numery nieparzyste od 23 do 85,  
ul. Żołnierska. 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
 ul. Henryka Sienkiewicza 16 
 11-700 Mrągowo 

 obwody oznaczone symbo-
lem, posiadają lokale wyborcze do-
stosowane do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych.  

 
 obwody oznaczone symbo-
lem, zostały wyznaczone dla celów 
głosowania korespondencyjnego 

 
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać 
wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców 
w obwodach głosowania dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych w 
terminie do dnia 12 maja 2014 r. do Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie. 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze 
zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 75 lat, może w terminie 

do dnia 15 maja 2014 r. złożyć wniosek do 
Burmistrza Miasta Mrągowo o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa do głosowania w 
jego imieniu. 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych może głosować korespon-
dencyjnie. Zamiar głosowania korespon-
dencyjnego powinien być zgłoszony przez 
wyborcę niepełnosprawnego do dnia 5 
maja 2014 r. 
 

Uwaga! 
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę 
niepełnosprawnego zamiaru głosowania 
korespondencyjnego, głosowanie za po-
średnictwem pełnomocnika jest wyłączo-
ne. 
 

Informacje w sprawach rejestru i spisu 
wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, 
głosowania korespondencyjnego oraz za-
świadczeń o prawie do głosowania można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mrągowie 
ul. Królewiecka 60A, pokój nr 26 albo pod 
nr tel.: 741 90 11 lub w formie elektronicz-
nej adres: so@mragowo.um.gov.pl. 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 
głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) w 
godzinach od 7.00 do 21.00. 
Przed przystąpieniem do głosowania wy-
borca będzie obowiązany okazać obwodo-
wej komisji wyborczej dowód osobisty lub 
każdy inny dokument z fotografią umożli-
wiający stwierdzenie tożsamości. Doku-
mentem tym nie może być „książeczkowy” 
dowód osobisty. 
 

Burmistrz Miasta Mrągowo 
Otolia Siemieniec  



W skrócie 

Oskara Kolberga „LUD” dla ludzi 
Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie zaprasza na 
wystawę poświęconą Oskarowi Kolbergowi w 
dwusetną rocznicę jego urodzin.  
Oskar Kolberg to wielki i niezwykły człowiek. 
Jako pierwszy stworzył podstawy etnografii pol-
skiej. Zebrał i usystematyzował kulturę ludową, 
dzieląc ją według regionów.           
Efektem jego pracy było obszerne dzieło ,,Lud”. 
Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzy-
ka i tańce. W dziele tym przedstawił stan kultury 
ludowej XIX wieku z całego terytorium dawnej 
Rzeczypospolitej, jej zróżnicowanie regionalne i 
bogactwo.              
Dokumentacja zgromadzona przez Oskara Kol-
berga już od blisko stu pięćdziesięciu lat służy, 
zgodnie z zamierzeniem autora, przede wszyst-
kim naszej etnografii, folklorystyce i etnomuzy-
kologii. Za życia opublikował łącznie 33 tomy 
Ludu i Obrazów etnograficznych. Jego Dzieła 
wszystkie, jak dotychczas liczą 85 tomów.     
Dla nas, jako mieszkańców, Mazur bardzo istot-
nym tomem, jest tom 40, poświęcony Mazurom 
Pruskim, w którym autor przedstawił ludność, 
język, świat nadzmysłowy, zwyczaje oraz pieśni 
charakterystyczne dla ówczesnych Mazur.  
Biblioteka jest w posiadaniu większości tomów 
Dzieł Oskara Kolberga. Wystawa zatytułowana 
„Oskara Kolberga LUD dla ludzi” prezentuje, 
poza twórczością znakomitego etnografa, ekspo-
naty i rekwizyty ludowe, min. kolekcję lalek w 
strojach ludowych ze zbiorów naszej pracownicy 
Lucyny Kłosowskiej. Wystawę można oglądać w 
czytelni biblioteki, w godzinach jej otwarcia, do 
31 maja 2014. Serdecznie zapraszamy. 

