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Rada Miejska w Mrągowie Rada Miejska w Mrągowie   
wraz z Burmistrzem, Otolią Siemieniec wraz z Burmistrzem, Otolią Siemieniec   

Kadencja 2010Kadencja 2010--20142014  

Radni VI KADENCJI:  
Zbigniew Bladosz  
Kazimierz Chodkiewicz (od 29.03.12) 
Waldemar Cybul 
Tomasz Doraczyński  
Jan  Fedusio (od 9.07.13) 
Wojciech Glinka 
Wojciech Gniady  
Daniel Jakubas  
Zbigniew Krajczyński  
Zbigniew Lubowidzki (do 26.06.13) 
Monika Mierzejewska  
Marian Miksza  
Mirosław Moczydłowski  
Henryk Nikonor  
Tadeusz Orzoł  
Roman Osmański  
Zbigniew Piasta  
Marek Szmigiel  
Madanecka Teresa  
Ś.P.Tadeusz Tyczyński (do 19.01.12)  
Bogusław Wilk  
Andrzej Zając  
Leon Żbikowski  

Był to czas realizacji dużych 
inwestycji i wielu zadań o 
istotnym znaczeniu dla Miasta 
i jego Mieszkańców.  
Pozyskane  dofinansowanie unijne 
i z innych źródeł zewnętrznych, po-
zwoliły zrealizować inwestycje za po-
nad 59 mln zł. 03.12.2013 r. minęło 
10 lat od zakupu przez Miasto nieru-
chomości po byłych koszarach woj-
skowych, które zrewitalizowaliśmy 
prawie w całości. 13 lipca 2013 r. po 
skardze kasacyjnej do NSA, Miasto 
wygrało sprawę w Sądzie Apelacyj-
nym z Agencją Mienia Wojskowego o 
zwrot bonifikaty /ponad 5 mln zł/.  
Poprawiła się baza lokalowa i wypo-
sażenie w szkołach podstawowych i 
gimnazjach. Wszystkie dzieci mają 
zapewnione miejsca w przedszkolach 
i żłobku, dodatkowo ponad 100 dzieci 
korzysta z tych placówek dojeżdżając 
z ościennych gmin. Z mojej inicjaty-
wy, skierowanej do Starostwa Powia-
towego, powstało przedszkole dla 
dzieci niepełnosprawnych przy Szkole 
Specjalnej. 
Dzięki decyzjom właścicieli Firm, w 

ostatnich latach rozwija się lokalna 
gospodarka.  Takie Firmy jak: 
AdamS, Bruss, Budextan, Hotel 
Huszcza, Galwanotechnika, a ostat-
nio Mlekpol, rozpoczęły projekty in-
westycyjne związane z budową no-
wych obiektów, linii produkcyjnych i 
wdrażaniem nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych. Te decyzje 
zapewniają rozwój Miasta i wpłyną 
na rynek pracy poprzez tworzenie 
nowych miejsc pracy.  
Miasto jest przygotowane do nowego 
okresu programowania unijnego. 
Wspólnie z 11 samorządami  opraco-
wana została strategia „Wielkie Je-
ziora Mazurskie 2020”, która wyzna-
cza kierunki i zadania kluczowe. 
Dzięki partnerstwu, nasze Miasto 
otrzyma środki unijne, w trybie poza-
konkursowym, na trzy duże projekty 
inwestycyjne, inne będą miały prefe-
rencje w konkursach.    
Od kilku lat rozwijamy działania ukie-
runkowane na dialog z mieszkańca-
mi. Chcemy aby Mieszkańcy przej-
mowali inicjatywę i inspirowali nasze 
działania. Wspólnie opracowana zo-

stała Strategia Rozwoju Sportu. Mło-
dzi ludzie są dla nas ważnym part-
nerem, dlatego wspieramy projekty 
przez nich realizowane. Młodzież 
uczestniczyła również w pracach 
nad Budżetem Obywatelskim.  Naj-
większym kapitałem Miasta są nasi 
Mieszkańcy, zaangażowani w różne 
przedsięwzięcia.  
Tak ja, jak i moi pracownicy w Urzę-
dzie Miasta i w podległych jednost-
kach organizacyjnych, w swojej pra-
cy kierujemy się dobrem publicznym 
i pomyślnością Mieszkańców nasze-
go Miasta. 
Burmistrz Miasta Mrągowo  
Otolia Siemieniec  

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA 

Zobacz jak skorzystaliśmy z 
unijnych pieniędzy! 
W tym roku świętujemy 10-lecie 
wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej.  
Z tej okazji zachęcamy do obejrzenia 
filmu, który ukazuje jak Mrągowo zmieni-
ło się w ostatniej dekadzie i jak wykorzy-
stało unijne dotacje na rozwój. Film bę-
dzie dostępny na www.mragowo.pl i 
zaprzyjaźnionych portalach od 7 listopa-
da.  
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VI kadencja Samorządu Miasta Mrągowo  

KADENCJA DUŻYCH INWESTYCJI 
Dobiegająca kadencja  upłynęła pod dużych znakiem inwestycji unijnych, poprawy dostępności 
komunikacyjnej miasta i nowoczesnych projektów społecznych.  

Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa 

Największą i najbardziej odziaływującą 
na rozwój naszego Miasta inwestycją w 
tej kadencji była budowa zachodniej ob-
wodnicy Miasta.  
Budowa obwodnicy jest efektem skutecz-
nego lobby na rzecz modernizacji tej 
ważnej drogi w regionie. Projekt zrealizo-
wany przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad w Olsztynie jest 
największą inwestycją od wejścia do Unii 
Europejskiej o całkowitym budżecie  po-
nad 158 mln złotych. 
Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec  
jako Prezes Zarządu Stowarzysze-
nia ,,Szesnastka” założonego przez sa-
morządy położone wzdłuż drogi krajowej 

nr 16,  mocno angażuje się w działania 
zmierzające do dalszej przebudowy DK 
16 na odcinku Borki-Wielkie - Mrągowo 
oraz Mrągowo– Orzysz-Ełk, traktując te 
sprawy jako kluczowe dla rozwoju go-
spodarczego Mrągowa i Regionu Warmii i 
Mazur. Celem jest realizacja inwestycji 
do roku 2020.  

