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W skrócie 

Ruszył konkurs "Legendy 7 
Cudów Mazur" 
Stwórz niepowtarzalny kolaż obrazujący 
znaną ci legendę związaną z miastami: 
Mrągowo, Giżycko, Mikołajki, Ruciane-
Nida, Ryn, Węgorzewo, zbierz paczkę 
znajomych i popłyń w cudowny rejs na 
pokładzie jachtu flagowego kampanii Del-
phia 33mc! 
W formie kolażu składającego się z 6-8 
klatek zaprezentuj swoją własną wersję 
legendy. Możesz oprzeć się zarówno na 
legendach, które dotyczą czasów zamierz-
chłych, jak i całkowicie współczesnych. 
Nagroda w konkursie jest tygodniowy rejs 
szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.  Rejs 
poprowadzi profesjonalny sternik, a załogi 
odwiedzą miasta partnerskie kampanii 7 
Cudów Mazur. Rejs odbędzie się na przeło-
mie lipca i sierpnia 2014 roku. (4 nagrody – 
po dwie w każdej kategorii konkursu). 
Zwycięzcy popłyną na pokładzie najnow-
szego jachtu Delphia 33mc. Więcej infor-
macji na 7cudowmazur.pl.  

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Uchwalona str. 3 

Zagraniczni inwestorzy w Mrągowie 
Nasze miasto gościło przedstawicieli zagranicznych korporacji. Fińska firma Alteams Group, producent 
zaawansowanych aplikacji dla przemysłu telekomunikacyjnego, rozpoczyna współpracę z mrągowską 
spółką Galwanotechnika oraz firmą BRUSS. Przedstawiciele firm spotkali się z Burmistrz Mrągowa, by 
omówić plany budowy nowej linii produkcyjnej.  

Manager firmy Alteams, Cliff Brannstrom, był 
pod wrażeniem jakości parku maszynowego oraz 
wysokich standardów procesu produkcyjnego 
mrągowskich firm. Korzystając z pobytu w Mrą-
gowie delegacja odwiedziła zakład produkcyjny 
Mlekpol oraz skorzystała z pięknej pogody, by 
zwiedzić okolicę.  
Również w maju w Urzędzie Miejskim w Mrągo-
wie odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
firmy Escorts Limited - indyjskiego przedsiębior-
stwa zajmującego się produkują ciągników oraz 
firmy Farmtrac Tractors Europe - obecnie naj-
większego producenta ciągników w Polsce. Spo-
tkanie dotyczyło omówienia planów rozwoju  
firmy Escorts Ltd. na terenie Mrągowa. Według 
przedstawicieli firmy – Panów S. Ramaswamy i 
Brijesh’a Lamby, jak i Prezesa Farmtrac - Andrze-

ja Kublika - głównym celem współpracy firm jest  
osiągnięcie tytułu  potentata w dziedzinie produk-
cji ciągników w Europie do 2020 r.  W związku z 
tym koncern Escorts rozważa rozszerzenie działal-
ności poprzez zakup działki za istniejącą fabryką 
Farmtrac przy ul. Przemysłowej i budowę kolejnej 
hali.  

Tramwaj wodny Mrągowo jedną 
z atrakcji turystycznych na  
jeziorze Czos 
Mrągowo w sezonie letnim oferuje mieszkańcom 
i turystom szereg atrakcji. Jedną z nich jest rejs po 
jeziorze Czos Tramwajem wodnym. 
Jest to łódź motorowa typu katamaran, która 
kursuje od 1 maja do 31 sierpnia z przystankami 
Molo, Ekomarina i Amfiteatr. Od poniedziałku 
do czwartku w godzinach 9.00 - 18.00 kursy 
odbywają się w zależności od zainteresowania i 
potrzeb, natomiast od piątku do niedzieli od go-
dziny 9.00 do ostatniego klienta. Tramwaj kursuje 
zwyczajowo co 20 minut. Kursy można zama-
wiać telefonicznie lub osobiście na przystankach 
Molo i Ekomarina lub pod nr tel. 885 589 999. 

MM Pracujemy nad klimatem dla biznesu  
Nie tylko ściąganie nowych inwestorów, ale także tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju lokal-
nych firm to bardzo ważna kwestia w polityce obecnych władz miasta. Gmina Miasto Mrągowo w ra-
mach projektu „Dobry klimat dla biznesu w Mrągowie”  opracowuje właśnie Diagnozę społeczno  
– gospodarczą.  

Do pracy nad dokumentem zostali zaproszeni 
przedstawiciele mrągowskiego środowiska bizne-
su, Radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 
Podczas spotkań warsztatowych oceniano poten-
cjał Mrągowa - jego mocne i słabe strony oraz 

szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści. Przeprowadzono również wywiady pogłębio-
ne z największymi firmami z terenu Mrągowa. 
Opiekę merytoryczną nad projektem objęła pro-
fesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
dr hab. Wiesława Lizińska. 
- Mamy świadomość, że projekt jest dla wszyst-
kich uczestników wyzwaniem – mówi Burmistrz 
Mrągowa. - Liczę jednak, że dojdzie do porozu-
mienia między pracownikami Urzędu, a środowi-
skiem biznesu, a wnioski płynące ze spotkań 
zapisane w Diagnozie, posłużą poprawie klimatu 
dla biznesu w naszym mieście - dodaje Otolia 
Siemieniec. 
Prace nad dokumentem potrwają do połowy 
czerwca. Prezentacja Diagnozy,  jest zaplanowana 
na 17 czerwca 2014 r. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Przedstawiciele Firmy Escorts Limited na spotkaniu  
z Burmistrz Miasta, Otolią Siemieniec.  

W ramach projektu ,,Dobry Klimat dla biznesu” w Urzędzie 
Miejskim  się spotkania z przedsiębiorcami i przedstawicielami 
urzędu.   
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  
MM Mamy potencjał gospodarczy!Mamy potencjał gospodarczy!Mamy potencjał gospodarczy!   
Przedsiębiorcy dostrzegają potencjał gospodarczy Mrągowa. Lokalne zakłady rozszerzają produkcje, poja-
wiają się również nowi inwestorzy. 