Książka za książkę  
Biblioteka Miejska w Mrągowie, wzorem innych 
bibliotek, zachęca do udziału w akcji „Książka za 
Książkę”, polegającej na tym, że czytelnicy sami 
wymieniają się książkami.  
Wielu z nas posiada w domu książki przeczytane, 
do których już nie wraca. Takie książki można 
przynieść do Wypożyczalni dla Dorosłych, a w 
zamian wybrać inne tytuły. Czytelnicy sami de-
cydują o tym, jakie pozycje będą znajdowały się 
na regale. Oczekiwane są takie książki, jakie sami 
chętnie czytamy - w miarę nowe i w dobrym 
stanie. Żeby móc wymieniać książki nie trzeba 
być zapisanym czytelnikiem biblioteki. 
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Na Mazury z kartą turystyczną 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, wprowadza Regionalną Kartę Turystyczną.  
Podmiotami, które mogą wziąć udział w tym projekcie są wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Obecnie 
LOT liczy ponad 100 członków. 

Regionalna Karta Turystyczna to imienna, tury-
styczna karta rabatowa, upoważniająca do uzyska-
nia rabatu przy zwiedzaniu, korzystaniu z atrakcji 
turystycznych, usług noclegowych i gastrono-
micznych Mazur. 
Do karty dołączona będzie broszura ułatwiająca 
zorientowanie się w ofercie. By ułatwić zaplano-
wanie ciekawego pobytu, załączone do niej będą 
także mapka regionu, kontakty i użyteczne infor-
macje o poszczególnych atrakcjach turystycznych. 
Przedsięwzięcie obejmuje poprawę dostępności 
usług i produktów poprzez współpracę podmio-
tów turystycznych polegającą na pakietowaniu 
usług. Pomysł służy wygodzie turysty, który dys-
ponując Kartą może skorzystać ze zniżek na usługi 
turystyczne. Jest to korzystne także dla podmio-
tów turystycznych, którzy wspierają się nawzajem 
i zyskują lojalnych klientów. Podmioty turystycz-

ne, dzięki obecności w systemie, zyskają dodatko-
wych odbiorców. 
Regionalna Karta Turystyczna to przede wszyst-
kim impuls do aktywnego zwiedzania regionu, z 
naciskiem na odwiedzenie punktów partnerów 
oferujących posiadaczowi karty. Udział w syste-
mie jest całkowicie darmowy i wymaga od part-
nerów przekazania jedynie zniżek na oferowane 
usługi i produkty. W zamian partnerzy uczestni-
czący w programie otrzymają bezpłatną promocję 
swoich usług. 
Posiadacz karty zyskuje możliwość zakupu towa-
rów i usług ze zniżką oraz informację na temat 
sprawdzonych obiektów, oferujących wysoką 
jakość towarów i usług. Regionalna Karta Tury-
styczna pozwoli turyście w najtańszy sposób 
poznać region. Jednym słowem więcej wakacyj-
nych wrażeń z Mazur po niższej cenie.  
Głównym dystrybutorem Karty będzie Lokalna 
Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska. 
Karta będzie sprzedawana przez LOT w Mrągow-
skim Centrum Informacji Turystycznej, ale też 
chętne podmioty biorące udział w projekcie. Do 
karty zostanie wydany katalog podmiotów biorą-
cych udział w projekcie oraz założona zostanie 
strona internetowa. Karta będzie obowiązywać 
czasowo. 

MCIT 

Dołącz do sekcji krajoznawczej! 
Chcesz dowiedzieć się więcej o Mrągowie i okolicy? Pasjonuje Cię historia regionu, ale nie wiesz gdzie 
pogłębić wiedzę? Zostań członkiem sekcji krajoznawczej TMZM! 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej 
działa od 40 lat. Głównym zadaniem stowarzysze-
nia jest m.in. propagowanie wiedzy o regionie. 
Zadanie to realizowane jest poprzez różnorakie 
działania jak np. zwiedzanie Mrągowa z przewod-
nikiem, wystawy np. Starych zdjęć Mrągowa z lat 
1945 – 1970 w mrągowskim Muzeum, Festiwal 
Kultury Mazurskiej w Sorkwitach itd. Nadszedł 
już czas utworzenia w ramach TMZM sekcji kra-
joznawczej. W ramach grupy odbywać się będą 
nie tylko wycieczki krajoznawcze, ale przede 
wszystkim cykliczne (raz w miesiącu) odczyty 

mające charakter popularnonaukowy. 
Pierwszym krokiem jest zgromadzenie chętnym, 
którzy chcieliby się czynnie włączyć w prace 
grupy. Wszystkich zainteresowanych proszę o 
kontakt z wiceprezesem TMZM Robertem Wró-
bel pod nr. tel. 89 743 34 67 lub mailowo:  
kierownik@it.mragowo.pl. Można też zgłosić się 
(podając dane kontaktowe) pisząc odpowiedz 
pod artykułem „Sugerując poprawkę”. 
Działania wesprze mrągowskie muzeum, Lokal-
na Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągow-
ska” oraz MCIT (CKiT).  