Wartość projektu: 158 193 864 zł 
Dofinansowanie z UE: 114 059 656 zł  
Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie  
Długość: 6,56 km  
Długość dróg dojazdowych: ok. 2,3 km  
Wybudowano m.in.:  
dwie estakady, wiadukt, kładkę dla pieszych, przepusty, oświe-
tlenia skrzyżowań oraz ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt 
Przebudowano m.in.: skrzyżowanie z ul. Brzozową  
Oszczędność czasu w 2012 (pierwszym roku eksploatacji) w 
przewozach pasażerskich wyniosła według prognoz 3 074 
396,87 euro/rok, natomiast w przewozach towarowych wyniosła 
515 162,18 euro/rok. 

Przebudowa amfiteatru 

Kompleksowa przebudowa amfiteatru, dzięki której wyekspono-
wany obiekt zyskał nowoczesne oblicze i miano jednego z naj-
piękniejszych w Polsce.  

Wartość projektu: 10 003 425 zł 
Dofinansowanie z UE: 2 307 073 zł  
Liczba miejsc: 5284  
Scena w kształcie elipsy z zadaszeniem przypominającym żagiel.  
Odbywają się tu letnie imprezy ściągające tysiące osób m.in.. Mazurska 
Noc Kabaretowa, Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej, Disco pod 
Żaglami. 
Obiekt zyskał: nowoczesny standard, garderoby, toalety, restaurację 
pod sceną oraz reżyserkę i budynek kas. 

Budowa hali widowiskowo-sportowej 

Największa inwestycją samorządu Miasta w tej kadencji. Dopeł-
nienie wieloletnich działań rewitalizacyjnych, prowadzonych na 
obszarze byłej jednostki wojskowej. 

Wartość projektu: 14 050 836 zł 
Dofinansowanie z UE: 9 429 049 zł  
Wybudowano: halę widowiskowo-sportową z 288 miejscami  i 100 
stojących na galeriach, łącznik z Gimnazjum, 60 miejsc parkingowych,  
5 boisk, bieżnie lekkoatletyczną o długości 60 metrów,  
skocznie w dal oraz rzutnie do pchnięcia kulą, ścieżkę ekologiczną. 
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VI kadencja Samorządu Miasta Mrągowo  

Budowa Ekomariny i terenów rekreacyjnych przy plaży miejskiej 

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg, 
skrzyżowań, parkingów 
i chodników:  
- w ulicach Brzozowa-Rynkowa wraz ze 
skrzyżowaniem i drogą rowerową wzdłuż 
torów do przejazdu kolejowego, 
- budowa ciągu pieszo-jezdnego nad jez. 
Sołtysko,  
- wykonanie nowej nawierzchni w drodze 
ul. Dziękczynnej, 
- budowa dróg z pełną infrastrukturą 
w ul. Przemysłowej i w ul. Towarowej wraz 
z  kolektorem kanalizacji deszczowej dla 
Zatorza,  
- przebudowa dróg: ul. Traugutta i 
Roosevelta,   
- przebudowa odcinka drogi ul. Giżyckiej i 
Wolności do „Kauflandu”, 
- budowa parkingów: przy Szkole 
odstawowej ul. Kopernika, 
ul. Młodkowskiego 2C, przy budynku 
urzędów ul. Królewiecka 60A, urządzenie 
parkingów za Sądem Rejonowym i za 
„Jagodzianką”, zakup pod parking terenów 
przy ul. Kolejowej,  
- budowa zatoki postojowej ul. Jaszczurcza 
Góra,  budowa ciągów wewnętrznych i 
nowego  parkingu przy hali 
widowiskowo-sportowej,  
- przebudowa chodników w ciągu 
ul. Sobczyńskiego, Chopina i Wileńskiej,  
- budowa chodnika i schodów w Parku 
Sikorskiego oraz odcinka drogi do 
przedszkola,  
- budowa i modernizacja przystanków auto-
busowych wraz z zatokami autobusowymi, 
- budowa drogi miejskiej z os. Mazurskiego 
do zachodniej obwodnicy Mrągowa wraz ze 
ścieżką pieszo-rowerową  i przebudowa 
dróg i chodników w Osiedlu. 
 
Budowa i modernizacja infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej: 
- zagospodarowanie Parku Lotników 
Polskich i Placu Wyzwolenia oraz terenów 

Budowa Ekomariny to projekt, który w tym roku uzyskał wyróż-
nienie i stał się Top Inwestycją Komunalną Polski Wschodniej 
2014. Dzięki jego realizacji plaża miejska i szlak kajakowy rzeki 
Dajny zyskał zaplecze sanitarne a Miasto  największy w regionie 
plac zabaw, będący atrakcją dla mieszkańców i turystów. 
Wartość projektu: 3 923 771 zł 
Dofinansowanie z UE: 2 565 461 zł  
Budowa m.in.. Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym przez 
cały okres działalności w różnego rodzaju zajęciach wzięło udział 
ok. 15 000 osób, pomostu cumowniczego, slipu oraz placu zabaw 
dla dzieci przy linii brzegowej jeziora. 
Dopełnieniem projektu było zagospodarowanie terenu 
plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie za 
kwotę 2 208 550 zł.  

wokół budynku przy 
ul. Królewieckiej 60 A, 
- budowa nowych boisk sportowych 
i terenów rekreacyjnych oraz placów 
zabaw, 
- przygotowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę boisk 
oraz przebudowę  zaplecza 
socjalno-sanitarnego na Stadio-
nie Miejskim.  
 
Budownictwo mieszkaniowe 
komunalne i remonty starych 
zasobów: 
- wykup od Starostwa 
Powiatowego i przebudowa  
byłego hotelu pielęgniarek,  przy 
ul. Młodkowskiego na 33 miesz-
kania komunalne, z parterem dla 
niepełnosprawnych,  
- realizacja potrzeb mieszkanio-
wych rodzin z list i z wyroków 
sądowych, 
- remonty komunalnych zasobów 
mieszkaniowych, wydatkowano 
kwotę ponad 3  mln  
- dofinansowanie wspólnot 
mieszkaniowych w remontach 
budynków. 
 