Największa firma mleczarska w regionie zamierza 
przeprowadzić inwestycję za ponad 120 mln zł. 
Mrągowski oddział Mlekpolu ma się wzbogacić o 
zakład przetwórstwa mleka i serwatki, gdzie do-
bowy przerób wynosić będzie około dwóch milio-
nów litrów. Produkcja będzie przeznaczona głów-
nie na eksport do Europy i Azji. Planowana inwe-
stycja pozwoli na utworzenie ponad 100 dodatko-
wych miejsc pracy.  
Swoją produkcję rozwija także firma AdamS – 
ceniony w kraju i za granicą mrągowski producent 
okien. Firma zakupiła tereny przy obwodnicy 
miasta, gdzie trwa budowa nowego zakładu.  
Przewiduje się zwiększenie produkcji i zatrudnie-
nia, a także wprowadzenie nowych technologii.  
Atrakcyjność miasta zauważają także inwestorzy 
zewnętrzni. W maju otwarto zakład szwalniczy 
znanej firmy bieliźniarskiej Italian Fashion, dzięki 
czemu prawie 30 osób z doświadczeniem w kra-
wiectwie mogło znaleźć pracę. W najbliższym 
czasie firma planuje zwiększyć dwukrotnie za-
trudnienie uruchamiając drugą zmianę. 
Rozrasta się również mrągowska podstrefa War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej.  W działającej od 2004 roku strefie powstanie 

kolejny zakład. Firma Pol-Krusz, zajmująca się 
produkcją betonu towarowego, planuje urucho-
mić w Mrągowie nowoczesny i całkowicie zauto-
matyzowany węzeł betoniarski. Budowę zakładu 
przy ulicy Przemysłowej planuje także firma 
Smarth Sp. z o.o., producent włókninowych 
czyściw przemysłowych. Inwestycja zakłada 
wykorzystanie środków unijnych na opracowa-
nie specjalistycznej dokumentacji wdrożeniowej  
innowacyjnych produktów na bazie celulozy, 
przy współpracy z jednostką naukową. Pierwszy 
etap prac jest planowany jesienią tego roku. 

W skrócie 

MM Wystaw się i zyskaj 
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na 
dzierżawę stanowisk handlowych podczas tego-
rocznego Pikniku Country. Termin składania 
ofert mija 23 czerwca.  
Burmistrz Miasta Mrągowo ogłosiła przetarg  
pisemny ofertowy na dzierżawę stanowisk do 
prowadzenia handlu przy ul. Jaszczurcza Góra,  w 
terminie od 25 do 27 lipca 2014 r. podczas trwa-
nia „Pikniku Country 2014”. 
Stawka wywoławcza za dzierżawione stanowisko 
o powierzchni 12m2 (6m x 2m) wynosi 1000zł + 
23% VAT + opłata za media 141 zł za 1 stoisko 
przemysłowe/handlowe oraz 1300zł + 23% VAT 
+ opłata za media 428zł  za 1 stanowisko gastrono-
miczne, za czas od 25-27 lipca 2014 r.  
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złoże-
nie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w 
wysokości 500 zł do dnia 23 czerwca 2014 włącz-
nie, do Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Otwar-
cie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2014  o godzi-
nie 900 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie. 
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach w terminie do 23 czerwca 2014 włącz-
nie, na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. 
Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, lub bezpo-
średnio w sekretariacie Urzędu, pokój Nr 17 do 
godziny 1530. 
PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę 
firmy oraz siedzibę, 
2/ datę sporządzenia oferty, 
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warun-
kami przetargu i przyjmuje te warunki bez za-
strzeżeń, 
4/ oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego za 
stoisko na okres 3 dni, 
5/ do oferty należy dołączyć kopię dowodu wnie-
sienia wadium, dokonanego na osobę będącą 
oferentem. 
W przypadku chęci wydzierżawienia kilku sto-
isk, oferent składa oddzielną ofertę na każde stoi-
sko. Szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie www.mragowo.pl oraz na BIP-ie Urzędu 
Miejskiego. Bliższych informacji na temat prze-
targu udziela Magdalena Maślanka, Inspektor ds. 
Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim 
we Mrągowie, ul Królewiecka 60A – pokój Nr 01 
– wejście od szczytu budynku, tel. 89 741 90 40. 

Projekt nowej hali produkcyjnej przy ul. Leśna Droga. 
Źródło: Firma "AdamS" H. Pędzich 

PK Mlekpol inwestuje. 100 osób dostanie pracę.Mlekpol inwestuje. 100 osób dostanie pracę.Mlekpol inwestuje. 100 osób dostanie pracę.   
Mleczarski holding Mlekpol chce rozbudować swój zakład w Mrągowie. O inwestycji, dzięki której  
zatrudnienie może znaleźć ponad 100 osób, mówił prezes firmy Edmund Borawski, podczas spotkania  
z rolnikami i pracownikami mrągowskiego Mlekpolu. 

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol od wielu lat jest 
krajowym liderem w produkcji nabiału. Tworzy ją 
obecnie dwanaście zakładów w Grajewie, Kolnie, 
Mrągowie, Sejnach, Zambrowie, Augustowie, 
Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, 
Radomiu, Zwoleniu i Gorzowie Wielkopolskim. 
Mrągowska filia ma niebawem się zwiększyć. 
- Wyodrębniliśmy już około 4,5 hektara terenu, 
na którym zamierzamy postawić halę do prze-
twórstwa mleka i serwatki o dobowym przerobie 
dwóch milionów litrów - mówił podczas spotka-
nia w Mrągowie prezes Mlekpolu Edmund Bo-
rawski. - Koszt inwestycji to ponad 100 milionów 
złotych. Chcemy zrealizować tę inwestycję, żeby 
rozwijać przetwórstwo mleczne na Warmii i 
Mazurach i dać pracę bezrobotnym. 
Zatrudnienie w nowym zakładzie znajdzie ponad 
100 osób. Produkty wytwarzane będą na rynek 
azjatycki i europejski. 
- Jestem przekonany, że wszystko uda nam się 
zrealizować zgodnie z planem. Dotychczas poka-
zywaliśmy, że jesteśmy poważnymi inwestorami i 
rozwijamy nasz zakład na milionowym poziomie. 
Z nowej inwestycji Mlekpolu cieszy się burmistrz 
Mrągowa Otolia Siemieniec, która chwali zaanga-

