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KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO  
W związku z remontem schodów między I a II pię-
trem budynku Urzędu Miejskiego, w dniach od 15 do 
20 stycznia nieczynne będzie wejście na te piętra 
od strony UM. Do referatów: Finansów i Budżetu, 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Planowa-
nia Przestrzennego, Budownictwa, Ochrony 
Środowiska i Inwestycji, wydziału geodezji Staro-
stwa Powiatowego oraz do Kasy będzie można 
dojść wyłącznie przez budynek Starostwa Powiato-
wego. Za utrudnienia przepraszamy. 

Sesja budżetowa 

Budżet Mrągowa na 2007 rok 
Głosowanie nad tegorocznym budżetem na sesji w dniu 28 grudnia 
2006 roku było wyjątkowo zgodne - decyzja o jego uchwaleniu zapadła 
jednogłośnie. 

M 
rągowscy radni uchwalili bu-
dżet Mrągowa na 2007 rok. 
Wyniesie on prawie 50 milio-

nów złotych, z tego 21 procent wydat-
ków to inwestycje. Tegoroczny budżet 
zakłada uzyskanie dochodów w wyso-
kości ponad 46 milionów złotych. Wy-
datki wyniosą ponad 49 milionów zło-
tych.  

Na sesji wręczono nagrody kulturalne 
za 2006 rok dla Sławomira Rudnickiego 
i Mariusza Więcka oraz Statuetkę Nie-
zapominajkę dla szewca Stanisława 
Włodarskiego z okazji 50-lecia pracy 
zawodowej. Uroczysty charakter sesji 
podkreślił świąteczny program arty-
styczny, przygotowany przez nauczy-
cieli i uczniów ZS nr4. 

Niecodzienny koncert w CKiT 

Boogie Woogie pomaga dzieciom 
W piątek 5 stycznia w CKiT odbył się koncert muzyki boogie - woogie, 
w wykonaniu Axela Zwingenbergera. Organizatorem koncertu była 
firma BRUSS. Dochód przeznaczony został na cele charytatywne dla 
Stowarzyszenia Synapsa - sfinansowanie zimowego wypoczynku dla 
dzieci z rodzin uboższych. 

C 
ałkowity dochód z koncertu to 3,5 
tysiąca ze sprzedanych biletów 
oraz 500 złotych ze sprzedaży 

aniołków, ulepionych przez uczniów SP4 
w Mrągowie. Dzięki tym pieniądzom na 
ferie wyjedzie ośmioro małych mrągowian.  

- To wielki sukces. Jesteśmy wzruszeni 
tym, ze sala była pełna i mrągowianie tak 
chętnie przyszli na koncert, jednocześnie 
wsparli nasze działania - mówią przedsta-
wiciele Synapsy. Zapowiadają kolejny 

koncert charytatywny - tym razem dla mrą-
gowian zagra Jarosław Chojnacki.  

Koncert Axela Zwingenbergera  cieszył 
się rzeczywiście dużym zainteresowaniem. 
Axel Zwingenberger 
należy do najbardziej 
renomowanych piani-
stów Boogie Woogie 
na świecie.  

 
(Fot. Kurier Mrągowski) 

Artysta podczas koncertu 

W przerwie artysta sprzedawał swoje płyty i podpisywał autografy Koncert zorganizował BRUSS Polska. Na zdjęciu prezes firmy Rolf Johnen. 

Muzyk od Synapsy otrzymał kwiaty i obraz 
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Zajmij się psem 
Mrągowska straż miejska rozpoczęła akcję 
informacyjną, skierowaną do właścicieli psów. 
- Chodzi o to, by wszyscy odpowiedzialnie 
zajęli się swoimi czworonogami - mówi komen-
dant, Jerzy Grądzki. Informacje o psach, po-
zbawionych opieki trafiają do straży miejskiej 
nawet kilka razy dziennie. Często okazuje się, 
że psy mają właścicieli, ale ci ich nie pilnują. 
Strażnicy przypominają: wszystkie psy, nieza-
leżnie od rasy, czy wielkości powinny być 
prowadzone na uwięzi, zaś psy agresywne 
muszą mieć nałożony kaganiec. Ponadto nie 
można wyprowadzać psów na place zabaw. 
Przez najbliższe tygodnie straż miejska będzie 
zwracać baczniejszą uwagę na to, czy właści-
ciele czworonogów stosują się do tych przepi-
sów. Za ich łamanie grozi kara do 200 złotych. 
Psy porzucone trafiają do  schroniska w Bagie-
nicach.  

S A M O R Z Ą D  L O K A L N Y  

S 
to trzydzieści haseł i tylko jedno naj-
lepsze. Konkurs na hasło promocyjne 
Mrągowa zakończony. Najlepsze 

hasło to „Nie przegap Mrągowa”. Jego 
autorem jest Mariusz Durka. W konkursie 
mogli brać udział tylko mrągowianie - nie 
zawiedli i przysłali aż 130 haseł.  

- Komisja miała twardy orzech do zgry-
zienia, wybraliśmy 10 finałowych - mówi 
przedstawicielka komisji Ewa Zera z Mrą-
gowskiego Centrum Informacji Turystycznej. 
Najlepsze hasło - Nie przegap Mrągowa - 
będzie wykorzystywane na wydawnictwach, 
reklamach, bannerach, witaczach i innych 
przedmiotach, promujących miasto.  

Wyróżnienie otrzymali również ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z nauczy-

cielką Ewą Sawczak za wymyślone na zaję-
ciach bibliotecznych hasła. Wyniki kolejnego 
konkursu - Ne dekorację świąteczną - są rów-
nie zaskakujące. Oprócz właścicieli sklepów w 
centrum zgłosili się również właściciele pose-
sji. Ich dekoracje - ogrodów i ścian budynków - 
okazały się najpiękniejsze. „Na Podmiejskiej, u 
laureatów konkursu, czuliśmy się jak w bajce” - 
mówią przedstawiciele komisji konkursowej. 

Konkurs na świąteczną dekorację ma już 
kilkuletnią tradycję. Nagrodami były bony na 
zakupy wartości 300 i 150 złotych do zrealizo-
wania w wybranych mrągowskich sklepach. 
Komisja sprawdzała dekoracje (wieczorem) 23 
grudnia. Na zdjęciu: laureaci konkursów z 
organizatorami. Fot. E. Danilczuk Kurier Mrą-
gowski. 

Konkursy rozstrzygnięte 

Hasło i dekoracje z nagrodami 
Na początku stycznia rozstrzygnięte zostały dwa konkursy - na hasło 
promocyjne Mrągowa i Najciekawszą wystawę świąteczną i noworoczną.  