Pozostałe inwestycje: 
- dokończenie termomodernizacji budyn-
ków szkół i przedszkoli oraz MOPS,  
- modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego i parkowego w 
Mieście, 
- rewitalizacja obszarów  
śródmieścia, rozbiórki budynków 
gospodarczych, 
- przebudowa i rozbudowa odcinków 
kanalizacji deszczowej, 
- budowa sieci światłowodowej w Mrą-
gowie, hot-spotów z bezpłatnym dostę-
pem do  INTERNETU, wraz z Powiatem i 
monitoring wybranych miejsc w Mieście, 
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VI kadencja Samorządu Miasta Mrągowo  

INFRASTRUKTURA DLA GOSPODARKI  

Nowy system gospodarki odpadami 
Dzięki staraniom nas wszystkich tj. Bur-
mistrz, pracowników Urzędu, Radnych 
Rady Miejskiej, a przede wszystkim 
Mieszkańców i Firm odbierających odpa-
dy możemy powiedzieć, że sprostaliśmy 
obowiązkowi związanemu z wprowadze-
niem nowego systemu gospodarowania 
odpadami.  
W celu zapewnienia lepszego dostępu i 
realizowania segregacji odpadów zaku-
piono 135 nowych pojemników do selek-
tywnej zbiórki, które stanęły w miejscach 
wskazanych przez zarządców nierucho-
mości. Wymagania, które nałożyła na 
gminy nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zostały 
osiągnięte. Obowiązek odbioru odpadów 
zostanie od stycznia 2015r. przejęty rów-
nież z nieruchomości niezamieszkałych. 
 
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych 
Mrągowo przystąpiło do pro-
jektu "System zagospodaro-
wania odpadów komunal-
nych w Olsztynie. Budowa 
Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych" ma 
doprowadzić do uporządko-
wania gospodarki odpadami 
w 37 gminach naszego woje-
wództwa. Projekt obejmuje 
wybudowanie Zakładu i 
trzech stacji przeładunko-
wych, z których jedna po-
wstanie w Polskiej Wsi. In-
stalacje te przyczynią się do poprawy 
stanu środowiska. Wartość całego pro-
jektu wynosi 265 971 220 mln zł.  
W grudniu 2013 r. w Mrągowie nastąpiło 
uroczyste podpisanie umowy na realiza-
cję kontraktu nr 3 „Projektowanie i budo-
wa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z 

Punktami Dobro-
wolnego Gromadze-
nia Odpadów”. 
Obecnie w Polskiej 
Wsi trwają prace 
budowlane Stacji 
Przeładunkowej , 
która ma rozpocząć 
swoje funkcjonowa-
nie w sierpniu 
2015. W maju br. 
zostało zamknięte 

składowisko w Polskiej Wsi, które  zosta-
nie zrekultywowane, tzn. odpady zostaną 
zabezpieczone tak, aby nie zagrażały 
środowisku, a teren obsadzony zielenią.  
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Mrągowie inwestuje 
Na terenach po starej oczyszczalni ście-
ków w Polskiej Wsi powstała elektrownia 
fotowoltaiczna za ponad 2,2 mln zł, która  
produkować będzie rocznie 465 MWh 
energii. Elektrownia zlokalizowana zosta-
ła na działce graniczącej z nową miejską 
oczyszczalnią ścieków, którą zmodernizo-
wano za ponad 7,7 mln zł. 

VI kadencja Samorządu Miasta Mrągowo  

Ochrona Środowiska 
W tej kadencji  rozwiązano problem odbioru i zagospodarowania odpadów 
z nieruchomości zamieszkałych, który nałożyła na gminy nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Uzbrojenie terenów przemysłowo  – składowych przy ul. 
Przemysłowej  
Wartość 4 816 329 zł, 
Dofinansowanie z UE: 3 446 724  zł 
Wykonano kanalizację, sieć wodociągową, drogi dojazdowe oraz 
oświetlenie terenu.  Uzbrojonych zostało ok. 12 ha  powierzchni.   
Uzbrojenie terenów usługowych  przy ul. Towarowej  
Wartość:  8 114 210 zł  
Dofinansowanie z UE:  6 523 454 zł 
Wykonano drogę, ścieżkę pieszo – rowerową, kanalizację deszczową, 
sanitarną, sieci wodociągowe, oświetlenie terenu, zatokę autobusową.  

W trakcie tej kadencji zrealizowano 
dwa duże projekty mające na celu 
poprawę atrakcyjności terenów inwe-
stycyjnych. Dzięki nim przygotowano 
prawie 40 ha terenów inwestycyjnych, 
wyposażonych w pełną infrastrukturę 
techniczną i drogową.  

Rozwój mrągowskich firm  
Mijające 4 lata to także czas rozwoju 
mrągowskich firm oraz napływu kapitału. 
Na  terenach  Warmińsko - Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej  zaczęły 
działać nowe firmy  F.H.U POL - KRUSZ 
Zbigniew Wojno, Smarth Sp. z o.o. Roz-
budowują się firmy działające w Mrągo-
wie, wśród nich Bruss Polska sp. z o.o, 

która w tym roku rozpocznie budowę dru-
giej hali produkcyjnej, "Mlekpol" Spół-
dzielnia Mleczarska Zakład Produkcji Mle-
czarskiej w Mrągowie, firma została włą-
czona do  WMSSE i planuje inwestycje 
o wartości ponad 120 mln zł. Trwa budo-
wa nowoczesnego zakładu z halą produk-
cyjną firmy AdamS H. Pędzich. 



 

 

WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020—
WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU REGIONU  

Mrągowo wspólnie z 11 samorządami podjęło decyzję o wspólnym działaniu, by razem określić priorytetowe 
działania  i skutecznie sięgnąć po środki unijne.  

Planowanie miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich 
Mrągowo wspólnie z 11 samorządami z 
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich uczest-
niczy w projekcie "Planowanie miejskiego 
obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich". W ramach projektu 
powstają dokumenty strategiczne dla 
całego obszaru, które umożliwią ubiega-
nie się o środki unijne. 
 
Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 
2020  
W ramach porozumienia opracowano 
strategię „Wielkie Jeziora Mazurskie 

2020”, która 
określa przed-
s i ę w z i ę c i a 
kluczowe dla 
rozwoju obsza-
ru i projekty, z 
których część 
będzie realizo-
wana w trybie 
pozakonkurso-
wym, czyli 
otrzyma środki 
od samorządu 
województwa 
bez przystępo-
wania do kon-
kursu. Są to: 

ochrona jezior przez stworzenie syste-
mów kanalizacji deszczowej, Mazurska 
Pętla Rowerowa, czyli sieć ścieżek rowe-
rowych o długości prawie 300 km, kom-
pleksowa kampania promocyjna ,,7 Cu-
dów Mazur”, Cyfrowe Mazury, czyli cyfry-
zacja administracji publicznej i jednostek 
edukacyjnych. Inne projekty będą ubie-
gały się o dofinansowanie na zasadach 
preferencyjnych.  
 