żowanie kierownictwa firmy w jej rozwój. 
- Inwestycja Mlekpolu, z punktu widzenia miasta, 
jest bardzo ważna. Dlatego miasto wnioskowało o 
wprowadzenie terenu do WMSSE. Przybędzie 
nowych miejsc pracy, a to w tym rejonie jest bar-
dzo potrzebne - mówi Otolia Siemieniec. I dodaje: 
- Mlekpol jest jedną z najważniejszych wizytówek 
Mrągowa. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i 
nowoczesnym liniom technologicznym wytwa-
rzane są tu produkty na najwyższym światowym 
poziomie. Nie kojarzę osoby, która nie znałaby 
wyrobów Mlekpolu. Korzysta na tym miasto, bo 
znana „Mrągowska maślanka” pozytywnie firmuje 
nasze strony. 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol istnieje od ponad 
30 lat. Obecnie zatrudnia 2245 osób, a jej dostaw-
cami jest 13,5 tys. producentów mleka. W Mrągo-
wie zakład działa od 2000 roku i połączył się z 
OSM Mrągowo. Od tego czasu rozbudowano i 
unowocześniono zakład kosztem ponad 150 mi-
lionów złotych. Przetwórstwo mleka wzrosło tu 
ponad sześciokrotnie — z 45 do 300 milionów 
litrów rocznie. Stąd pochodzą znane na rynkach 
krajowych i światowych sery, jogurty Milko, 
Maślanki Mrągowskie w różnych smakach, mleko 
Mazurski Smak i serwatka w proszku. 
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu: miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu śródmieścia 
w Mrągowie jako obszaru koncentracji 
usług ogólnomiejskich wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z 
uchwałą Rady Miejskiej w nr XXIII/11/2012, z dnia 27 
września 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obsza-
ru koncentracji usług ogólnomiejskich wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.06.2014 r. do 
30.06.2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie,  
11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 
15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w 
projekcie planu odbędzie się w dniu 23.06.2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. nr 1, w godz. 11.00 – 
14.00.  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko, uwagi do projektu planu może 
wnieść każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu, wyłożonym do publicznego wglądu. 
Uwagi mogą być wnoszone: 
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego  
w Mrągowie, 11 – 700 Mrągowo,  
ul. Królewiecka 60 A, 
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail: 
k.rozberg@mragowo.um.gov.pl, 
- w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. nr 1, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2014 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu śródmieścia w Mrągowie  dostępny jest na 
stronie www.mragowo.pl oraz Biuletynie Informacji  
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie.   

Muszkieterowie zapraszają na otwarcie  
nowoczesnego placu zabaw w Mrągowie! 

8 czerwca Fundacja Muszkieterów oraz właściciele supermarketu Intermarché oficjalnie otworzą w Mrą-
gowie nowy plac zabaw. Z tego wyjątkowego miejsca będą mogli korzystać najmłodsi mieszkańcy miasta. 
Muszkieterowie zapraszają na niedzielne wydarzenie rodziny z dziećmi, na które czeka moc atrakcji i 
pełna wrażeń, niezapomniana zabawa. 

Przekazanie mieszkańcom Mrągowa nowego 
placu zabaw przez Fundację Muszkieterów odbę-
dzie się 8 czerwca o godzinie 11:00. Nowy, waż-
ny dla miasta obiekt rekreacyjno-
wypoczynkowy przeznaczony dla dzieci, zlokali-
zowany będzie na terenie Zespołu Szkół Nr 1, 
przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Na uroczystość 
otwarcia zaproszeni zostali między innymi przed-
stawiciele Urzędu Miasta, którzy byli zaangażo-
wani w powstanie obiektu, wyznaczając oraz 
przygotowując teren pod jego budowę.  
- Cieszymy się ogromnie, że już w najbliższą 
niedzielę przekażemy dzieciom z Mrągowa bar-
dzo nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, na 
którym będą mogły spędzać czas wolny i bawić 
się z rówieśnikami. Zapraszamy wszystkie rodzi-
ny z dziećmi na to wyjątkowe wydarzenie. Ma-
my nadzieję, że nowy obiekt będzie służył naj-
młodszym mrągowianom przez długie lata – 
podkreślają Mirosława oraz Szymon Wierzcho-
wieccy, właściciele supermarketu Intermarché w 
Mrągowie. 
Obiekt Muszkieterów wyposażony będzie w 
nowoczesne, certyfikowane urządzenia, które 
zapewnią dzieciom bezpieczeństwo podczas 

zabawy. Na placu znajdzie się wiele różnorod-
nych i kolorowych urządzeń m.in. huśtawka, 
drabinki, piaskownica i zjeżdżalnia. Koszt zakupu 
oraz montażu zestawu zabawowego, który po-
kryła Fundacja Muszkieterów oraz właściciel 
Intermarché, wyniósł blisko 30 tys. złotych. 
Na uroczystość otwarcia placu zabaw Muszkiete-
rowie przygotowali dla wszystkich dzieci moc 
atrakcji i pełną wrażeń zabawę. Niedzielne 
przedpołudnie umilać będzie najmłodszym 
mieszkańcom Mrągowa Teatr Wariaté, którego 
aktorzy wcielą się w „Słoneczka Placów Zabaw 
Muszkieterowie”. Dzieci będą mogły wziąć 
udział w licznych grach i zabawach: „Słoneczny 
Kalejdoskop”, „Latające Talerze”, „Zwariowana 
Rakieta” oraz „Leć bezpiecznie po drodze mlecz-
nej”, jak również uczestniczyć w konkursach z 
nagrodami. 

NK Strategia Rozwiązywania Problemów  
Społecznych uchwalona  

Na ostatniej sesji , 29 maja br.  Rada Miejska w Mrągowie uchwaliła Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Miasta Mrągowo na lata 2014 – 2020. Dokument jest istotnym elementem  
kształtowania lokalnej polityki społecznej.  

Strategia precyzuje problemy społeczne Mrągo-
wa, określa cele i hierarchię ich realizacji dla 
włodarzy miasta. Ma przyczynić się do poprawy 
sytuacji osób i rodzin dotkniętych bardzo szeroko 
pojętymi problemami społecznymi, pozwolić na 
podjęcie działań mających na celu zapobieganie i 
ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecz-
nych oraz na aplikowanie o środki Unii Europej-
skiej. Strategia została opracowana w oparciu o 
aktualna diagnozę sytuacji społecznej w mieście. 
Zawiera 6 zasadniczych celów: zapewnianie 
rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej odpowiednich warunków do ich prawi-
dłowego funkcjonowania,  zapobieganie wyklu-
czeniu społecznemu rodzin dotkniętych ubó-
stwem, poprawa warunków funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, 
przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i 
łagodzenie jego skutków, zahamowanie zjawiska 

uzależnienia oraz łagodzenie jego skutków oraz 
wspieranie osób starszych oraz ich aktywizacja. 
Realizacja Strategii będzie finansowana ze środ-
ków własnych gminy, budżetu państwa (dotacje), 
funduszy krajowych (PFRON), projektów syste-
mowych i konkursów w ramach środków rządo-
wych, ministerialnych oraz Unii Europejskiej, 
funduszy pomocowych Unii Europejskiej 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Społeczny). 
Strategia jest dostępna na stronie 
www.mragowo.pl w zakładce miasto/samorząd/
programy, strategie, plany.    