MCIT 



 

MISTIC-Polscy Gregorianie w 
Mrągowie! 
Wieczór przepełniony tajemnicą, mistycyzmem i 
śpiewem gregoriańskim. W maju w Mrągowie 
odbędzie się niezwykłe wydarzenie muzyczne. 
Na deskach sceny mrągowskiego domu kultury w 
sobotę 10 maja godz. 18. 00 wystąpią Polscy Gre-
gorianie. Podczas koncertu „Polscy Gregorianie” 
zaprezentują nam niezwykły program muzyczny 
w stylu chorału gregoriańskiego jednak nie tylko 
w tej tradycyjnej odsłonie… 
Bilety w cenach: 30 zł - PRZEDSPRZEDAŻ do 
30.04, 40 zł – od 01.05. Do nabycia w portierni 
CKiT–ul. Warszawska 26,Mrągowo,tel: 89 743 34 
73 (w godz. 14.00–22.00).  
Bilety rezerwować można również telefonicznie 
89 743 3466 lub e-mail: bilety@ckit.mragowo.pl. 
Należność za bilety w terminie 5 dni od złożenia 
rezerwacji należy wpłacić na konto Centrum 
Kultury i Turystyki BS w Mikolajkach O/
Mrągowo nr rach. 26 9350 0001 0215 4907 2072 
0001 z dopiskiem koncert Mistic. W przypadku 
braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana. 

KALENDARZ LETNICH IMPREZ 2014 
 

MAJ  
9 maja - Dzień Ziemi  

16-17 maja - Prezentacje Tańca Współczesnego Młode Formy  
31 maja- Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych  

31 maja - Dzień Dziecka  
31 maja - Puchar Prezesa Bazy Mrągowo  

 
CZERWIEC  

12-15 czerwca - Fes wal Dziecięcych Zespołów Tanecznych  
,,Mazurski Krok”  

14 czerwca - "I Ogólnopolski Turniej Kata" dla dzieci i młodzieży  
w standardach federacji AAI-POLSKA 

21 czerwca - I Turniej Rycerski Komtura Jana von Sayna 
 

LIPIEC  
4-6 lipca - DNI MRĄGOWA. Wystąpią: Renata Przemyk,  

Ewelina Lisowska, Rafał Brzozowski  
oraz folkowa kapela Orkiestra Świętego Mikołaja 

6 lipca - Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego  
12 lipca - Regionalny Fes wal Potraw z Mięsa Wieprzowego,  

Wołowego, Jagnięcego i Koziego  
12 lipca - Fes wal Golonki  

12-13 lipca - NMR Streetball Challenge Vol. 5  
19 lipca - MAZURSKA NOC KABARETOWA  

20 lipca - II Regaty o Puchar 7 Cudów Mazur z udziałem kabareciarzy 
25-27 lipca - PIKNIK COUNTRY & FOLK  

 
SIERPIEŃ  

2 sierpnia - Koncert Muzyki Cygańskiej  
8-10 sierpnia - FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ  

10 sierpnia - Koncert ,,Projekt Arboretum”  
16 sierpnia - Mazurska Gala Muzyki Tanecznej Disco pod Żaglami  

23 – 24 sierpnia - Fes wal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej  
31 sierpnia - VOLVO Triathlon 2014  

Więcej informacji:  
www.mragowo.pl, www.ckit.mragowo.pl, www.it.mragowo.pl.  
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W maju ruszy sprzedaż biletów 
na Mazurską Noc Kabaretową 
Piękna, mazurska, ciepła, jedyna w swoim rodza-
ju noc. 5 tysięcy roześmianych ludzi, uśmiechają-
cych się także do siebie nawzajem. Na scenie 
najlepsi polscy kabareciarze, ci młodzi i ci trochę 
starsi. Świetne widowisko, pełne różnych cieka-
wych efektów technicznych, transmitowane 
przez 2 Program TVP. Kolejna, już 16 Mazurska 
Noc Kabaretowa. W tym roku 19 lipca. Nie prze-
gap. 
Niewiele jest programów i imprez, które są dla 
wszystkich. Mazurska Noc Kabaretowa jest fak-
tycznie na tyle różnorodna, że można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że każdy znajdzie w niej coś dla 
siebie. I bez względu na wykonawców, jedno z 
całą pewnością gwarantują twórcy Przedsięwzię-
cia, zawsze będzie to żart na dobrym poziomie, 
niejednokrotnie wsparty występem zespołów 
muzycznych, tanecznych i śpiewaczych. 
Bilety w sprzedaży już w maju.  