7 Cudów Mazur 
Kampania promocyjna „7 Cudów Mazur” 
to  pierwsza, wspólna dla mazurskich 
miejscowości akcja reklamowa, połączo-
na z organizacją regat i akcji promocyj-

nych w Mrągowie, Giżycku, Mikołajkach, 
Węgorzewie, Rucianym – Nidzie, Rynie. 
Żeglarskie Grand Prix o Puchar 7 Cudów 
Mazur zostało wyróżnione podczas war-
mińsko-mazurskiego Festiwalu Promocji 
jako najciekawszy w całym wojewódz-
twie projekt promocyjny 2013 roku. 
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CYFROWE MRĄGOWO  

Budowa sieci światłowodowej 
w  mieście Mrągowo 
Głównym celem projektu była budowa 13 
km sieci światłowodowej wraz z punkta-
mi publicznego dostępu do Internetu, 
które znajdują się m.in. w Starostwie 
Powiatowym, Młodzieżowym Domu Kul-
tury i Centrum Kultury i Turystyki. Bez-
płatny, niewymagający hasła dostęp do 
globalnej sieci jest możliwy również po-
przez punkty Wi – Fi (bezprzewodowo). 
Ponadto projekt połączył 23 jednostki 
publiczne wspólną siecią. W ramach pro-
jektu odnowiona została strona Urzędu 
www.mragowo.pl. 
Budowa sieci światłowodowej w grani-
cach administracyjnych naszego Miasta 
to wspólna inwestycja Starostwa Powia-
towego i  Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
Całość pochłonęła ponad 3,8 miliona 
złotych.  
 

Mrągowo w mediach 
społecznościowych 
Powstał oficjalny kanał 
Urzędu Miasta w serwi-
sach YouTube i Twitter. 
Na pierwszym z nich inter-
nauci znajdą materiały 
filmowe przedstawiające 
najważniejsze wydarzenia 
z miasta - od kulturalnych 
po sportowe. Informacje z 
Mrągowa znaleźć można 
także na Twitterze. Obec-
ność Mrągowa w sieci jest 
elementem rozwijania 
komunikacji z mieszkańca-
mi i turystami, by każdy miał możliwość 
na bieżąco śledzić aktualne wydarzenia z 
Mrągowa. Przypomnijmy, iż YouTube i 
Twitter są kolejnymi po Facebook'u por-
talami społcznościowymi, na których 
znaleźć można interesujące informacje z 

naszego miasta. 
Odwiedź www.mragowo.pl i bądź z nami: 
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SPORT ZMIENIA MRĄGOWO  

Strategia rozwoju sportu i wolonta-
riatu sportowego dla Mrągowa 
Marka „Sport zmienia Mrągowo” powsta-
łą przy realizacji międzynarodowego pro-
jektu ,,Sport for Change”, w ramach któ-
rego została opracowana także Strategia 
rozwoju sportu i wolontariatu sportowe-
go dla Mrągowa „SPORT ZMIENIA”. Jest 
to pierwsza w kraju strategia sportu 
uwzględniająca szeroki udział społeczno-
ści lokalnej oraz partnerów zewnętrz-
nych. W jej tworzeniu brało udział ponad 
100 osób, w tym przedstawiciele organi-
zacji sportowych, klubów, jednostek nau-
kowych oraz samorządu. Proces tworze-
nia Strategii, został doceniony i umiesz-
czony w bazie dobrych praktyk partycy-
pacji, prowadzonej w ramach ogólnopol-
skiego projektu ,,Decydujmy razem”.  
www.sportzmieniamragowo.pl.  
Sport Zmienia Mrągowo to także idea 

zmierzająca do pobudzenia społeczności 
na rzecz promowania sportu i aktywnego 
stylu życia.  Bezpośrednimi rezultatami 
Strategii są: Rada Sportu, stanowisko 
koordynatora sportu oraz strona 
www.sportzmieniamragowo.pl, która 
jest platformą komunikacyjną i bazą da-
nych o sporcie.  
 
Środki finansowe na sport 
Co roku Miasto przeznacza środki na 
sport dzieci i młodzieży, a także organi-
zację imprez o randze miejskiej, jaki 
ogólnopolskiej. Wśród nich: Volvo Tria-
thlon Series, który przyciąga do Mrągowa 
kilkuset sportowców z całej Polski, Mrą-
gowska Gala Sportu, która jest kontynua-
cją organizowanego od 1993 roku Plebi-
scytu na Najpopularniejszego Sportowca 
Roku i uroczystym podsumowaniem 
sportowych wydarzeń, Mrągowski Piknik 

Biegowy, NMR Streetball Challenge kiero-
wany do miłośników koszykówki, Mara-
ton Pływacki o puchar Burmistrza Mrągo-
wa organizowany od 33 lat podczas Pik-
niku Country. Finansowanie sportu to 
blisko 74 % budżetu miasta przeznaczo-
nego na współpracę z  organizacjami 
pozarządowymi. W 2013 r. przekazano 
na ten cel kwotę 330 tys. zł 
 

Inwestujemy w infrastrukturę  
Samorząd sukcesywnie rozbudowuje 
infrastrukturę sportowo- rekreacyjną. W 
latach 2011-2014 wybudowano halę wi-
dowisko-sportową wraz kompleksem 
boisk, place zabaw, siłownie na świeżym 
powietrzu, oznakowano także ścieżki 
pieszo – rowerowe. Na rok 2015 plano-
wana jest przebudowa zaplecza szatnio-
wo – sanitarnego Stadionu Miejskiego z 
dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu.  

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA   
Miasto kontynuowało współpracę z zagranicznymi partnerami oraz pozyskało nowych.  

W 2011 roku nastąpiło podpisanie umo-
wy partnerskiej z miastem Zielenogradsk 
z Obwodu Kaliningradzkiego. W tym sa-
mym roku zorganizowano międzynarodo-
wą konferencję pn. ,,Sport zmienia, wo-
lontariat sportowy – lokalne partnerstwo” 
pod patronatem Ministra Sportu i Tury-
styki. W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele sportowych organizacji pozarzą-
dowych z Niemiec, Wielkiej Brytanii i 
Szwecji, którzy wspólnie z Urzędem Mia-
sta realizowali projekt ,,Sport for chan-
ge”.  
 