Burmistrz Miasta Mrągowa ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 

1. Przedmiotem przetargu jest wybór najemcy lokalu użyt-
kowego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
2. Położenie lokalu użytkowego – Mrągowo,  
ul. Wojska Polskiego 1. 
3. Powierzchnia użytkowa lokalu – 68,25 m² 
4. Wysokość wywoławczej stawki bazowej czynszu najmu 
za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 14,00 zł + 23% VAT. 
5. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat. 
6. Najemca lokalu użytkowego będzie opłacał czynsz najmu, 
według wylicytowanych stawek miesięcznych za 1 m² 
powierzchni użytkowej lokalu, powiększony o 23% VAT. 
Poza czynszem najmu najemca uiszcza opłaty za dodatkowe 
świadczenia ( m.in. dostawę wody, odprowadzenie ścieków, 
dostawę energii cieplnej, itp.) oraz podatek od nieruchomo-
ści.  
7. Najemca we własnym zakresie podpisuje umowę na 
dostawę energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i 
dzierżawę miejsca pod pojemnik. 
8. Wydatki poniesione przez najemcę na potrzeby przystoso-
wania lokalu do wymogów prowadzonej działalności nie 
podlegają rozliczeniu. 
9. Przed podpisaniem umowy najmu przyszły najemca 
lokalu użytkowego zobowiązany jest do wpłacenia kaucji 
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. 
Wysokość kaucji wynosi 3-krotną wysokość miesięcznego 
czynszu najmu. 
10. Sposób zmiany czynszu w okresie obowiązywania najmu 
– wylicytowany czynsz podlega podwyższeniu w wysokości 
jednorazowo nie większej niż procentowy wskaźnik wzro-
stu cen towarów i usług, ogłoszony przez GUS za ostatnie 
dwa kwartały, poprzedzające zmianę stawki. 
11. Rodzaj działalności jaka może być prowadzona w w/w 
lokalu - gospodarcza nie uciążliwa dla otoczenia. 
12. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, 
pok. Nr 19, w dniu 25.06.2014 roku, o godz. 11.00 
13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 2 866,50 zł. (słownie: dwa tysiące 
osiemset sześćdziesiąt sześć 50/100 zł), w kasie Urzędu 
Miejskiego, bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie, PKO BP S.A. w Mrągowie, nr konta : 45 1020 3639 
0000 8502 0005 1235. Wadium należy wpłacić w terminie 
do 20.06.2014 roku.   Za dokonanie wpłaty uważa się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym.  
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, 
zostanie zaliczone w poczet czynszu najmu. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone 
zostanie im po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Najemca, 
uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od 
dnia podania do publicznej widomości informacji o wyniku 
przetargu, Burmistrz Miasta Mrągowa może odstąpić od 
zawarcia umowy a wpłacone przez niego wadium ulega 
przepadkowi. 
14. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarzą-
dzenie Nr 748/2004 z dnia 23.11.2004 roku z p. zm., w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Mrągowo. 
15. Burmistrzowi Miasta Mrągowo przysługuje prawo 
odwołania przetargu, jego unieważnienia lub zamknięcie 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
16. Z projektem umowy najmu można zapoznać się, a także 
można uzyskać dodatkowe informacje w TBS „KARO” w 
Mrągowie z siedzibą przy ulicy Kopernika 11, lub w ref. 
GKM tut. Urzędu (II piętro, pok. 53, tel. 089 741-9019). 
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Modernizacja i rozbudowa regionalnego  
systemu informacji turystycznej podsumowana 

23 regionalne Punkty Informacji Turystycznej na Warmii i Mazurach zyskały nowy wizerunek oraz 
wdrożyły nowe możliwości wykorzystania potencjału turystycznego, dzięki projektowi ,,Modernizacja i 
rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” . W projekcie województwo warmińsko-
mazurskie współpracowało z 22 jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Warmińsko-Mazurską 
Regionalną Organizacją Turystyczną. Inicjatorem i realizatorem projektu w Mrągowie była Miasto Mrą-
gowo. 

W regionie szczególnie kojarzonym z turystyką 
ważne jest, aby istniała i działała sieć informacji 
turystycznej o wysokim standardzie. Punkty in-
formacji turystycznej są wizytówką miejsca, do 
którego udaje się turysta. W 2009 roku Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego zaprosił do współpracy 23 jednostki, 
które stworzyły zwartą i odpowiedzialną grupę. 
Jej owocem stał się system informacji turystycznej, 
którego dopełnieniem jest strona internetowa oraz 
aplikacja na urządzenia mobilne do indywidual-
nego zwiedzania i planowania pobytu na Warmii 
i Mazurach. 
- Za przygotowanie i przeprowadzenie projektu w 
Mrągowie odpowiadał Urząd Miejski. - mówi 
burmistrz miasta.– Głównym powodem, dla któ-
rego podjęliśmy się uczestnictwa w projekcie było 
podniesienie standardu informacji turystycznej. 
Dzięki jego realizacji Mrągowskie Centrum Infor-
macji Turystycznej uzyskało status czterech 
gwiazdek i zaliczono je do najlepszych w naszym 
regionie. Na Warmii i Mazurach tak wysoką notą 
mogą poszczycić się jeszcze tylko dwie placówki - 
dodaje Otolia Siemieniec.  
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkow-
ników najnowszych technologii przygotowano 
także aplikację „my-guide” na urządzenia mobil-
ne. To wirtualny niezbędnik turystyczny. Aplika-
cja ma ułatwić turystom poznać uroki 23 miejsco-
wości z Warmii i Mazur oraz być na bieżąco z 
ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi. 
My-guide jest jednym z najbardziej rozbudowa-
nych i funkcjonalnych systemów na rynku, przy-
stosowanym do indywidualnego zwiedzania. Jako 
jedna z nielicznych aplikacji, my guide został 
dostosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Treści aplikacji można odczytać, obejrzeć 
oraz odsłuchać. Aplikację można również pobrać 
w wersjach obcojęzycznych – po angielsku, nie-
miecku i rosyjsku. Dzięki temu my-guide to wspa-
niałe narzędzie dostępne dla każdego turysty, 
który zdecyduje się odwiedzić Warmię i Mazury. 