W skrócie 

II edycja kampanii "7 Cudów Mazur"  
Mocnym akcentem podczas ogólnopolskich żeglarskich targów Wiatr i Woda rozpoczęliśmy tegoroczną 
edycję kampanii “7 Cudów Mazur”. 

W ramach akcji od czerwca do września 2014 r, 
w miastach partnerskich zorganizowany zostanie 
cykl regat o Żeglarskie Grand Prix Mazur. Spor-
towej rywalizacji żeglarzy towarzyszyć będzie 
moc atrakcji na lądzie. W specjalnych strefach 
kibica odbędą się koncerty, pokazy i konkursy 
ukazujące różnorodne możliwości aktywnego 
spędzania czasu na Mazurach.  
Podczas targów Wiatr i Woda na Stadionie Na-
rodowym, które odwiedziło 40 000 miłośników 
sportów wodnych, zaprezentowaliśmy harmo-
nogram eventów. Imprezy odbędą się kolejno: 
21 czerwca w Piszu 
12 lipca w Węgorzewie 
19 lipca w Giżycku 
20 lipca w Mrągowie 
26 lipca w Mikołajkach 

 2 sierpnia w Rucianem-Nidzie 
 23 sierpnia w Rynie 
W każdym z miast eventy będą miały odmienną 
formę, tak by podkreślić jego unikalny charakter i 
walory turystyczne. W tegorocznej edycji akcji 
dużo uwagi poświęcone zostanie tematyce ochro-
ny przyrody i promowaniu wśród odwiedzają-
cych Mazury postaw proekologicznych.  
Więcej informacji na stronie kampanii 
www.7cudowmazur.pl.  

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  
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Karol Wojtyła - Jan Paweł II - Święty 
W ostatni czwartek kwietnia, trzy dni przed wielkim 
wydarzeniem –kanonizacją Papieża Jana Pawła II, w 
mrągowskim muzeum odbędzie się wernisaż wysta-
wy poświęconej Karolowi Wojtyle. 
Ekspozycja numizmatyczna ma przybliżyć Mrą-
gowianom życie i działalność wybitnego Polaka, 
którego pontyfikat odcisnął trwały ślad w dziejach 
całego świata. Uroczyste otwarcie wystawy  
„Karol Wojtyła-Jan Paweł II-Święty” odbędzie się 
w czwartek 24 kwietnia o godz.17.00 w Muzeum 
Warmii i Mazur oddział w Mrągowie. 

Pierwszomajowe zwiedzanie 
Mrągowa z przewodnikiem 
Mrągowo z innej perspektywy będą mogli po-
znać Mrągowianie, którzy wezmą udział w 
pierwszomajowym zwiedzaniu miasta z licencjo-
nowanym przewodnikiem terenowym. 
Już po raz siódmy Mrągowianie będą mogli wziąć 
udział w wycieczce krajoznawczej ulicami Mrą-
gowa. Bezpłatne zwiedzanie ma przybliżyć 
mieszkańcom historię miasta wraz z jego zabytka-
mi, architekturą i kulturą, a także poszerzyć wie-
dzę o „małej ojczyźnie”. Uczestnicy poznają histo-
rię centrum miasta przy ratuszu, a następnie jego 
część północną. Zwiedzanie skończy się przy 
przedwojennym Urzędzie Skarbowym. 
Bezpłatne zwiedzanie Mrągowa z przewodni-
kiem odbędzie się w czwartek 1 maja o godz. 
10.00. Spacer rozpocznie się na placu Jana Pawła 
II i potrwa ok. 2 godz. Zapraszamy!  