Klub Pracy pomaga 
Wzrastają szanse na znalezienie pracy w 
Mrągowie - nie tylko dzięki malejącemu 
bezrobociu, ale również aktywizacji mrągo-
wian. Rok temu powstał tu Klub Integracji 
Społecznej, pomagający długotrwale bezro-
botnym, a teraz mrągowski urząd pracy 
rozpoczął cykl specjalnych szkoleń. Klub 
Pracy, działający przy mrągowskim urzędzie 
pracy, pomaga bezrobotnym szukać zatrud-
nienia. Organizuje specjalne warsztaty, które 
uczą, jak i gdzie szukać zatrudnienia oraz 
jak napisać dobre dokumenty aplikacyjne. 
Na zajęciach jest również mowa o zasadach 
komunikacji i autoprezentacji. Szkolenie 
prowadzą specjaliści - jak się okazuje, ich 
wysiłek nie idzie na marne. Mrągowscy bez-
robotni odzyskują pewność siebie oraz... 
znajdują pracę. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. 089 743 35 12. 

W tym roku  
najpiękniejsze 
świąteczne 

dekoracje mieli:  
 

• I miejsce - Bernade-
tta Janiak za dekora-
cję posesji na ul. 
Podmiejskiej 6 

• II miejsce - Jerzy 
Cesarz za dekorację 
posesji na ul. Wojska 
Polskiego 12 

• III miejsce - Sklep 
Bajka. 

Nagrody na sesji 

Osiągnięcia docenione 
Na ostatniej sesji rady miejskiej zostały wręczone nagrody za działal-
ność kulturalną oraz za osiągnięcia w dziedzinie obrony cywilnej. Sta-
tuetkę Niezapominajkę otrzymał mrągowski szewc Stanisław Włodar-
ski z okazji 50-lecia pracy zawodowej. 

N 
agrody kulturalne Burmistrza Mrągo-
wa wręczane są za szczególne osią-
gnięcia w tej dziedzinie. W tym roku 

otrzymali je dwaj literaci. Sławomir Rudnicki, 

na co dzień wicedyrektor SP4 to znany w 
mieście i całym regionie literat i poeta, wydał 
tomiki wierszy oraz utwory prozatorskie. 
Drugi laureat, Mariusz Więcek ma na swoim 

koncie liczne nagrody w 
konkursach poetyckich 
oraz Nagrodę Prezyden-
ta Gdańska. Wydał swój 
tomik debiutancki „Dar 
Języków”. Ponadto wy-
różnienie w dziedzinie 
obrony cywilnej otrzymał 
Józef Baranowski. Z 
okazji 50-lecie istnienia 
zakładu szewskiego 
szewc Stanisław Włodar-
ski otrzymał Statuetkę 
Niezapominajkę. Wszyst-
kie wyróżnienia wręczo-
ne zostały na sesji rady 
miejskiej 28 grudnia. 

Na zdjęciach: Mariusz Więcek i Sławomir Rudnicki odbierają nagrody, Mariusz Więcek ze swoją nagrodą, Stanisław Włodarski ze Statuetką 

Józef Baranowski otrzymuje odznakę 
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S P O Ł E C Z N O Ś Ć  L O K A L N A 

Zostań policjantem! 

Rusza nabór do policji 
Mrągowianie mają szansę na pracę w warmińsko-mazurskiej policji. 
Ruszył właśnie nabór. Służbę może pełnić kandydat o dobrej opinii, 
sprawny fizycznie, posiadający co najmniej średnie wykształcenie.  

S 
łużbę w policji może pełnić obywatel 
polski o nieposzlakowanej opinii, 
niekarany i korzystający z pełni praw 

publicznych. Musi mieć wykształcenie co 
najmniej średnie, posiadać zdolność fizycz-
ną i psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych podlegających szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się 
podporządkować. Ponadto mężczyźni po-

winni posiadać uregulowany stosunek do 
służby wojskowej. - Dokumenty niekomplet-
ne, nadesłane pocztą, złożone po terminie 
wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatry-
wane. Złożone dokumenty nie będą zwraca-
ne - wyjaśniają mrągowscy policjanci. Wię-
cej informacji o naborze i miastach, w któ-
rych jest prowadzony na stronie: 

www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl. 

Mrągowianie pojadą do Brukseli 

Staż, potem kariera? 
Stażyści już wybrani, a kolejne staże kandydatów rozpoczną się 15 stycznia 
albo na początku lutego - mowa o praktykach w Biurze Regionalnym Woje-
wództwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli. W sumie wybranych zostało 
sześciu kandydatów, w tym dwoje z Mrągowa.  

S 
woich kandydatów zgłaszało 28 sa-
morządów z regionu, współfinansują-
cych brukselskie biuro regionalne.  

Wśród nich jest Mrągowo - 
nasi stażyści wyjadą do 
Brukseli dopiero we wrze-
śniu lub październiku. Wy-
brana kandydatka, Ewa 
Wójcicka (na zdjęciu) na co 
dzień pracuje w mrągowskiej 
straży miejskiej. Zdecydowa-
ła się na udział w naborze, 
bo chciała zdobyć nowe 
doświadczenia, poznać inny 
kraj a przede wszystkim 
zobaczyć, jak działają unijne 
struktury. Wynikiem naboru 

jest zaskoczona - nie liczyła, że uda się jej 
uzyskać staż. Drugim mrągowskim kandyda-
tem jest student prawa Piotr Kołodziej. Cze-

ka ich współpraca 
z instytucjami 
unijnymi i lokalny-
mi samorządami. 
Przed wszystkimi 
kandydatami stoją 
zatem duże szan-
se - staże mogą 
być pierwszym 
krokiem do karie-
ry eurokraty - 
urzędnika pracu-
jącego w unijnych 
instytucjach. 

Finał  
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
 
Program imprez  
 
Piątek, 12 stycznia  
 
Koncert rockowy  
KOALLA, CHASSIS, HUNTER  
sala widowiskowa CKiT, bilet - 10 zł  
 
Sobota 13 stycznia  
 
godz. 12.00 - film animowany AUTA, bilet 5 zł  
godz. 14.00 - komedia ZATAŃCZ ZE MNĄ, bilet 
5 zł  
godz. 18.00 - Koncert kolęd w wykonaniu Stu-
dia Wokalnego SUKCES, bilet 5 zł  
sala widowiskowa CKiT  
 
Niedziela 14 stycznia  
 
Dzieci na rzecz WOŚP 
godz. 12.00 - występ zespołów: FUKS, ISKIER-
KI, INDIGO, Kabaret NA PRZEKÓR, POKAZ 
MODY, pokaz ratownictwa przedmedycznego  
sala widowiskowa CKiT, bilet - 5 zł  
 
FINAŁOWE GRANIE  
 
godz. 15.00 BIG BAND PSM I i II st. w Olszty-
nie,  
Mrągowski Chór Schola Vocale, PSM I st. w 
Mrągowie: Zespół Smyczkowy, Chór Szkolny, 
Big Band  
godz. 16.00 Aukcja na rzecz WOŚP  
godz. 17.00 Spektakl “Taneczny Świat Musica-
li”  
sala widowiskowa CKiT, bilet - 5 zł  
godz. 18.00 - “Światełko do nieba”  
Przed budynkiem CKiT ułożymy ogromne, 
płonące tysiącem świeczek SERCE.  
Każdy może dołożyć Swoje światełko!!!  