Ponadto, użytkownik my-guide możne skomen-
tować istniejące atrakcje czy wydarzenia, a także 
zarejestrować na mapie własne, ciekawe miejsca. 
Zawsze możemy odczytać swoją lokalizację i 
otrzymać informacje o miejscowościach, atrak-
cjach, wydarzeniach, szlakach znajdujących się w 
pobliżu – w ustalonej przez nas odległości. Apli-
kacja jest dostępna pod adresem:  
my-guide.warmia.mazury.pl 
W ramach  projektu  ,,Modernizacja  i rozbudowa 
regionalnego systemu informacji turystycznej” 
Urząd Miejski wyremontował Mrągowskie Cen-
trum  oraz wyposażył w nowy sprzęt biurowy, 
meble, prezentery, stojaki, gablotę informacyjną, 
infomat i dwa miejsca dostępu do internetu dla 
turystów. 
Został przygotowany kącik turysty z biblioteczką, 
gdzie można usiąść i przejrzeć materiały promo-
cyjne, porozmawiać z informatorami, poradzić się 
ich w zakresie atrakcji turystycznych i planowa-
nia pobytu. 
Projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego 
systemu informacji turystycznej” rozpoczął się 20 
lipca 2009 roku, jego zakończenie nastąpi 30 
czerwca 2014 roku. 
Całkowita wartość projektu na dzień 15 maja 
2014 roku to około 2 414 749 złotych, w tym 
wkład własny partnerów to około 344 059  
złotych, kwota dofinansowania z EFRR to około  
1 949 671 złotych. 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Warmia i Mazury na lata 2007-2013  
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Trwa rekrutacja uczestników do projektu pn. „Upowszechnianie dostępu 
do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych  

wykluczeniem cyfrowym – edycja III” 
Burmistrz Miasta Mrągowo, informuje, iż Gmina 
Miasto Mrągowo rozpoczęła rekrutację do pro-
jektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Interne-
tu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym – edycja III”, w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclu-
sion. 
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie 
zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców 
Miasta Mrągowo, poprzez zapewnienie zesta-
wów komputerowych z dostępem do szerokopa-
smowego Internetu dla 40 gospodarstw domo-
wych, przede wszystkim zagrożonych wyklu-
czeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji 
ekonomicznej i/lub niepełnosprawności. 
Projekt będzie obejmował następujące typy 
działań: 
- dostarczenie i instalację sprzętu komputerowe-
go wraz z oprogramowaniem w 40 gospodar-
stwach domowych, 
- dostarczenie Internetu przez okres realizacji 
projektu, 
- szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz 
korzystania z Internetu, 
-  opiekę serwisową sprzętu, 
- utworzenie strony internetowej projektu i jej 
administrowanie. 
Termin zakończenia realizacji projektu - 31 
października 2015 r. Trwałość projektu zostanie 
zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji 
projektu. 
Osoby, deklarujące uczestnictwo w projekcie 
muszą być mieszkańcami Miasta Mrągowo, jak 
również muszą prowadzić gospodarstwo domo-
we na terenie Miasta Mrągowo. Gospodarstwa 
domowe, o których mowa wyżej, muszą spełniać 
łącznie następujące kryteria dostępu: 
-  nie posiadać dostępu do Internetu, 
-  nie posiadać komputera. 
Projekt skierowany jest do następujących grup 
docelowych: 
1/ Gospodarstwa domowe spełniające kryterium 
dochodowe, upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 
które mają najniższy dochód netto na jedną osobę 
w gospodarstwie domowym, nie wyższy niż: 
a) 542 zł - dla osoby samotnie gospodarującej, 
b) 456 zł - dla osoby w rodzinie. 
2/ Gospodarstwa domowe spełniające kryterium 
dochodowe, upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzin-
nych, które mają najniższy dochód netto na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym, nie wyższy 
niż: 
a) 539 zł – dla rodziny albo osoby uczącej się, 
b) 623 zł - w przypadku gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
3/ Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do 
uzyskania stypendiów socjalnych, które mają 
najniższy dochód netto na jedną osobę w rodzi-
nie, nie wyższy niż 456 zł.  
4/ Dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynika-
mi w nauce, z rodzin w których przeciętny mie-
sięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzi-
nie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaź-
nik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzal-
ny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” 
publikowany przez Prezesa GUS w biuletynie 
statystycznym. Ostatni publikowany za 2013 rok 
wyniósł 1278,43 zł. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli w 
roku szkolnym 2012/2013 – uczeń: 
- w klasach 1-3 szkoły podstawowej uzyskał bar-
dzo dobre wyniki w nauce i wyróżniające się 
zachowanie; 
- w klasach 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i 
szkoły średniej uczeń uzyskał świadectwo  z wy-
różnieniem; 
- uczeń powyżej szkoły średniej do 25 roku życia 
– średnia ocen minimum 5,0. 
- był laureatem konkursów i olimpiad przedmio-
towych o zasięgu wojewódzkim i ponadwoje-
wódzkim. 
5/ Osoby z grupy 50+, których przeciętny dochód 
na osobę w rodzinie (wg definicji z art. 3 pkt 16 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniż-

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ  

szych gwarantowanych świadczeń emerytalno-
rentowych ogłoszonych komunikatem w moni-
torze polskim przez Prezesa ZUS, tj. kwoty 844,45 
zł. 
6/ Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
lub orzeczeniem równoważnym. 
7/ Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie 
miasta Mrągowa. 
Udział wszystkich gospodarstw domowych w 
projekcie jest bezpłatny. 
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin 
naboru i uczestnictwa w projekcie pn. 
„Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród 
mieszkańców Mrągowa zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym – edycja III", realizowanym w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
Osoby chętne do udziału w projekcie muszą 
wypełnić i przedłożyć ankietę zgłoszeniową. 
Ankiety dostępne są w Referacie Edukacji, Kultu-
ry, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, I piętro, pok. 28, jak 
również na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie www.mragowo.pl. 
Informacji udziela Pani Anna Jakubowicz  
– koordynator projektu pod nr tel. 89 741 9013 
oraz Pani Irena Szkudaj - asystent koordynatora,  
tel. 89 741 9013.    
ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALE-
ŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE MIEJ-
SKIM W MRĄGOWIE, POK. 28, I PIĘTRO DO 
DNIA 20 CZERWCA 2014 R. 
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HARMONOGRAM HARMONOGRAM odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   
jednorodzinnych zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo dla ulic:jednorodzinnych zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo dla ulic:  

Odpady zielone odbierane będą W KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA do 30 listopada z częstotliwością 1 raz w miesiącu, w terminach: 

28.06.2014r. 26.07.2014r. 30.08.2014r. 27.09.2014r. 25.10.2014r. 29.11.2014r. 