Wojskowa Majówka 
Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojaz-
dów Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON 
zaprasza serdecznie na Wojskową Majówkę, 
którą organizowana jest na Nikutowie.  
Impreza zacznie się we wtorek, 1 maja i potrwa 
do 4 maja.  
W programie: wystawa historycznych pojaz-
dów wojskowych, dynamiczne pokazy 
sprzętu gąsiennicowego, konkursy z udzia-
łem publiczności, pokazy ciężkiego sprzętu 
wojskowego, TANK CRASH, pokazy ratow-
nictwa technicznego z udziałem jednostki 
Straży Pożarnej. 
Wojskowa Majówka to atrakcja dla całych ro-
dzin. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a dzieci na 
pewno nie będą się nudzić - przez długi czas będą 
miały co wspominać! 
Więcej na Stowarzyszenie SZWADRON-
www.szwadron.org 

Zapraszamy na cykl imprez majowych, które odbędą sie na terenie Miasta. Wśród nich znajdą się uro-
czystości związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Kanonizacją Jana Pawła II, Obchody 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja a także imprezy sportowe i rekreacyjne. 

1 maja (czwartek)  
12.00 - 18.00 Plac Unii Europejskiej 
MAJÓWKA EUROPEJSKA 
Wystąpią: Orkiestra Dęta Mrongovia,  
Przedszkola: Bajka, Nasze Pociechy, Stokrotka, Kubuś,  
Zespół Szkół Nr 4, Szkoła Muzyczna I st. w Mrągowie,  
grupy hip-hop: Jump i Rocking Steps z CKiT,  
grupy taneczne z MDK 
 
Koncert zespołu reggae Ukryta Strona Miasta 

Quiz o Unii Europejskiej z nagrodami 

Plener malarski dla dzieci i młodzieży pod hasłem: 
Polska w Unii Europejskiej a także dodatkowe atrakcje 
w postaci zabaw, malowania buzi, plenerowej gry plan-
szowej  

Wystawa „Mrągowo przed i po... 
jak zmieniało się miasto dzięki 
funduszom unijnym“ 

Prezentacja walorów  
turystycznych Ziemi Mrągowskiej 

10.00 - 12.00, spotkanie na Placu  
Jana Pawła II. Zwiedzanie  
Mrągowa z przewodnikiem  
turystycznym 
 
Sportowa EURO-MAJÓWKA w 
ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 
10.00 - 14.00, Boiska przy Hali widowiskowo-sportowej, 
ul. Kopernika 2c : W programie: gry i zabawy sportowe, 
Trio-basket, Siatkówka  
( w przypadku złych warunków pogodowych - hala 
widowiskowo-sportowa) 
 
3 maja (sobota)  

16.00, Centrum Kultury i Turystyki  
Wernisaż wystawy słuchaczy  
Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
 
17.00, Plac Unii Europejskiej  
(w przypadku złych warunków pogodowych - sala 
widowiskowa CKiT) 
Program okolicznościowy w wykonaniu: Teatru Mańja, 
Chóru Kamerton 

KONCERT kwartetu harmonijek ustnych ANIMATO 

4 maja (niedziela)  
 
Plac Jana Pawła II 
godz. 12.00 Uroczysta Msza Święta z okazji kanonizacji 
Jana Pawła II i za Ojczyznę 

Muzeum w Mrągowie 
WYSTAWA „Karol Wojtyła - Jan Paweł II - Święty“ 

Centrum Kultury i Turystyki 
17.00 Koncert Studia Wokalnego SUKCES - projekt 
Gospel 

 SPORTOWA MAJ ÓWKA  

30 kwietnia 
10.00, Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Szkół Powiatu Mrągowskiego, Park 
Sikorskiego 

13.00, Turniej Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Siatkówce o Puchar 
Starosty Powiatu Mrągowskiego, 
Hala Zespołu Szkół nr 2 

1 maja 
Puchar Burmistrza Mrągowa 
"Optimist Szkolny Deska UKS" , 
Jezioro Czos 
  

2 maja  Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
              Z tej okazji zapraszamy do wywieszenia   
               państwowych  flag przez mieszkańców. 

10.00  Rajd Rowerowy do Świętej Lipki,  
                  spotkanie przed CKiT 

3 maja,     11.00 Latawcowy Zawrót Głowy 
                 - Festyn rodzinny, osiedle Nikutowo 

17.00 Parada zabytkowych pojazdów ulicami  
                  Mrągowa (Wojska Polskiego - Roosevelta  
                  - Królewiecka - Giżycka - Jaszczurcza Góra) 

4 maja,     15.00 Mecz seniorów MKS Mrągowia  
                  z LZS Narewka, Stadion Miejski 

1 - 4 maja, 12.00 Wojskowa Majówka ze  
                     Stowarzyszeniem SZWADRON,  
                     osiedle Nikutowo  