Z a p r a s z a m y    

Rusza Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 
Dochód z tegorocznego finału WOŚP 
przeznaczony bęzie na ratowanie dzieci 
poszkodowanych w wypadkach. W orga-
nizację tegorocznego Finału oraz zbiórkę 
pieniędzy włączyło się ok. 80 wolontariu-
szy z Mrągowa i okolic, skupionych w 
mrągowskim sztabie WOŚP przy Cen-
trum Kultury i Turystyki.  
- Mrągowian, wszelkie firmy i instytucje 
prosimy o wsparcie ogólnopolskiej akcji, 
przekazywanie przedmiotów, które zosta-
ną zlicytowane podczas aukcji WOŚP 
oraz wszelką pomoc finansową i rzeczo-
wą. - mówi Lech Gołębicki, dyrektor CKiT. 

Ulice na terenie 
miasta z podzia-
łem na kategorie 

Nr drogi Zarządca odpowiedzialny za utrzymanie 

drogi krajowe  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Warszawska 89, 10-083 
Olsztyn, tel. 089 521 28 00 

ul. Marii Curie- 
Skłodowskiej 

ul. Olsztyńska 

16 

16 

Rejon Dróg Krajowych w Olsztynie, tel. 089 523 96 00,  

Odział w Biskupcu,  tel. dyżurne: 089 715 23 61, kom. 0 602 390 713   

DYŻURY PROWADZONE SĄ W GODZINACH OD 4°° DO 20°°. W PRZYPADKU NIEKORZYST-
NYCH WARUNKÓW POGODOWYCH, DYŻUR PROWADZONY JEST CAŁODOBOWO 

ul. W. Polskiego 

ul. Mrongowiusza 

ul. Generała 
Okulickiego 

ul. Giżycka 

16 

59 

59 

59 

Rejon Dróg Krajowych w Giżycku,  

tel. 087 429 91 50, tel. dyżurny: 087 429 9152,  

 

DYŻURY PROWADZONE SĄ W GODZINACH OD 4°° DO 22 °°. W PRZYPADKU NIEKORZYST-
NYCH WARUNKÓW POGODOWYCH, DYŻUR PROWADZONY JEST CAŁODOBOWO 

drogi wojewódz-
kie 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, tel. 089 534 62 65 

ul. Wolności 

ul. Lubelska 

ul. Przemysłowa 

592 

600 

600 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, tel. 089 752 36 15,                                                             
tel. dyżurne : 089 752 47 19, kom. 0 606 325 925 

DYŻURY PROWADZONE SĄ W GODZINACH OD 4° DO 20 °°. W PRZYPADKU NIEKORZYST-
NYCH WARUNKÓW POGODOWYCH, DYŻUR PROWADZONY JEST CAŁODOBOWO 

Zimowe utrzymywanie ulic w Mrągowie 

Uwaga Mieszkańcy! 
Drogi miejskie oraz powiatowe, zarządzane są przez 
Burmistrza Mrągowa. Zgłoszenia są przyjmowane w 
Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM, tel. 
089 741 1712, wew. 247 w godz. od 8.00 do 15.00.  

Poza godzinami pracy tel. dyżurne 089 741 2983, 
kom. 601 627 982 - do firmy Remondis z siedzibą na 
ul. Lubelskiej 5 w Mrągowie, która świadczy usługi w 
zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w mieście. 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

B 
urmistrz Miasta informuje, że w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie ogłoszono na okres 
21 dni wykazy następujących nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym: 
a/ część działki nr 170/3 (obręb nr 2), położonej przy 
ulicy Wolności, z przeznaczeniem pod sześć garaży 
typu „blaszak”, 
b/ część działki nr 144/29 (obręb nr 5), położonej przy 
ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, 
c/ część działki nr 288 (obręb nr 8), położonej przy 
ulicy Słonecznej, wraz z budynkiem magazynowym 
na niej posadowionym, z przeznaczeniem na cele 
magazynowo – składowe, 
d/ część działki nr 58/1 (obręb nr 5), położonej przy 
ulicy Małej Warszawskiej, z przeznaczeniem na teren 

przyległy do lokalu użytkowego, 
e/ część działki nr 130/3 (obręb nr 2), położonej 
przy ulicy Wileńskiej, z przeznaczeniem na teren 
zielony, 
f/ część działki nr 66 (obręb nr 5), położonej przy 
ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, 
g/ część działki nr 170/25 (obręb nr 4), położonej 
przy ulicy Mickiewicza, z przeznaczeniem na po-
prawę zagospodarowania nieruchomości przyle-
głej. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych 
nieruchomości udziela Referat Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, p. 
49), tel. 741-29-91).  

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO na podstawie art. 11 i 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz 
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w 
Mrągowie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad współpra-
cy Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego i Uchwały Nr IV/4/2006 Rady Miejskiej                       
w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: programu 
współpracy Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2007 roku oraz Załącznika Nr 10 do 
Uchwały Nr IV/5/2006  Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 
grudnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miasto 
Mrągowo na rok 2007 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo w roku 2007. 
 
I. Rodzaj zadań: 
   1/ Rozwijanie kultury fizycznej i sportu : 
1.Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, 
gier zespołowych, żeglarstwa i kajakarstwa, kolarstwa oraz sztuk 
walki. 
2.Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie 
gier zespołowych, tenisa stołowego i ziemnego, szachów, kaja-
karstwa i żeglarstwa, kolarstwa oraz sztuk walki. 
Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje: 
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w 
zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie 
miasta Mrągowa, organizowanie zajęć, treningów, zawodów i 
imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Mrągowa z 
udziałem dzieci i młodzieży, umożliwianie dzieciom i młodzieży 
uczestnictwa w rozgrywkach i imprezach sportowo-rekreacyjnych 
na wyjazdach, kształtowanie umiejętności spędzania czasu 
wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia. 
Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 2007 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadań w roku 2007: 110 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/
w zadań w roku 2006: 100 000 zł. 
Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i 
Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 28, tel. 
741 2902. 
 2/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 
1.Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patrioty-
zmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturo-
wej 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
organizację spotkań mieszkańców miasta z kombatantami, 
poświęconych podtrzymywaniu tradycji narodowych, pielęgnowa-
niu patriotyzmu oraz rozwoju świadomości narodowej. organiza-
cję dla mieszkańców miasta wydarzeń kulturalnych lub edukacyj-
nych, mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, w 
formie imprez, wystaw artystycznych, wydawnictw, pamiątek itp. 
Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 2007r. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 
roku 2007: do 5 000 zł. Wysokość środków publicznych przezna-
czonych na realizację  w/w zadań w roku 2006 - 3 000 zł  
3/ Edukacyjna opieka wychowawcza: 
1.Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację 
wokalno-muzyczną. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
edukację wokalno-muzyczną mającą na celu :  rozwijanie zainte-
resowań muzycznych, uzdolnień wokalnych;  doskonalenie 
umiejętności indywidualnych oraz kształtowanie umiejętności 
spędzania czasu wolnego, 
działalność edukacyjna może być realizowana poprzez organizo-
wanie, m.in. zajęć wokalno-muzycznych, występów oraz poprzez 
udział w imprezach artystycznych i współudział                 w 
obsłudze artystycznej imprez organizowanych w mieście Mrągo-

wie. Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2007 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
w/w zadań w 2007 r : do 20 000 zł. Wysokość środków pu-
blicznych przeznaczonych na realizację  w/w zadań w roku 
2006 : 18 000 zł. 
 