Odpady zielone odbierane będą W KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA do 30 listopada z częstotliwością 1 raz w miesiącu, w terminach: 

8 Maja, Kościelna Mickiewicza Plac Armii Krajowej Słowicza 
Andersa Kościuszki Młodkowskiego Plac Bolesława Prusa Sołtyska 

Boh. Warszawy Krakowska Młynowa Plac Kajki Traugutta 
Chopina Krucza Moniuszki Plac Wyzwolenia Tymniki 

Dolny Zaułek Laskowa Na Ostrowiu Podmiejska Warszawska 
Giżycka Leśna Droga Nowogródzka Polna Widok 
Gołębia Łabędzia Oficerska Ratuszowa Wiejska 

Harcerska Mała Warszawska Ogrodowa Roosevelta Wolności 
Jaszczurcza Góra Mały Rynek Okulickiego Rybna Wyspiańskiego 

Jeziorna Mazurska Orla Słoneczna Żeromskiego 
 Królewiecka Os. Medyk Wileńska Żurawia 

Odpady zmieszane odbierane będą WE WTORKI z częstotliwością : 
do 30 września - co tydzień, w terminach: 
10.06.2014r. 
17.06,2014r. 
24.06.2014r. 

01.07.2014r. 
08.07.2014r. 
15.07.2014r. 
22.07.2014r. 
29.07.2014r. 

05.08.2014r. 
12.08.2014r. 
19.08.2014r. 
26.08.2014r. 

02.09.2014r. 
09.09.2014r. 
16.09.2014r. 
23.09.2014r. 
30.09.2014r. 

  
od 1 października - co dwa tygodnie, w terminach: 

14.10.2014r. 
28.10.2014r. 

12.11.2014r. 
25.11.2014r. 

09.12.2014r. 
23.12.2014r. 

Odpady po selektywnej zbiórce odbierane będą WE WTORKI co 2 tygodnie, w terminach: 
10.06.2014r. 
24.06.2014r. 

08.07.2014r. 
22.07.2014r. 

05.08.2014r. 
19.08.2014r. 

02.09.2014r. 
16.09.2014r. 
30.09.2014r. 

14.10.2014r. 
28.10.2014r. 

12.11.2014r. 
25.11.2014r. 

09.12.2014r.  
23.12.2014r.  

28.06.2014r. 26.07.2014r. 30.08.2014r. 27.09.2014r. 25.10.2014r. 29.11.2014r. 

Akacjowa Kalinowa Łąkowa Sobczyńskiego 
Brzozowa Klonowa Mrongowiusza Szkolna 
Bukowa Kochanowskiego Olsztyńska Torowa 

Cicha Kopernika Orzeszkowej Towarowa 
Długa Konopnickiej os. Grunwaldzkie Tuwima 

Dziękczynna Kolejowa Piaskowa Zielone Wzgórze 
Grabowa Krasińskiego Plac Słowackiego   

Grunwaldzka Leśna Przemysłowa   
Jaśminowa Lipowa Rynkowa   
Jaworowa Lubelska Skłodowskiej   

09.10.2014r. 
23.10.2014r. 

06.11.2014r. 
20.11.2014r. 

04.12.2014r. 
18.12.2014r. 

05.06.2014r. 
12.06.2014r. 
20.06,2014r. 
26.06.2014r. 

03.07.2014r. 
10.07.2014r. 
17.07.2014r. 
24.07.2014r. 
31.07.2014r. 

07.08.2014r. 
14.08.2014r. 
21.08.2014r. 
28.08.2014r. 

04.09.2014r. 
11.09.2014r. 
18.09.2014r. 
25.09.2014r. 

Odpady zmieszane odbierane będą W CZWARTEK z częstotliwością: 
do 30 września - co tydzień, w terminach: 

 
od 1 października - co dwa tygodnie, w terminach: 

Odpady po selektywnej zbiórce odbierane będą W PIĄTEK co 2 tygodnie, w terminach: 

13.06.2014r. 
27.06.2014r. 

11.07.2014r. 
25.07.2014r. 

08.08.2014r. 
22.08.2014r. 

05.09.2014r. 
19.09.2014r. 
 

03.10.2014r. 
17.10.2014r. 
31.10.2014r. 

14.11.2014r. 
28.11.2014r. 

12.12.2014r.  
27.12.2014r.  

07.06.2014r. 
14.06.2014r. 
21.06,2014r. 
28.06.2014r. 

05.07.2014r. 
12.07.2014r. 
19.07.2014r. 
26.07.2014r. 

02.08.2014r. 
09.08.2014r. 
16.08.2014r. 
23.08.2014r. 
30.08.2014r. 

06.09.2014r. 
13.09.2014r. 
20.09.2014r. 
27.09.2014r. 

od 1 października - co dwa tygodnie, w terminach: 

11.10.2014r. 
25.10.2014r. 

08.11.2014r. 
22.11.2014r. 

06.12.2014r. 
20.12.2014r. 

Krótka Krzywa Księżycowa Nadbrzeżna os. Nikutowo 
Plutonowa Sienkiewicza Wojska Polskiego Żołnierska  
Odpady zmieszane odbierane będą W SOBOTĘ z częstotliwością : 
do 30 września - co tydzień, w terminach: 

Odpady po selektywnej zbiórce odbierane będą W PIĄTEK co 2 tygodnie, w terminach: 
13.06.2014r. 
27.06.2014r. 

11.07.2014r. 
25.07.2014r. 

08.08.2014r. 
22.08.2014r. 

05.09.2014r. 
19.09.2014r. 
 

03.10.2014r. 
17.10.2014r. 
31.10.2014r. 

14.11.2014r. 
28.11.2014r. 

12.12.2014r.  
27.12.2014r.  

Odpady zielone odbierane będą W KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA do 30 listopada z częstotliwością 1 raz w miesiącu, w terminach: 

28.06.2014r. 26.07.2014r. 30.08.2014r. 27.09.2014r. 25.10.2014r. 29.11.2014r. 