J u b i l e u s z  X X - l e c i a 
partnerstwa 
W 2013 roku świętowaliśmy 
Jubileusz XX-lecia Partnerstwa 
Mrągowo - Grünberg, w ramach 
projektu ,,Inspirujmy się dla 
Europy” dofinansowanego ze 
środków Komisji Europejskiej. 
W wydarzeniu wzięło udział 
blisko 120 gości z Grünberg, 
Zielenogradska, Limanowej a 
także przedstawiciele mrągow-

skiego magistratu, radni, członkowie 
Stowarzyszenia Miast Partnerskich 
Mrągowo - Grünberg oraz miesz-
kańcy Mrągowa. W ramach spo-
tkania  nawiązano współpracę z 
francuskim miastem Condom. 
W tym roku w Mrągowie odbyło 
się spotkanie młodzieży z miast 
partnerskich naszego miasta: 
Grünberg, Limanowej, Zieleno-
gradska oraz zaprzyjaźnionego 
Condom. Podczas prawie dwutygo-
dniowego pobytu, 41 młodych 
osób, z czterech różnych krajów  

korzystało z atrakcji jakie oferuje nasz 
region oraz zdobywała nowe umiejętno-
ści m.in. dotyczące zasad Fair Play. 
 

Land Art 
Grupa Artystyczna Paradox Art przy 
wsparciu finansowym Samorządu Miasta 
uczestniczyła dwukrotnie, na zaproszenie 
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej 
Polskiej w Winnicy, w Międzynarodowym 
Festiwalu LAND ART-u na Ukrainie. W 
2013 roku festiwal miał także swoją 
pierwszą edycję w Mrągowie.  
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KULTURA I TURYSTYKA  
Mrągowo postrzegane jest w Polsce jako miasto festiwali. Mimo istotnych zmian związanych z 

odejściem telewizji publicznej od współfinansowania imprez, udało się utrzymać ich dobry 
poziom i są one nadal magnesem ściągającym turystów. 

Festiwalowe miasto 
We współpracy ze Stowarzyszeniem Pro-
mocji Sztuki Kabaretowej Paka, Perfor-
mance Media Group oraz Stowarzysze-
niem Kultury Romskiej Hitano, organizo-
wane są sztandarowe imprezy: Piknik 
Country, Mazurska Noc Kabaretowa oraz 
Gypsy Carnaval Muzyki i Tańca Romów. 
Do festiwalowej oferty dołączyła Mazur-
ska Gala Muzyki Tanecznej Disco pod 
Żaglami. W 2014 Jubileusz 20-lecia ob-
chodził Festiwal Kultury Kresowej, reali-
zowany wspólnie z Towarzystwem Miło-
śników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 
 
Cyfryzacja kina 
Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej w 2013 r. przepro-
wadzono cyfryzację kina Zodiak działają-
cego w Centrum Kultury i Turystyki przy-
stosowano je do projekcji 3D. Kino Zo-
diak, jako jedno z nielicznych w naszym 
województwie, przystąpiło do Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych oraz Sieci Pol-
skich Kin Cyfrowych. Organizowane są 
nowe imprezy: Replika Festiwalu Złote 
Mrówkojady, Ogólnopolski Festiwal Pol-
skiej Animacji, Filmowe Czwartki, konty-
nuowany jest Festiwal Filmowy Watch 
Docs Prawa Człowieka w Filmie.  
 
Pełna modernizacja CKiT  
W 2013 roku uzyskano dofinansowanie 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach dwóch progra-
mów: „Rozwój infrastruktury kultury - 
Infrastruktura domów kultury” i 
„Programu Wieloletniego Kultura+ Priory-
tet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek". 

CKiT przez ostatnie 4 lata pozyskało po-
nad 1,5 mln zł ze środków zewnętrznych.  
Przeznaczono je na poprawę jakości 
usług oferowanych przez jednostkę.  
 
Nagrody Ministra Kultury 
Za działalność na rzecz rozwoju kultury, 
Burmistrz Miasta oraz Dyrektor Centrum 
Kultury i Turystyki w 2014 r., zostali uho-
norowani przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Odznaką Honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
 
Mrągowo wyrzeźbione miasto  
W ramach projektu ,,Mrągowo – wyrzeź-
bione miasto” powstał oryginalny, nie 
mający odpowiednika w kraju, produkt 
turystyczny. 21 kamiennych rzeźb tworzy 
trasę spacerową, dzięki której tereny 
rekreacyjno – spacerowe w centrum mia-
sta zyskały niepowtarzalny charakter. 
Projekt został laureatem prestiżowego 
ogólnopolskiego konkursu "Polska Pięk-
nieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich" 
organizowanego przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego.  
 
Modernizacja i rozbudowa regionalnego 
systemu informacji turystycznych 
W ramach projektu ,,Modernizacja i roz-
budowa regionalnego systemu informacji 
turystycznych”, Urząd Miejski przeprowa-
dził kompleksowy remont Mrągowskiego 
Centrum Informacji Turystycznej.  Wyre-
montowano biuro, wyposażono w nowy 
sprzęt biurowy, infomat, dwa miejsca 
dostępu do internetu dla turystów, w tym 
jedno dla niedowidzących. Dzięki moder-
nizacji znacznie poprawił się komfort 

pracy i standard obsługi turystów. W 
efekcie  MCIT został laureatem konkursu 
na najlepsze centrum informacji tury-
stycznej, organizowanego przez Polską 
Organizację Turystyczną, zdobywając III 
miejsce wśród czterogwiazdkowych infor-
macji z terenu Polski. 
 
Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i 
Mazur szansą dla rozwoju turystyki Pod-
lasia i Mazur 
W partnerstwie realizowany był pro-
jekt ,,Inwestycja w kadry turystyki Podla-
sia i Mazur szansą dla rozwoju turystyki 
Podlasia i Mazur”, w ramach którego 
Urząd przeprowadził 4 specjalistyczne 
szkolenia dla 70 osób z branży turystycz-
nej. Wydany został ,,Katalog Produktów 
Turystycznych Północno-Wschodniej 
Polski”, w językach polskim, rosyjskim i 
angielskim.  
 
Projekt ,,Podpis” 
Wśród ciekawych inicjatyw możemy 
wskazać projekt ,,Podpis” realizowany 
wg. koncepcji i na zlecenie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie. Jego celem jest wy-
korzystanie ścian amfiteatru dla ekspozy-
cji artystycznie opracowanych podpisów 
gwiazd lub logotypów zespołów występu-
jących w Amfiteatrze nad jeziorem Czos. 
W 2014 roku na ścianach amfiteatru na 
stałe pojawiły się podpisy kabaretu Ani 
Mru-Mru, Stanisława Tyma, Jacka Fedo-
rowicza, Lonstara,  Korneliusza Pacudy. 
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Edukacja  
Wychowanie przedszkolne, doposażenie szkół i inwestycje to główne działania w oświacie  
w latach 2010 – 2014. 

Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH 
Z myślą o mieszkańcach realizowano w latach 2011- 2014 szereg projektów ,,miękkich” za kwotę 
ponad 4,5 mln zł dla ponad 1500 osób.  

Projekty były ukierunkowane na poprawę 
procesu nauczania, podnoszenie kwalifi-
kacji kadr w turystyce, upowszechnianie 
wśród mieszkańców dostępu do Interne-
tu, rozwój sportu poprzez wolontariat 
sportowy, a w MOPS na pobudzanie ak-
tywności społecznej osób bezrobotnych. 
W ramach trzech edycji projek-
tu ,,Upowszechniane dostępu do Interne-
tu wśród mieszkańców Mrągowa zagro-
żonych wykluczeniem cyfrowym” wypo-

sażono w sprzęt 
komputerowy i 
oprogramowanie 
wraz z dostępem 
do Internetu 125 
gospodarstw do-
mowych.  
 
Punkt Pośred-
nictwa Pracy  
Mrągowo podpisa-
ło z Warmińsko - 
Mazurską Woje-
wódzką Komendą 
OHP w Olsztynie 
porozumienie na 
u r u c h o m i e n i e 

Punktu Pośrednictwa Pracy. Od początku 
działalności Punktu zarejestrowano 576 
osób. Dzięki dużej aktywności pośrednika 
pracy pozyskano 442 miejsca pracy m.in. 
w handlu, promocji, reklamie, gastrono-
mi, ogrodnictwie oraz w budownictwie. 
Oferty były skierowane do młodzieży 
bezrobotnej oraz młodzieży uczącej się. 
Punkt promował i rekrutował młodzież na 
bezpłatne kursy zawodowe, z których 
skorzystało ponad 80 osób.  

Strategia Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych  
W maju br. uchwalono Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Miasto Mrągowo na lata 2014 – 
2020. Dokument ma przyczynić się do 
poprawy sytuacji osób i rodzin dotknię-
tych problemami społecznymi, pozwolić 
na podjęcie działań mających na celu 
zapobieganie i ograniczenie niekorzyst-
nych zjawisk społecznych oraz na apliko-
wanie o środki Unii Europejskiej. 
 

Karty Mrągowskiej Rodziny Trzy 
Plus 
W celu wspierania i promowania rodziny 
wielodzietnej wprowadzono „Kartę Mrą-
gowskiej Rodziny Trzy Plus”. Karta ma 
charakter otwarty i do jej realizacji mogą 
przystąpić wszyscy zainteresowani part-
nerzy. Na początek proponujemy rodzi-
nom ulgę w wysokości 50% zniżki za 
świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne w zakresie przekraczającym 
podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. Dołączyło do nas Cen-
trum Kultury i Turystyki deklarując 10 % 
zniżki na imprezy organizowane w całości 
przez Miasto Mrągowo. 

Przedszkolaki 
Aby zapewnić opiekę przedszkolną jak 
największej liczbie dzieci uruchomiono 
dodatkowy oddział w Przedszkolu Niepu-
blicznym „Kubuś”. W 2011 rozpoczęło 
działalność Przedszkole, a  w 2012 pierw-
szy Niepubliczny Żłobek ,,Nasze Pocie-
chy”, gdzie opieką objęte są dzieci od 
pierwszego roku życia. Wychowaniem 
przedszkolnym objętych jest 67% trzylat-
ków oraz 75% czterolatków.  Nie zapo-
mniano również o dzieciach ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi. Z inicjaty-
wy Burmistrz Miasta, Starostwo Powiato-
we z dniem 1 września 2013 uruchomiło 
oddział Przedszkola Specjalnego przy 
Zespole Szkół Specjalnych.  
 
Projekty dla szkół  
Cztery ostatnie lata to okres realizacji 
projektów unijnych, w ramach których 
doposażono szkoły w pomoce dydaktycz-
ne, sprzęt sportowy i komputerowy oraz 
wzbogacono ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowa-
no projekt pn. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I - 
III szkół w Gminie Miasto Mrągowo”. 
Prowadzono zajęcia dodatkowe dla 
uczniów klas I – III szkól podstawowych 
w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 4. Z zajęć dla 
dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, logopedycznych, do-
datkowych zajęć matematycznych, gim-
nastyki korekcyjnej skorzystało 149 
uczniów. Szkoły zostały doposażone w 
pomoce dydaktyczne, a także niezbędny 
sprzęt multimedialny.  
Obecnie 40 uczniów klas IV—VI bierze 
udział w Programie „MultiSport”, którego 
założeniem  jest nabycie zróżnicowanych 

umiejętności ruchowych dzieci i kreowa-
nie wzorów zachowań prozdrowotnych. 
W ramach programu szkoły otrzymały  
sprzęt sportowy. 
Z r e a l i z o wa no  t a k ż e  p r o j e k t 
„Upowszechnianie dostępu do Internetu 
wśród mieszkańców Mrągowa zagrożo-
nych wykluczeniem cyfrowym - edycja 
III”.  Szkoły zostały doposażone w sprzęt 
komputerowy wraz z usługą dostępu do 
Internetu. Łącznie zakupiono 50 zesta-
wów komputerowych, 10 laptopów i 7 
drukarek laserowych do Zespołu Szkół Nr 
1, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 
1 OHP przy Ośrodku Szkolenia i Wycho-
wania.   
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Mrągowo miasto obywatelskie 
Konsultacje z mieszkańcami 
W celu zapewnienia mieszkańcom udzia-
łu w procesie podejmowania decyzji bez-
pośrednio wypływających na sposób i 
jakość życia oraz polepszenia współpracy 
z organami miasta, Rada przyjęła regula-
miny określające zasady i tryby konsulto-
wania z organizacjami pozarządowymi i 
mieszkańcami dokumentów strategicz-
nych. To oznacza włączenie mieszkańców 
w procesy decyzyjne dotyczące ważnych 
dla wspólnoty spraw oraz lepszą komuni-
kację z samorządem.  
Konsultowany jest np. Roczny Program 
współpracy z NGO, w ramach którego na 
rzecz stowarzyszeń i klubów w latach 
2011-2014 przyznano dotacje w wysoko-
ści prawie 1,9 mln zł.  
 