2.Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowa-
dzonych wśród dzieci i młodzieży, w zakresie: organizacji 
zajęć oraz imprez rekreacyjno-edukacyjnych. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży z terenu miasta Mrągowa, mających na celu : 
kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego; rozwija-
nie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności; 
pogłębienie wiedzy prozdrowotnej, ekologicznej, patriotycznej, 
itp.; kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowa-
nia dziedzictwa kulturowego regionu; promowanie zdrowego 
stylu życia, zajęcia mogą być realizowane poprzez organizo-
wanie: plenerowych zajęć edukacyjno-rekreacyjnych, w tym 
m.in.: rajdów, biwaków, wycieczek, obozów; imprez edukacyj-
no-rekreacyjnych. Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 
2007 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w 2007 r. : do 12 000 zł. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań 
w roku 2006 : 11 000 zł.  
4/ Ochrona zdrowia 
1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie choro-
bom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i 
szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Podstawowy zakres w/w zadania 
obejmuje: wspieranie działań profilaktycznych na rzecz opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży  w wieku szkolnym, organi-
zacja przedsięwzięć o charakterze profilaktyki zdrowotnej, 
działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, szkolenia 
w zakresie pomocy przedlekarskiej dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2007 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
w/w zadań w roku 2007: do 5 000 zł. Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 
2006 : 4 000 zł. 
5/ Profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoho-
lowych  i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:  
1.Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym poprzez organizację wypo-
czynku letniego i zimowego. Podstawowy zakres w/w zadań 
obejmuje: organizację obozu terapeutyczo-wypoczynkowego, 
dla dzieci i młodzieży ze środowisk, w których występują 
problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie, na terenie 
Miasta Mrągowo. Termin realizacji w/w zadania : marzec – 
grudzień 2007 r. Wysokość środków publicznych przeznaczo-
nych na realizację w/w zadań w 2007 r. : do 15 000 zł. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w 
zadania w roku 2006 -15 000 zł. 
2.Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych  i 
innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje : 
1/ Wspieranie i rozwój różnych form organizowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży z  realizacją programów profilak-
tycznych, na terenie Miasta Mrągowo. Termin realizacji 
zadań : marzec – grudzień 2007 r. Wysokość środków pu-
blicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 2007 r: 
do 40 000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych 
na realizację w/w zadania w 2006 r: 38 000 zł. 
2/ Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczo-
terapeutycznej na terenie Miasta Mrągowo. Termin realizacji 
zadań : marzec – grudzień 2007 r. Wysokość środków pu-
blicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 2007 r. : 
do 10 000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych 

na realizację w/w zadania w 2006 r: 6 300 zł 
3/ Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie 
działań profilaktycznych z aktywnością sportowo- turystyczną. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2007 r. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań 
w 2007 r: do 11 000 zł. Wysokość środków publicznych prze-
znaczonych na realizację w/w zadania w 2006r: 10 700 zł. 
4/ Prowadzenie Telefonu Zaufania, na terenie Miasta Mrągowo. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2007 r. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań 
w 2007 r: do 2 000 zł. Wysokość środków publicznych przezna-
czonych na realizację  w/w zadania w roku 2006: 0 zł. Łączna 
wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań w 
roku 2006 : 55 000 zł,  w roku 2007: 63 000 zł. Informacji 
udziela: Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 16 A, tel. 741 3258. 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji 
zadania: 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prowa-
dzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie 
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, których 
terenem działania jest Gmina Miasto Mrągowo. 
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, 
która powinna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporzą-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, 
poz. 2207) i powinna zawierać: 
1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego propono-
wanego do realizacji, 
2/ termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania 
publicznego, 
4/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, 
którego dotyczy zadanie, 
5/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych 
zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środ-
ków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z 
innych źródeł, 
6/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wyko-
nania zadania. 
3. Do oferty należy dołączyć załączniki: 
1/ aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji 
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i 
umocowanie osób go reprezentujących (wystawiony nie później 
niż 3 miesiące przed dniem otwarcia ofert), 
2/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek 
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 
ostatni rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej 
działalności), 
3/ umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku 
wskazania w pkt V.1. wzoru oferty - partnera realizacji zada-
nia),   
4/ aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu. 
Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumentów, 
bez względu na ilość składanych ofert. 
4. Dopuszcza się składanie oferty częściowej. 
5. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego oferen-
ta na realizację poszczególnych zadań.  
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
7. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożo-
nego projektu, zobowiązane są  
    dołączyć kopię porozumienia partnerskiego. 
8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wniosko-
wana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować 
zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją 
ofertę. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania 
oferent jest zobowiązany do wprowadzenia korekty kosztorysu 
projektu. 
9. Dotacje nie mogą być udzielane na: 
1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu 
Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów 
szczególnych, 
2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 
3/ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o 
udzielenie dotacji, 
4/ budowę, nabycie budynków, lokali, gruntów,itp. 
5/ najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów (chyba, że 
wynika to bezpośrednio z realizacji  
    zadania), 
6/ prace remontowo-budowlane, 
7/ zadania inwestycyjne, 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Rusza Miejski serwis 
Urząd Miejski w Mrągowie chce wprowadzić 
dla mrągowian darmową usługę wysyłania 
smsów z krótkimi miejskimi serwisami infor-
macyjnymi. Zainteresowanie powinni wysłać 
smsa ze swojego telefonu komórkowego o 
treści: „Zgadzam się na otrzymywanie dar-
mowych serwisów” pod nr 601652695. Wię-
cej informacji można otrzymać pod nr telefo-
nu 089 741 2111. 

W 
 kościele Św. Wojciecha odby-
ła się harcerska Msza Święta 
celebrowana przez kapelana 
mrągowskich harcerzy ks. 

Prałata Wiesława Świdzińskiego. Głównymi 
odbiorcami i organizatorami była 26 Harcer-
ska Drużyna Wodna „Drakkar”, działająca 
od 2003 roku. Po zakończonej Kampanii 
Bohater wodniacy przyjęli imię hm. Józefa 
Jaszczur – Nowickiego. W trakcie zaplano-
wanych działań poznawali postać i działal-
ność druha Józefa, założyciela Klubu Spor-
tów Wodnych „Baza” jak i organizatora oraz 
pierwszego komendanta Hufca ZHP Mrą-
gowo. O powody wybrania takiego patrona 
pytam 13 letniego druha Kubę Małkowskie-

go, członka drużyny.  
- Moim zdaniem, wybraliśmy tak, dlate-

go, że przyczynił się bardzo mocno do 
powstania Bazy Mrągowo, miał bardzo 
dużo wspólnego z żeglarstwem i jest dla 
nas autorytetem. Druh Józef nie bał się 
niczego, bardzo lubił wodę i żeglowanie. 
Nadanie drużynie tego imienia spełnia 
wiele ważnych wychowawczo celów.  