 

Nowe chodniki na ul. Wileńskiej 
do końca lipca  
W połowie maja rozpoczął się remont ul. Wileń-
skiej. Prace, które kosztować będą ponad 200 tys. 
złotych zakończą się pod koniec lipca. W związ-
ku z tym czekają nas miejscowe utrudnienia w 
ruchu.  
Remontem ciągów pieszych na ul. Wileńskiej 
zajmuje się giżycka firma "BRUKLAND". W 
ramach inwestycji rozebrane zostaną stare chod-
niki razem z krawężnikami w ich miejsce po-
wstaną nowe z kostki betonowej  polbruku. 

Składowisko w Polskiej Wsi  
zamknięte 
31 maja br. zostało zamknięte składowisko w 
Polskiej Wsi. Zamknięcie obiektu podyktowane 
jest zaprzestaniem dostarczania przez firmy odpa-
dów do unieszkodliwienia na składowisko a także 
prawie całkowitym wypełnieniem kwatery skła-
dowiska.  
Zamknięcie składowiska związane jest ze zmianą 
przepisów w zakresie zagospodarowania odpa-
dów, a także brakiem możliwości prawnych 
związanych z rozbudową obiektu. Dlatego też 
składowisko będzie  przeznaczone do rekultywa-
cji. Środki finansowe na ten cel zostaną pozyskane 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w 
Warszawie. Istnieje możliwość otrzymania na ten 
cel dofinansowania w wysokości 85 %. Firmy 
odbierające odpady komunalne z terenu miasta 
Mrągowa będą wywozić je na instalacje wskazane 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
dla naszego województwa.  

W skrócie 

W lipcu rusza kampania  
edukacyjna  
Miasto Mrągowo pozyskało z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie  środki na realizację przed-
sięwzięć dotyczących usuwania wyrobów zawie-
rających azbest oraz  kampanii edukacyjnej zwią-
zanej z  segregacją odpadów.  
Kampania rozpocznie się  w lipcu br..,  natomiast 
zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu miasta Mrągowo zostanie 
zrealizowane do końca września br. 

Paweł Olchowik/Magdalena Góralczyk 

Obchody Dnia Ziemi w Mrągowie 
9 maja 2013 r. na Placu Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi, organizatorami imprezy 
byli: Urząd Miejski w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Centrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie. W tym roku akcja realizowana była pod hasłem: „ZMIENIAJ NAWYKI NIE KLIMAT". 

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Zamierzeniem organizatorów było wzbudzenie 
wśród uczestników imprezy postaw proekolo-
gicznych. W ramach obchodów Dnia Ziemi zor-
ganizowane zostały konkursy skierowane dla 
dzieci i młodzieży które spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem. Zorganizowano konkursy: na 
najciekawszą grę planszową, recyklingowy pokaz 
mody, plastyczny „ZMIENIAJ NAWYKI NIE 
KLIMAT" oraz wiele innych. Jury miało ogromny 
problem aby wyłonić zwycięzców gdyż wszyscy 
zasługiwali na nagrody.Podczas imprezy ustawio-
ne zostały stanowiska przyrodnicze i ekologiczne 
przygotowane przez Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej Ekomarina, Leśny Kompleks Promocyjny, 
Fundacje Wielkich Jezior Mazurskich, Mazurski 
Park Krajobrazowy oraz Lokalna Grupę Działania 
Mazurskie Morze oferujące atrakcyjne programy 
ekologiczno-edukacyjne między innymi szereg 

konkursów wiedzy o przyrodzie, pokazy przyrod-
nicze. Podjęte działania przeprowadzone były  
w bardzo atrakcyjnej formie, gdyż dzieci poza 
konkursami również mogły wziąć udział w zaba-
wie wielką chustą, robieniu wielkich baniek my-
dlanych, przeciąganiu liny oraz w artystycznym 
malowaniu twarzy. Jednym słowem każdy znalazł 
coś dla siebie. W akcji wzięło udział ok 400 osób. 
Impreza została bardzo wysoko oceniona przez 
mieszkańców oraz gości, którzy również uczestni-
czyli w obchodach Dnia Ziemi. Mamy nadzieje, 
że za rok impreza spotka się z jeszcze większym 
zainteresowaniem. Jednocześnie dziękujemy 
wszystkim wystawcom, nauczycielom 
oraz opiekunom za włożony trud i wysiłek w 
przygotowanie dzieci i młodzieży do obchodów 
Dnia Ziemi w Mrągowie. 
Relację z obchodów Dnia Ziemi można obejrzeć 
na stronie www.mragowo.pl 

Do 30 września właściciele i zarządcy   
niezamieszkałych nieruchomości mają czas  

na złożenie deklaracji  
Szanowni Mieszkańcy, 
Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Mrągo-
wie w dniu 24 kwietnia 2014 roku podjęła 
uchwałę Nr XLIV/1/2014 o objęciu z dniem 01 
stycznia 2015 roku systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi nieruchomości nieza-
mieszkałych (tj. na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, jednostki organizacyjne 
itp. ).  
W związku z powyższym właściciel/zarządca 
nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany 
będzie w terminie do dnia 30 września 2014 
roku, złożyć do tutejszego Urzędu deklarację o 
wysokości opłaty, której druk zostanie Państwu 
udostępniony na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie oraz będzie możliwy do 
pobrania w siedzibie tut. Urzędu.  
Po 1 stycznia 2015 roku obowiązkiem właścicie-
la/zarządcy nieruchomości niezamieszkałej bę-
dzie wnoszenie opłaty za odbiór i zagospodaro-