Budżet Obywatelski  
Od 2013 roku przeprowadzono 
dwie edycje Budżetu Obywatel-
skiego, zwanego partycypacyj-
nym. Pierwsza edycja była 
p r z e d s i ę w z i ę c i e m 
„pilotażowym”, mającym na 
celu zapoznanie mieszkańców z 
tą formą ustalania wydatków z 
budżetu Miasta. Okazała się 
ona dużym sukcesem. W głoso-
waniu na projekty wzięło udział 
ponad 2 tys. mrągowian. Bu-
dżet Obywatelski 2015 to jesz-
cze większy sukces, gdyż padł 
rekord frekwencji w głosowa-
niu. Blisko 5 tysięcy mieszkańców ruszyło 
do urn by współdecydować o sprawach 
swojego miasta. Mrągowianie zarówno 

zaangażowali się w przygotowanie pro-
jektów, a potem zmobilizowali się do 
oddawania głosów. W sumie na realiza-
cję inwestycji przeznaczono 500 tys. zł.  

STAWIAMY NA MŁODZIEŻ  
W 2013-2014 roku młodzież uczestniczyła z sukcesem w projekcie ,,Gramy w radę, damy radę”. 

Dzięki przedsięwzięciu młode osoby rozwinęły dobre kontakty z samorządem.  

Gramy w radę, damy radę 
To duży krok naprzód w kierunku włącze-
nia i zaangażowania młodzieży w sprawy 
Miasta. Projekt ośmielił młodych, pozwo-
lił na bezpośrednią współpracę i kontakty 
z przedstawicielami samorządu.  
Sukces projektu to efekt konsekwentnych 
działań Miasta skierowanych do młodzie-
ży. Od ponad 6 lat Miasto wspiera inicja-
tywy młodych. W 2009 roku samorząd 
nawiązał współpracę z MSIS (Mazurskim 
Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych) 
wspierając systematycznie organizację 
finansowo i pozafinansowo w obszarach 
rozwoju wolontariatu sportowego, part-
nerstw zagranicznych, innowacyjnych 
imprez organizowanych z myślą o mło-
dzieży.  
 

Wymiany międzynarodowe  
Kilkadziesiąt młodych osób z Mrągowa 
skorzystało przy wsparciu miasta z wy-
jazdów zagranicznych. Niejednokrotnie 
gościliśmy także młodzież z miast part-
nerskich.  
 
Miasto włączyło wolontariuszy w 
pracę nad Strategią rozwoju sportu  
30 młodych ludzi pomogło przygotować  
diagnozę sytuacji sportowej realizując 
wywiady z liderami sportowymi, doku-
mentację zdjęciową obiektów, sprawdza-
jąc faktyczną dostępność infrastruktury. 
 
Potencjał młodych 
W bieżącym roku Urząd Miejski uczestni-
czył wraz innymi instytucjami i organiza-
cjami w projekcie ,,Potencjał młodych”. 

To kontynuacja współpracy samorządu 
województwa z Siecią Organizacji Mło-
dzieżowych ATOMY, która dotyczy roz-
woju polityki młodzieżowej w regionie. W 
ramach projektu opracowano dokumenty 
wojewódzkie dot. stanowiska Pełnomoc-
nika ds. młodzieży w regionie, zasad 
konsultacji z młodymi oraz program fi-
nansujący inicjatywy młodzieżowe. 
 
Budżet Obywatelski  z udziałem 
młodzieży 
W tym roku młodzież została zaproszona 
do wzięcia udziału w pracach nad Mrą-
gowskim Budżetem Obywatelskim 
(MBO). Przedstawiciel młodzieży jest 
członkiem zespołu koordynującego, ana-
lizującego wnioski i procedurę związaną z 
realizacją MBO. 



 

 

,,Magazyn Mrągowski” Nr 1 (232) 21 grudnia2011  ,,Magazyn Mrągowski” Nr 7 (246)   7 listopada 2014 roku Strona 10 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014   
Sprawdź gdzie głosujesz - nowe obwody i okręgi 

Nr  
obwodu 

głosowania 

  Nr  
  okręgu Granice Okręgu 

Siedziba  
Obwodowej  

Komisji  
Wyborczej 

1 
 

1 
ul. Generała Władysława Andersa, ul. Giżycka, ul. Jaszczurcza Góra, ul. Laskowa, 
ul. Młynowa od 6 do końca, ul. Nowogródzka, ul. Ogrodowa, Plac Armii Krajowej, 
ul. Tymniki, ul. Wiejska, ul. Wileńska. Urząd Miejski  

 (sala nr 1) 
 ul. Królewiecka 60 A 
11-700 Mrągowo 

2 ul. Kościelna, ul. Krakowska, ul. Królewiecka, ul. Na Ostrowiu, ul. Stanisława Wy-
spiańskiego, ul. Stefana Żeromskiego. 

  
2 
  

3 ul. Harcerska, ul. Młynowa od 1 do 5E, ul. Wolności. 
Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
ul. Królewiecka 60B 
 11-700 Mrągowo 

4 
ul. Gołębia, ul. Kormoranów, ul. Krucza, ul. Łabędzia, ul. Młodkowskiego, ul. Orla, 
Osiedle Medyk, Plac Bolesława Prusa, ul. Polna, ul. Słowicza, ul. Widok, 
ul. Żurawia. 

3 
  5 ul. Bohaterów Warszawy, ul. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Moniuszki, 

ul. Mrongowiusza od 36 do końca, ul. Sołtyska. 

Zespół Szkół Zawodo-
wych 
 ul. Mrongowiusza 65 
 11-700 Mrągowo 

  
4 
  

6 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 

  
5 
  

7 ul. Leśna, osiedle Mazurskie od 1 do 17, ul. Rynkowa. Zespół Szkół Nr 4 
 (sala nr 4E) 
 osiedle Mazurskie 12 
 11-700 Mrągowo 

8 osiedle Mazurskie od 18 do 31. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 16 października 2014 r.  
w sprawie informacji o numerach, granicach obwodów i okręgów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania koresponden-
cyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla 
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 

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 XLVIII/3/2014 Rady 
Miejskiej w Mrągowie z dnia 25.09.2014 r. w 

sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowa-
nia w Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki Sp. 
z o.o. w Mrągowie i zarządzenia Nr 42/2014 Bur-
mistrza Miasta Mrągowo z dnia 30.09.2014 r. w 
sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji 
Wyborczych na terenie miasta Mrągowo do gło-
sowania korespondencyjnego podaje się do wiado-
mości wyborców informację o numerach i grani-
cach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowa-

nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
o możliwości głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców niepełnosprawnych oraz wska-
zanie, które z obwodowych komisji wyborczych 
są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowa-
dzenia głosowania korespondencyjnego w wybo-
rach do rad gmin, rad powiatów, sejmików woje-
wództw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 
listopada 2014 r. 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014   
Sprawdź gdzie głosujesz - nowe obwody i okręgi 