- Przede wszystkim zdobycie tego imie-
nia da nam radość i satysfakcję, ale myślę, 
że również pomoże. Ponieważ od zawsze 
byliśmy związani z BAZĄ Mrągowo, warto 

O R G A N I Z A C J E  P O Z A R Z Ą D O W E 

było w jakiś bardziej formalny sposób poka-
zać, jak wiele dla nas znaczy współpraca z 
klubem, a noszenie imienia założyciela BA-
ZY jest tego doskonałym przykładem.  

Poza tym, chyba każda drużyna chce 
mieć za patrona wspaniałego człowieka, 
którego można stawiać za wzór harcerzom - 
mówi o tym obecna drużynowa Drakkarów 
druhna Anna Gromańska. Na harcerskiej 
uroczystości obecni byli rodzina oraz znajo-
mi druha Nowickiego. Dzięki ich pamięci i 
żywym wspomnieniom harcerze mogli po-
znać dorobek mrągowskiego działacza i 
społecznika. Harcerska oprawa, wystawione 
pamiątki i wspólna modlitwa wzruszyła nie-
jednego z gości, co potwierdzały komenta-

rze usłyszane po zakończe-
niu uroczystości. 
 
O swoich odczuciach mówi 
pwd. Magdalena Jaszczur – 
Nowicka, wnuczka druha 
Józefa i założycielka druży-
ny „Drakkar”. 
 
- To bardzo ważne wydarze-
nie dla mnie i całej mojej 
rodziny. Dziadek był wyjąt-
kową osobą i bardzo ważne 
jest podtrzymywanie pamię-
ci o nim i jego życiu w pełni 
poświęconym drugiemu 
człowiekowi. Dlatego tak 
bardzo cieszy mnie fakt, że 
to właśnie młodzi ludzie 
podjęli się organizacji tej 
mszy, myślę, że to doskona-

ła forma „podziękowania” dziadkowi za jego 
wieloletnią służbę na rzecz rozwoju Bazy.  

Dla mnie to spotkanie było wyjątkowo 
wzruszające. Przytoczone przez harcerki 
fragmenty z życia dziadka, piękne kazanie 
nawiązujące do wartości, które wyznawał 
oraz liczne pamiątki z przeszłości, przywoła-
ły mi obraz dziadka za czasów jego najwięk-
szej aktywności. Zawsze stanowić będzie 
dla mnie wielki autorytet. Mam nadzieję, że 
msza za Druha Nowickiego stanie się co-
roczną tradycją, a 26 Harcerska Drużyna 
Wodna „Drakkar” będzie z godnością nosiła 
imię Druha Józefa Jaszczur- Nowickiego. 

 
phm. Sabina Kremska 

Józef Jaszczur - Nowicki patronem harcerzy 

Chrzciny drużyny 
Nadanie imienia drużynie harcerskiej, to bardzo ważny i podniosły 
moment w życiu każdej z nich. Świadkami tej uroczystości byli miesz-
kańcy Mrągowa i harcerze pod koniec minionego roku. 

KOMUNIKAT 
Informujemy, że opłatę skarbową od dnia 
1.01.2007 r. należy wpłacać w kasie Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie ( pokój nr 56) 
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie tj: 
Urząd Miejski 
11-700 Mrągowo 
ul. Królewiecka 60a 
PKO S. A. O/Mrągowo 
Nr rachunku:  
39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 

8/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, 
9/ działalność gospodarczą , polityczną i religijną , 
10/ podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowią-
zania z tytułu otrzymanych kredytów. 
10. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
Miasta Mrągowa a podmiotem, którego oferta została wybra-
na. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych 
regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa. 
III. Termin i warunki realizacji zadania: 
1. Zadanie winno być wykonane w 2007 roku w terminie 
wskazanym w umowie. 
2. Zadanie winno być  realizowane w taki sposób, by swoim 
zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców miasta 
Mrągowa, w zależności od rodzaju realizowanego zadania. 
3. Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, 
w sposób celowy, zgodnie z warunkami określonymi w 
ofercie i w umowie. 
IV. Termin i warunki składania ofert: 
1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2007 r. w za-
mkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2007” wraz z 
określeniem rodzaju zadania, którego dotyczy oferta w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie,  ul. Królewiec-
ka 60 A, pokój Nr 17, w godzinach pracy urzędu lub przesłać 
pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu oferty.    
2. Formularze ofert dostępne są w Referacie Edukacji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 28 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: 
www.mragowo.um.gov.pl 
3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny 
złożyć każdą ofertę odrębnie oraz jeden komplet załączni-
ków. 
4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidło-
wo wypełnione lub złożone po terminie, nie będą rozpatry-
wane. 
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert: 
1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzy-
gnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 26.02.2007 r. 
2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa 
powołana przez Burmistrza Miasta Mrągowa. Dokonując 
wyboru ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w 
szczególności: 
1/ kompletność oferty, 
2/ zgodność projektu z priorytetami zadania, 
3/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów 
realizacji zadania, w tym w odniesieniu  
    do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, 
kadrowych i finansowych środków  
    własnych podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł, 
4) możliwość realizacji zadania przez podmiot, 
5) wysokość środków publicznych, 
6) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w 
okresie poprzednim, z  
    uwzględnieniem terminowości i rzetelności ich realizacji 
oraz sposobu otrzymanych na ten cel  
    środków, 
9) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkań-
ców miasta Mrągowa i przewidzianą  
    liczbę odbiorców. 
3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje 
Burmistrz Miasta Mrągowa, po uzyskaniu opinii komisji 
opiniującej, o której mowa w § 13 Załącznika Nr 1 do 
Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 
22 kwietnia 2004 r. w sprawie: zasad współpracy Gminy 
Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Poszczególnym podmiotom może być przyzna-
na więcej niż jedna dotacja. 
4. Od decyzji burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia 
dotacji, nie stosuje się trybu odwołania. 
5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnię-
ciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony. 
6. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawiera-
jące wykaz podmiotów oraz zleconych zadań na które 
przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie 
podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Magazynie 
Mrągowskim i umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie.  
 
Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i 
Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 
28, tel. 741 2902. 
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PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO  

SPORTOWCA 2006 ROKU 

S P O R T  

T 
o już trzynasty Plebiscyt na 
Najpopularniejszego Spor-
towca. Znamy już kandyda-
tów do tego tytułu. Zgłosiły 

ich mrągowskie kluby sportowe 
Mrągowia, Baza oraz (po raz pierw-
szy!) Mrągowskie Stowarzyszenie 
Rowerowe MCH, jest też dwóch 
niezrzeszonych sportowców. W tym 
roku jest rekordowa liczba kandyda-
tów. By głosować na wybranego 
sportowca, należy wypełnić specjal-
ne kupony, który drukujemy na na-
szych łamach. Następnie należy je 
wrzucić do urny, wystawionej w 
Centrum Kultury i Turystyki.  