wanie odpadów komunalnych do tut. Urzędu.   
Więcej informacji dotyczących systemu gospo-
darki odpadami na terenie miasta Mrągowo, 
znajdą Państwo w kolejnych numerach Magazy-
nu Mrągowskiego oraz na stronie 
www.mragowo.pl i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.  
Burmistrz Miasta  
Otolia Siemieniec 
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Mrongoville otwarte  
od 1 czerwca 
Western City Mrongoville to jedna z ciekaw-
szych atrakcji na Mazurach! Sezon turystyczny 
został tu zainaugurowany wraz z początkiem 
czerwca. Teraz na gości odwiedzających wester-
nowe miasteczko, oprócz sprawdzonych poka-
zów z udziałem kowbojów, czekają atrakcje mul-
timedialne na miarę XXI wieku. Nowością jest 
także ścieżka edukacyjna.  
Miasteczko Mrongoville przygotowało dla 
szkół specjalną ofertę wycieczki, skierowa-
ną zarówno dla całej szkoły np. w formie 
pikniku szkolnego, dnia integracyjnego, jak 
również dla indywidualnej klasy. Każda 
wycieczka niezależnie od długości trwania 
ma służyć integracji, nauce i wspaniałej 
zabawie. Naszym celem jest zapoznanie 
młodzieży z fascynującą historią, bogatą 
kulturą, różnorodną przyrodą i geografią 
jednego z najbardziej wpływowych państw 
współczesnego świata Stanów Zjednoczo-
nych. Oferta edukacyjna Miasteczka obej-
muje szereg zagadnień z przedmiotów hu-
manistycznych oraz przyrodniczych, które 
znajdują się w podstawie programowej na 
wszystkich poziomach nauczania. W czasie 
realizowania ścieżki edukacyjnej poruszane 
są różnorodne zagadnienia, wśród których 
wyróżnić należy: wielkie odkrycia geogra-
ficzne, historię Stanów Zjednoczonych - od 
powstania do końca XIX wieku, osadnictwo 
polskie w Ameryce Północnej, najważniej-
sze wynalazki XIX stulecia, kulturę i życie 
codzienne Indian, ochronę przyrody i parki 
narodowe w Stanach Zjednoczonych. 
Godziny otwarcia: 
Pon. – Nd. 10:00 – 21:00 
Cennik: Dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny. 
Cena biletu: 25 PLN / os., Bilet grupowy: 20 
PLN / os. (wymagana jest wcześniejsza re-
zerwacja i minimalna ilość 15 osób), Bilet 
wieczorowy (po godzinie 18.00) 20 PLN 
W cenię biletu wliczone są atrakcje: pokazy 
kowbojskie (pojedynek rewolwerowców, 
napad na bank), pokazy iluzji, pokazy tań-
ca, Cinema 5d, Desperados, Strzelanie z 
łuku, Plac zabaw, płukanie złota, rzuty 
podkową, malowanie twarzy, program edu-
kacyjny dla dzieci i młodzieży. 

AKTUALNOĆIAKTUALNOĆI   

Mazurki Krok już po raz  trzeci  
Zapraszamy miłośników tańca i wszystkich mieszkańców Mrągowa na III Festiwal taneczny dla  dzieci i 
młodzieży "Mazurski krok". Patronat nad imprezą  Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. 

W sobotę, 14 czerwca zapraszamy mieszkańców 
miasta oraz turystów na Finałowy Koncert Galo-
wy, który rozpocznie się o godz.19.00 w amfitea-
trze nad jeziorem Czos. Przed koncertem ulicami 
miasta przemaszerują wszyscy uczestnicy festi-
walu w kolorowych strojach z centrum miasta 
do Amfiteatru. Tego  naprawdę nie  można  
przegapić!  
Celem festiwalu jest popularyzacja tańca wśród 
dzieci i młodzieży, możliwość prezentacji no-
wych układów tanecznych, możliwość konfron-
tacji z innymi zespołami, wymiana nowych 
pomysłów związanych z tańcem, choreografią, 
możliwość lepszego rozwoju tanecznego poprzez 
współzawodnictwo. Turniej będzie obejmował 
następujące kategorie taneczne; taniec towarzy-
ski, disco dance; Disco Freestyle, Hip-Hop; Fun-
ky; Electric boogie; Popping, inscenizacja tanecz-
na z podziałem na kategorie wiekowe: do lat 11, 
12-15 lat, i powyżej 15 lat.   
Próby zespołów biorących udział w festiwalu 
rozpoczną się w czwartek, 12 czerwca. Dzień 
później wezmą one udział w eliminacjach w 
Centrum Kultury i Turystyki. W koncercie fina-
łowym wezmą udział zespoły wybrane podczas 
eliminacji.  
Organizatorem festiwalu „Mazurski Krok” jest 

 

Fundacja Roztańczone Dzieciaki!  
Patronat honorowy nad festiwalem objęła  
burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec.  

Historyczny cykl regat o Żeglarskie Grand Prix  
Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos" organizuje I Regaty Żeglarskie w formuje Grand Prix, w 
ramach których odbędzie się pięć żeglarskich imprez. Pierwszy wyścig eliminacyjny Moto Mazury Cup I 
rozegrany został 31 maja i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem  żeglarzy.  Na start  przybyło 20, 
jachtów 9 otwarto pokładowych i 11 kabinowych. W otwartych zwyciężyła omega, w kabinowych sym-
pathy600.  W rywalizacji wzięło udział 56 zawodników. II eliminacje 5 lipca . Zapraszamy. 

Mrągowo oferuje 
ogromne możli-
wości do spędza-
nia czasu nad 
wodą a leżące w 
centrum miasta 

jezioro Czos zachęca do uprawiania sportu. Z 
Mrągowa pochodzi ogromna liczba wybitnych 
żeglarzy, którzy swoje pierwsze kroki żeglarskie 
stawiali nad jez. Czos. Wieść niesie, że po latach 
chcieliby ponownie sprawdzić swoje umiejętności 
w rywalizacji sportowej, pomimo, że nie pływają 
już wyczynowo. Jest też duża grupa żeglarzy ama-
torów, w tym wybitna grupa żeglarzy niepełno-
sprawnych, oraz turystów odwiedzających Mrą-
gowo, którzy do dzisiaj nie mieli sposobności do 
ścigania się na wodzie. W celu uzupełnienia tej 
luki na pomysł organizacji regat na jez. Czos wpa-

dła grupa mrągowskich zapaleńców, którzy po-
wołali do życia Mrągowskie Towarzystwo Rega-
towe „Czos”. Celem regat jest utrzymanie tradycji 
wspólnego żeglowania wyścigowego i towarzy-
skiego spotkań pokoleń wszystkich żeglarzy. 
Regaty Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa w 2014 
roku będą się odbywać w formule czterech im-
prez eliminacyjnych, z czego jedna będzie rozgry-
wana na zasadach regulaminu „Grand Prix 7 Cu-
dów Mazur” i „Błękitnej Wstęgi jez.Czos”, oraz 
imprezy finałowej. W regatach mogą brać udział 
wszyscy zawodnicy, którzy mają odpowiedni stan 
zdrowia, oraz umiejętności do prowadzenia jach-
tu. Żeglarze będą klasyfikowani w grupach jach-
tów otwarto pokładowych np. Omega i jachtów 
kabinowych. 
Harmonogram regat  jest dostępny na stronie 
www.regaty.mragowo.pl.  