Nr  
obwodu 

głosowania 

  Nr  
  okręgu Granice Okręgu 

Siedziba  
Obwodowej  
Komisji Wyborczej 

  
6 
 

9 
ul. 8 Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Dolny Zaułek, ul. Kościuszki, ul. Mała 
Warszawska, ul. Mały Rynek, ul. Mazurska, ul. Mrongowiusza od 19 do 35, Plac 
Kajki, ul. Ratuszowa, ul. Staromiejska, ul. Warszawska od 1 do 43. Centrum Kultury 

 i Turystyki 
 ul. Warszawska 26 
 11-700 Mrągowo 10 

ul. Fryderyka Chopina, ul. Jeziorna, ul. Kopernika od 1 do 5 numery nieparzyste 
i od 7 do końca, ul. Mrongowiusza od 1 do 18, ul. Oficerska, Plac Marsz.Józefa 
Piłsudskiego, Plac PCK, Plac Wyzwolenia, ul. Romualda Traugutta, 
ul. Roosevelta, ul. Rybna, Skwer Imienia Jana Pawła II,   ul. Warszawska od 44 
do końca, ul. Wojska Polskiego od 1 do 3. 

  
7 
 

11 osiedle Parkowe od 10 do końca.   
Przedszkole  
Publiczne Nr 1 
„Stokrotka” 
 ul. Brzozowa 7 
 11-700 Mrągowo 

  
12 

ul. Brzozowa, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Juliana Tuwima, ul. Krasińskiego, 
ul. Olsztyńska, ul. Orzeszkowej, osiedle Brzozowe od 1 do 2, osiedle Parkowe od 
1 do 9, Plac Juliusza Słowackiego, ul. Spacerowa, ul. Torowa. 

  
8 
 

13 ul. Marii Curie–Skłodowskiej, ul. Marii Konopnickiej, osiedle Brzozowe od 5 do 
końca, ul. Piotra Sobczyńskiego, ul. Szkolna. 

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

  
14 

ul. Akacjowa, ul. Bukowa, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Grabowa, ul. Jaśminowa, 
ul. Jaworowa, ul. Kalinowa, ul. Klonowa, ul. Kolejowa, ul. Lipowa, ul. Lubelska, 
osiedle Brzozowe od 3 do 4, ul. Przemysłowa, ul. Towarowa. 

9 
 

15 ul. Grunwaldzka, ul. Nadbrzeżna, osiedle Grunwaldzkie od 7 do końca, Półwysep 
Czterech Wiatrów. 

Zespół Szkół Nr 1  
(stołówka) 
ul. Kopernika 2 
11-700 Mrągowo 16 ul. Dziękczynna, ul. Łąkowa, osiedle Grunwaldzkie  od 1 do 6. 

10 
 

17 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 

18 ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Plutonowa. 

  
  

11 
 

19 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 
 
 

20 osiedle Metalowców, ul. Słoneczna, ul. Wojska Polskiego numery parzyste od 24 
do 54 i numery nieparzyste od 87 do końca. 

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

21 ul. Krótka, ul. Krzywa, ul. Księżycowa, osiedle Nikutowo, Wojska Polskiego 
numery parzyste od 58 do 60. 

13 3 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 

obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego 

nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
o możliwości głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców niepełnosprawnych oraz wska-
zanie, które z obwodowych komisji wyborczych 
są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowa-
dzenia głosowania korespondencyjnego w wybo-
rach do rad gmin, rad powiatów, sejmików woje-
wództw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 
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Zapraszamy do udziału w miejskich uroczysto-
ściach związanych z obchodami Narodowego 
Święta Niepodległości 11 listopada. 
 
10 listopada 
Plac Lotników Polskich 
Godz. 17. 00 
Capstrzyk Niepodległości z udziałem wojska, 
policji, straży pożarnej, władz samorządowych, 
harcerzy oraz pocztów sztandarowych 
organizacji kombatanckich i szkół. W programie:  
przemówienia okolicznościowe, złożenie 
kwiatów przy Pomniku Pamięci Obrońców 
Suwerenności i Niepodległości RP 
 
Centrum Kultury i Turystyki (Orbita) 
Godz. 18.30 
„Polsce śpiewajmy” w wykonaniu harcerzy 
z Komendy Hufca ZHP w Mrągowie 
 
11 listopada 
Kościół pw. Świętego Wojciecha 
Godz. 10. 30 
Uroczysta Msza Święta z udziałem Orkiestry 
Dętej Mrongovia 
Plac  defilad byłej jednostki wojskowej 
Godz. 11. 00 – 14.00 
Wystawa historycznego sprzętu łączności 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Szwadron. 
Godz. 12. 00 
Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na 
terenie byłych koszar 
(za budynkiem Prokuratury Rejonowej) 

 

 

Centrum Kultury i Turystyki (sala widowiskowa) 
Godz. 17. 00 
Obchody Święta Niepodległości 
 „Z pieśnią ku wolności” program 
okolicznościowy w wykonaniu Chóru Kamerton 
i Teatru Mańja 
Wręczenie odznaczeń zasłużonym mieszkańcom 
Mrągowa. 

Imprezy towarzyszące: 
6 listopada 
Godz. 10.00 - 11.00, CKiT (sala Orbita) 
"11 listopada Święto Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości" 
Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci 
z Przedszkola Stokrotka. 
 
9 listopada 
Godz. 20.00 Rajd Niepodległości 
(Zbiórka przy Komendzie Hufca ZHP,  
ul. Kopernika 2c/1) 
 
11 listopada 
Godz. 11. 00 Marsz Niepodległościowy 
wokół jeziora Czos ze zwiedzaniem WOSZK 
(Zbiórka przy CKiT) 
 
Godz. 14.00  "Niepodległościowy Turniej Piłki 
Nożnej" * (Orlik, ul. Żołnierska) 
(Dla dzieci w wieku 10 – 12 lat) 
 
Godz. 14. 00 „Turniej Piłki Nożnej "Fare – Futbol 
Przeciwko Rasizmowi w Europie" * 
(Orlik, os. Mazurskie) 
(Dla młodzieży) 
 
* Więcej informacji o turniejach sportowych na 
www.sportzmieniamrągowo.pl 