Jedna osoba może głosować 
wypełniając tylko jeden kupon. 
Na kuponie należy wypełnić wszyst-
kie pięć rubryk (wybierając PIĘCIU 

różnych sportowców). Kupony z 
niewypełnionymi rubrykami rubryki 
nie będą brane pod uwagę, jak 
również kolejne kupony, wypełnio-
ne przez tę samą osobę. 

 
Jak głosować? 
Z przedstawionych kandydatów 

należy wybrać pięciu i ich nazwiska 
wpisać na kuponie, w kolejności 
według własnego uznania. Za 
pierwsze miejsce kandydat otrzyma 
5 punktów, za drugie - 4 itd. Po zli-
czeniu wszystkich punktów specjal-
na komisja utworzy ranking popu-
larnych sportowców. 

Kupony przyjmujemy do środy 
17 stycznia, zaś 20 stycznia odbę-
dzie się Bal Sportowca, na którym 
wręczone będą nagrody dla zwy-

cięzców. Wraz z rozstrzygnięciem 
tego Plebiscytu Mrągowskie Stowa-
rzyszenie Gospodarcze, współorga-
nizator imprezy wręczy nagrodę dla 
Przedsiębiorcy Roku. Wszyscy 
chętni mogą uczestniczyć w podsu-
mowującym Plebiscyt Balu. Wystar-
czy, że kupią specjalne zaproszenia 
do nabycia w: Centrum Kultury i 
Turystyki, Jagodziance oraz w 
Urzędzie Miejskim.  
Koszt zaproszenia dla jednej pary 
wynosi 300 złotych. Bal rozpocz-
nie się o godzinie 20. w sobotę 20 
stycznia w Hotelu Mercure Mron-
govia. Więcej informacji na temat 
głosowania można otrzymać w 
Urzędzie Miejskim pod nr telefo-
nu 089 741 2111. Osoba do kon-
taktu – Katarzyna Enerlich. 

KANDYDACI DO TYTUŁU  

NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA ROKU 2006 

Kandydaci KS Baza Mrągowo 
 
żeglarstwo 
Tomasz Januszewski, Marcin Mickiewicz – 
Mistrzostwa Świata Juniorów kl.470 (Niemcy) 12 
m-ce, Mistrzostwa Europy Juniorów kl.470 
(Portugalia) 6 m-ce, Meczowe Mistrzostwa Polski 
Seniorów kl.470 (Charzykowy) 1 m-ce, Młodzie-
żowe Meczowe Mistrzostwa Polski kl.470 
(Charzykowy) 1 m-ce, Mistrzostwa Polski Senio-
rów kl.470 (Puck) 1 m-ce, Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski kl.470 (Puck) 1 m-ce. Trener Mickie-
wicz Stanisław 
Patryk Piasecki – Mistrzostwa Świata Seniorów 
ISAF (Austria) 9 m-ce, Mistrzostwa Europy Ju-
niorów (Portugalia) 9 m-ce oraz 1 m-ca: Mistrzo-
stwa Polski Seniorów kl.470 (Puck), Młodzieżo-
we Mistrzostwa Polski kl.470 (Puck), Mistrzostwa 
Świata i Europy Juniorów kl.DN (Estonia). Trener 
Mickiewicz Stanisław i Michalczyk Andrzej 
Emil Bałdyga i Piotr Malinowski - Mistrzostwa 
Europy Juniorów (Portugalia) 12 m-ce, Meczowe 
Mistrzostwa Polski  Seniorów kl .470 
(Charzykowy) 9 mc-e, Młodzieżowe Meczowe 
Mistrzostwa Polski kl.470 (Charzykowy) 2 m-ce, 
Mistrzostwa Polski Seniorów kl.470 (Puck) 2 m-
ce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kl.470 
(Puck) 3 m-ce. Trener Mickiewicz Stanisław 
Zuzanna Hanke – Mistrzostwa Świata Juniorów 
kl.470 (Niemcy) 12 m-ce, Mistrzostwa Europy 
Juniorów (Portugalia) 9 m-ce, Meczowe Mistrzo-
stwa Polski Seniorek kl.470 (Charzykowy) 2 m-
ce, Młodzieżowe Meczowe Mistrzostwa Polski 
kl.470 (Charzykowy) 2 m-ce, Młodzieżowe Mi-

strzostwa Polski kl.470 (Puck) 3 m-ce. Trener 
Mickiewicz Stanisław 
Łobacz Karol, Ptaszyński Paweł – Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Juniorów kl.420 (Puck) 1 m-
ce, Meczowe Mistrzostwa Polski kl.420 
(Człuchów) 1 m-ce. Trener Michalczyk Andrzej 
Zielińska Madeleine – Zielińska Nadia – Mistrzo-
stwa Polski Seniorów i Juniorów kl.420 
kat.Kobiet (Puck) 3 m-ce. Trener Michalczyk 
Andrzej 
Mórawski Mieszko, Górski Konrad – Meczo-
we Mistrzostwa Polski kl.420 (Człuchów) 3 m-
ce. Trener Michalczyk Andrzej 
Olszewski Kacper – Mistrzostwa Świata i Euro-
py kl.ICE-OPTI (Estonia) 2 m-ce. Trener Ol-
szewski Zbigniew 
Piasecka Sara – Mistrzostwa Europy kl.OPP 
kat. Dziewcząt 3 m-ce. Trener Piasecki Andrzej 
Nowicki Artur – rocznik 1988, Mistrzostwa Polski 
kl.RSX kat.Młodzież 3 m-ce, Długodystansowe 
Mistrzostwa Polski kl.RSX kat.Młodzież 2 m-ce, 
Mistrzostwa Polski w Windsurfingu Lodowym 
kat. Mężczyzn 3 m-ce. Trener Nalewajek Ma-
riusz 
Rośleń Cezary – Długodystansowe Mistrzostwa 
Polski kl.RSX kat.Młodzież 3 m-ce, Mistrzostwa 
Polski w Windsurfingu Lodowym 2 m-ce, Trener 
Nalewajek Mariusz 
Szymczyk Nina – rocznik 1989, Mistrzostwa 
Polski w Windsurfingu Lodowym kat.Kobiet 2 m-
ce, Trener Nalewajek Mariusz 
Masal Anna – Mistrzostwa Świata kl.Mistral 6.6 
kat. do lat 15 dziewcząt 3 m-ce, Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Juniorów kl.Mistral 1 m-ce. 
Trener Dziewiałtowski-Gintowt Tomasz 

Kajakarstwo: 
 Piotr Siemianowski - Mistrzostwa Europy Ju-
niorów (Ateny), półfinał K-1 500m 4 m-ce, Mi-
strzostwa Polski juniorów (Bydgoszcz) K-1 500m 
– 2 m-ce, K-1 1000m – 4 m-ce, Długody-
stansowe Mistrzostwa Polski (Ostróda) K-1 100-
00m – 1 m-ce Międzynarodowe Regaty Kajako-
we (Bydgoszcz) K-1 500m – 3 m-ce. Trener 
Andrzej Matysiak 
Ewa Grala - Mistrzostwa Polski Juniorów 
(Bydgoszcz) K-1 500m – 2 m-ce, Międzynarodo-
we Regaty Kajakowe (Słowacja-Piestany) K-4 
500m jun. – 1 m-ce, Międzynarodowe Regaty 
Kajakowe (Bydgoszcz) K-2 500m – 3 m-ce, K-4 
500m – 3 m-ce, Międzynarodowe Regaty Kaja-
kowe (Litwa-Troki), K-2 500m jun. – 1 m-ce. 
Trener Andrzej Matysiak  
Renata Klekotko - Mistrzostwa Europy Juniorów 
(Ateny) K-4 500m – 4 m-ce, Mistrzostwa Polski 
Juniorów (Bydgoszcz) K-2 1000m – 1 m-ce,K-2 
5000m – 2 m-ce. Trener Andrzej Matysiak, KS 
„Sparta” Augustów 
Wroniewicz Krzysztof, Marcinkjan Karol - 
Mistrzostwa Polski Juniorów (Bydgoszcz) K-2 
500m – 1 m-ce, K-2 5000m – 3 m-ce, K-2 1000m 
– 5 m-ce. Trener Andrzej Matysiak 
Dorota Androwska - Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży (Bydgoszcz), K-1 500m – 2 m-ce, K-1 
3000m – 3 m-ce. Trener Andrzej Matysiak, KS 
„Piast” Człuchów 
Łukasz Wasilewski - Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, K-2 500m – 3 m-ce. Trener Andrzej 
Matysiak, KS „Sparta” Augustów 
 
 



7777    

Magazyn Mrągowski 

Magazyn Mrągowski Dwutygodnik Samorządu Lokalnego Bezpłatny ISSN 14287455, Nakład: 1500 egzemplarzy.  
Wydawca: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mrągowa, Redaktor naczelny: Katarzyna Enerlich,  
Adres redakcji: Urząd Miejski, Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej, ul. Królewiecka 60A, tel. 741 2111, 
Projekt winiety: Piotr Dondajewski Skład  komputerowy: Katarzyna Enerlich, kasia-e@go2.pl Druk: FAN Print 

S P O R T  

Kandydaci MKS Mrągowia 
 
sekcja tenisa stołowego 
Kleczkowski Kamil - rocznik 1993 mistrz W-M 
PZTS, uczestnik Ogólnopolskiego turnieju kla-
syfikacyjnego Młodzików. 
 
sekcja szachów 
Plichta Adam - rocznik 1991 - junior, kadrowicz 
W-M ZS, występujący w mistrzostwach Polski 
juniorów. 
 
sekcja piłki nożnej 
Pierowicz Michał - zawodnik IV ligi  
wyróżniający się pomocnik 
Kościuczuk Michał - zawodnik IV ligi  
wyróżniający się pomocnik 
Kuśnierz Łukasz - zawodnik IV ligi,  
wyróżniający się pomocnik 
Narel Tomasz - junior, wyróżniający się obroń-
ca Majak Damian - rocznik 1988 -junior, wyróż-
niający się pomocnik grający w IV lidze. 
Kacprzycki Piotr - junior,  
wyróżniający się napastnik, 
Sosna Łukasz - junior,  
wyróżniający się napastnik. 
Bałdyga Krystian - junior młodszy,  
wyróżniający się obrońca 
Lubowiecki Paweł - młodzik,  
wyróżniający się bramkarz 
Prałat Piotr - ŻAK  

wyróżniający się pomocnik grający w grupie 
trampkarzy  
Pieczko Konrad - młodzik,  
wyróżniający się obrońca 
 Aleksandrowicz Marcin - młodzik 
wyróżniający się obrońca 
Niedźwiecki Mateusz - ŻAK, 
wyróżniający się pomocnik, grający w grupie 
trampkarzy 
Kurowski Michał - ŻAK 
wyróżniający się pomocnik, grający w grupie 
trampkarzy 
 Gorczyca Konrad - ZAK  
wyróżniający się napastnik, grający w grupie 
trampkarzy. 
 
Kandydaci Mrągowskiego  
Stowarzyszenia Rowerowego ,,MCH'' 
  
Krajczyński Marek – Mistrzostwa Polski MTB – 
VII m-ce, Puchar Polski – Ełk – 3 m-ce, Puchar 
Polski  Giżycko – 2 m-ce, Wyścigi MTB Kętrzyn 
2m-ce , Wyścigi MTB Giżycko I m, Mistrzostwa 
Makroregionu Piaseczno MTB– IV m  
Rachwalik Kamil  - Mistrzostwa Makroregionu 
Piaseczno 7 m-ce, Wyścig MTB Elbląg – 4 m-
ce, Drużynowe Mistrzostwa Makroregionu na 
torze – Żyrardów V m-ce,  
 Marcinkjan Dominik - Wyścig MTB Elbląg 4 
m-ce, Maraton Mazowia, 2 m-ce Legionowo 
 Madrak Tomasz - I miejsca w wyścigach Pu-
char Polski Giżycko, Wyścigi MTB Giżycko, 

Biskupiec 2 m-ce, Wyścig MTB Kętrzyn 2 m-
ce, Wyścig MTB Ruciana Nida 3 m-ce 
Madrak Paweł - 2 m-ce w wyścigach Puchar 
Polski Giżycko, Wyścig MTB Biskupiec 3 m-
ce, Wyścig MTB Kętrzyn 3 m-ce, Wyścig 
MTB Ruciana Nida 1 m-ce. 
 
Kandydaci niezrzeszeni 
Anna Monika Stolarczyk - szachistka, repre-
zentuje Tęczę Poznań. Kandydatka na mistrzy-
nię krajową. I miejsce w XVIII Mistrzostwach 
Polski niewidomych Kobiet w Szachach w 
Wągrowcu, I miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Niewidomych i Słabowidzących w 
szachach, Murzasichle. Uczestnictwo w Olim-
piadzie Szachowej we Włoszech, reprezento-
wała drużynę międzynarodową IBCA. Jest 
przedstawicielką kadry narodowej Polski niewi-
domych i słabowidzących.  
Przemysław Brzoza – sporty siłowe, startuje 
we wszelkich dyscyplinach. Zajmuje się sporta-
mi siłowymi od 15 roku życia. Osiągnięcia 
tegoroczne to: II m-ce w zawodach Siłaczy w 
Kętrzynie, I m-ce juniorzy w wyciskaniu sztangi 
leżąc w Giżycku, III m-ce Strong Man w Giżyc-
ku, II m-ce w Siłaczach Mrągowa w wyciskaniu 
sztangi leząc+100 kg, I m-ce w integracyjnych 
Zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc+100 kg 
o Puchar Burmistrza Giżycka, III m-ce w zawo-
dach Siłacz Kętrzyna o Puchar Burmistrza 
Kętrzyna, III m-ce w Ogólnopolskich Zawodach 
w wyciskaniu sztangi leżąc+100 kg o Puchar 
Burmistrza Giżycka. 

  

Wypełnione kupony należy przesłać na adres: CKiT,  
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do 
umieszczonej tam urny. 
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Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, 
poz. 3737 z późn. zm. ) oraz Załącznika Nr 1 do 
Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z 
dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad współpra-
cy Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego i Uchwały       Nr 
IV/4/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grud-
nia 2006 r. w sprawie : programu współpracy Gminy 
Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2007 roku oraz Załącznika Nr 
10 do Uchwały Nr IV/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągo-
wie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie : uchwalenia 
budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2007 ogłasza 
otwarty konkurs na realizację zadania własnego 
Gminy Miasta Mrągowo w roku 2007 w zakresie 
pomocy społecznej pn. Wspieranie działań niosących 
pomoc osobom chorym, starszym i niepełnospraw-
nym.  
 
I. Zakres zadania:  
Podstawowy zakres zadania obejmuje przede wszyst-
kim działania w miejscu zamieszkania osób chorych, 
starszych i niepełnosprawnych, tj.: 
1/ prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej dla 
obłożnie chorych, 
2/ zaopatrywanie w leki, środki opatrunkowe i higieny 
osobistej, wykorzystywane  
  w pielęgnacji osoby chorej, 
3/ dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu nie-
zbędnego w procesie rehabilitacji,  
4/ wykonywanie podstawowych badań w zakresie: 
pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu, 
poziomu cukru, 
5/ współpracę z lekarzami rodzinnymi i innymi pod-
miotami z terenu miasta, świadczącymi usługi o po-
dobnym charakterze. Wykonywane usługi będą bez-
płatne dla pacjenta.  
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2007: do 9 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2006: 9 000 zł. 
 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowa-
nie realizacji zadania: 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organiza-
cje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie 
pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki 
organizacyjne, działające na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statuto-
we obejmują prowadzenie działalności w zakresie 
pomocy społecznej. 
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa 
ofertę, która powinna zawierać: 
1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do 
realizacji zadania zawierający   opis planowanego 
działania, 
2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania, 
3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 
4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i 
kadrowych, zapewniających  
  realizację zadania,  

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MRĄGOWA 

5/ informację o wysokości środków finansowych 
własnych albo pozyskanych z innych  
  źródeł na realizację danego zadania, 
6/ informację o wcześniejszej działalności podmio-
tu składającego ofertę w zakresie,  
  którego dotyczy zadanie, 
7/ deklarację o zamiarze osiągania lub nieosiąga-
nia zysku przy realizacji zadania. 
3. Do oferty należy dołączyć następujące załączni-
ki: 
1/ aktualny wyciąg z rejestru lub ewidencji (ważny 
do 3 miesięcy od daty uzyskania), 
2/ Statut podmiotu uprawnionego do złożenia 
oferty, 
3/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dzia-
łalności podmiotu za ubiegły rok     
  (w przypadku krótszej działalności – za okres tej 
działalności). 
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyzna-
niem dotacji. 
5. Podmioty, które pozyskały partnerów do realiza-
cji przedłożonego projektu zobowiązane są dołą-
czyć kopię porozumienia partnerskiego. 
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, 
niż wnioskowana w ofercie.       W takim przypadku 
oferent może negocjować zmniejszenie zakresu 
rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę . 
7. Uruchomienie środków na realizację zadania 
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Mrągowa a podmiotem, które-
go oferta została wybrana. 
8. Dotacja nie może być udzielona na: 
1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z 
budżetu Miasta lub jego funduszy  
  celowych na podstawie przepisów szczególnych, 
2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej 
przedsięwzięć, 
3/ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji, 
4/ budowę, nabycie budynków, lokali, gruntów,itp. 
5/ najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów 
(chyba, że wynika to bezpośrednio  
  z realizacji zadania), 
6/ prace remontowo-budowlane, 
7/ zadania inwestycyjne, 
8/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycz-
nym, 
9/ działalność gospodarczą, polityczną i religijną, 
10/ podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz 
zobowiązania z tytułu otrzymanych    kredytów. 
Pozostałe zasady przyznawania środków finanso-
wych regulują przepisy ustawy o pomocy społecz-
nej oraz inne przepisy prawa. 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania : 
1. Zadanie winno być wykonane w 2007 roku w 
terminie wskazanym w umowie. 
2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, 
by swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę 
mieszkańców miasta Mrągowa. 
3. Zadanie winno być zrealizowane z należytą 
starannością, w sposób celowy         i zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o realizację 
zadania. 
IV. Termin i warunki składania ofert : 
1. Oferty na realizację wymienionego zadania 
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 02.02.2007 r. w zamkniętej kopercie z adnota-

cją „Konkurs ofert 2007” wraz z określeniem rodzaju 
zadania, którego dotyczy oferta, tj.: z dopiskiem 
Wspieranie działań niosących pomoc osobom cho-
rym, starszym    i niepełnosprawnym, w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 
pokój Nr 17, w godzinach pracy urzędu lub przesłać 
pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu termi-
nu decyduje data wpływu oferty. 
2. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Poli-
tyki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 
określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. 
U Nr 44, poz. 427)   
3. Formularz oferty dostępny jest w Referacie Eduka-
cji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 
28 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
pod adresem: www.mragowo.um.gov.pl. 
4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nie-
prawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert : 
1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz 
rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 
26.02.2007 r. 
2. Propozycji podziału środków dokona komisja kon-
kursowa powołana przez Burmistrza Miasta Mrągo-
wa. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa : 
1/ dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji 
zadania przez podmiot, który złożył ofertę, 
2/ uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot upraw-
niony jakość działania  i kwalifikacje osób, przy udzia-
le których podmiot uprawniony ma realizować zada-
nie, 
3/ dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalku-
lacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do 
zakresu rzeczowego zadania,  
4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finanso-
wych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na 
realizację zadania, 
5/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadania zle-
conego podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod 
uwagę terminowości i rzetelności oraz sposób rozli-
czenia otrzymanych na ten cel środków, 
6/ uwzględnia wysokość dotacji, która jest przezna-
czona na realizację zadania. 
3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji 
podejmuje Burmistrz Miasta Mrągowa, po uzyskaniu 
opinii komisji opiniującej, o której mowa w § 13 Za-
łącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miej-
skiej w Mrągowie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w spra-
wie: zasad współpracy Gminy Miejskiej Mrągowo z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i 
udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po roz-
strzygnięciu konkursu ofert,  w terminie uzgodnionym 
przez strony. 
6. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, 
zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, 
na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zo-
staną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie, Magazynie Mrągowskim i umieszczone 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
Informacji udziela: Anna Jakubowicz – Referat Edu-
kacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 28, tel. 741 
2902. 


