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Inwestycje z wykorzystaniem środków UE 

Mrągowo  
w unijnym rankingu 

Pieniądze z funduszy europejskich płyną do samorządów coraz szer-
szym strumieniem. W Piśmie Samorządowym „Wspólnota” 1/2007 uka-
zał się ranking miast, które dobrze wykorzystały unijne fundusze w 
2006 roku. Wśród nich jest Mrągowo. 

W 
 kategorii miast powiatowych, 
jeśli chodzi o wykorzystanie 
środków zagranicznych na 

jednego mieszkańca, Mrągowo znala-
zło się na 9 miejscu w kraju. Przed 
Mrągowem na 6. miejscu jest Iława, na 
15 – Nidzica.  
Warto dodać, że rok temu byliśmy na 
19. miejscu, zatem przez rok awanso-
waliśmy aż o 10. lokat. Pod względem 
wydatków majątkowych ze środków 
zagranicznych (procentowy udział w 
wydatkach majątkowych ogółem) Mrą-
gowo jest na 18. miejscu w kraju (w 
ubiegłym roku byliśmy na 24). Przed 

nami na 4. miejscu jest Nidzica i na 14. 
– Iława. Aktualnie realizowane są inwe-
stycje miejskie z wykorzystaniem środ-
ków z UE: modernizacja hali sportowej, 
promenada, zagospodarowanie tere-
nów wokół Jeziorka Magistrackiego i 
Placu PCK oraz realizowana przez 
ZWiK modernizacja oczyszczalni ście-
ków.  
Rozstrzygnięto przetarg na budowę 
miasteczka turystyczno - rozrywkowego 
Mrongoville etap II, która również otrzy-
mała dofinansowanie ze środków UE. 
Zwycięzcą przetargu została mrągow-
ska firma Ekomelbud SA. 

Podsumowany 2006 rok 

Wyniki Plebiscytów 
Trzynasty Bal Sportowca, podsumowujący Plebiscyt na Najpopular-
niejszego Sportowca Mrągowa już za nami. W sobotę 20 stycznia po-
znaliśmy nazwiska zwycięzców, jak również nazwiska Przedsiębiorcy 
Roku, Trenera Roku i Sponsora Sportu. 

R 
ekordowa liczba czterdziestu 
zawodników kandydowała w 
tym roku do Tytułu Najpopu-

larniejszego Sportowca 2006 roku. 
Wyniki publikujemy obok. Na Balu 
Sportowca wręczone zostały również 
wyróżnienia dla Przedsiębiorcy Ro-
ku 2006. Tytuł ten otrzymał Jan Ja-
błonowski „TRACOM”, a nominacje 
do tytułu otrzymali: Daniel Bastek 
„MCH” oraz Andrzej Karczewski 
„KARCZEWSKI i S-KA”. Na Balu wrę-
czone zostały również dwa inne tytu-
ły: Trenera Roku - został nim To-

masz Stefański z Bazy Mrągowo, 
oraz tytuł Sponsora Sportu - otrzy-
mał go Alfred Siwik „SIWIK INTER-
TRADE”. Bal odbył się w Hotelu Mer-
cury Mrongowia, który był współorga-
nizatorem imprezy. Uczestniczył w 
niej dyrektor Krzysztof Dubrow. Go-
ściem specjalnym był dyrektor marke-
tingu Polskiego Komitetu Olimpijskie-

go, mrągowianin Ireneusz Kutyła. Nie 
zawiedli sponsorzy - to dzięki nim 
zwycięzcy otrzymali wspaniałe na-
grody.   

Fotoreportaż z imprezy na stronie 6. 

FINALIŚCI Plebiscytu na Najpopular-
niejszego Sportowca 2006 ROKU  

(w nawiasach liczba punktów): 
 
1. Kościuczuk Michał, MKS „Mrągowia”   – 2845 
2. Grala Ewa, BAZA Mrągowo                 – 2415 
3. Brzoza Przemysław, strażak niezrzeszony  
                                                                 – 2354 
4. Siemianowski Piotr, BAZA Mrągowo   – 1695 
5. Sosna Łukasz, MKS „ Mrągowia”        – 1550 
6. Kleczkowski Kamil, MKS „ Mrągowia” –  1497 
7. Kuśnierz Łukasz, MKS „ Mrągowia”    –  1403 
8. Narel Tomasz, MKS „ Mrągowia”         –  920 
9. Pieczko Konrad, MKS „ Mrągowia”      –  834 
10.Piasecki Patryk, BAZA Mrągowo        –  771 

ORGANIZATORZY PLEBISCYTU 
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Z 
aledwie jedna mała bateria, 
używana do zegarków, jest w 
stanie skazić metr sześcien-

ny gleby i zatruć 400 litrów wody. 
Każda bateria jest szkodliwa dla 
środowiska i zawiera trujące związ-
ki, jak ołów, kadm, rtęć czy żrące 
kwasy.  

Dlatego właśnie powstał pro-
gram zbierania zużytych baterii - do 
mrągowskich szkół trafią specjalne 
pojemniki do zbiórki. W mieście 

prowadzona jest od kilku lat segrega-
cja odpadów. Jak ocenia koordynator 
ekologicznych akcji Magdalena Gó-
ralczyk z miejskiego urzędu - mrągo-
wianie chętnie dbają o środowisko, o 
czym świadczą coraz częściej zapeł-
niane pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów.  

Ma nadzieję, że tak będzie rów-
nież podczas zbiórki baterii, prowa-
dzonych w szkołach. Kilka pojemni-
ków stanie również w miejskim urzę-
dzie. Więcej informacji na temat akcji 

można znaleźć na 
stronie www.reba.pl 
lub pod nr infolinii  
0801 363 373. 

Ekologia w Mrągowie 

Punkty za baterie 
Uczniowie mrągowskich szkół wezmą udział w ogólnopolskiej akcji zbie-
rania zużytych baterii, zorganizowanej przez Organizację Odzysku RE-
BA, przy współpracy ze Związkiem Gmin "Czyste Mazury". Dla szkół, 
które przyłączą się do akcji, przewidziane są nagrody książki i pomoce 
naukowe do edukacji ekologicznej. Placówkom przyznawane będą punk-
ty za aktywność – 1 kilogram zebranych baterii to 1 punkt.  

Magdalena Góralczyk jest koordynatorem 
mrągowskiej akcji zbierania zużytych baterii 

W Mrągowie zbiórka baterii 
zajmą się głównie uczniowie 

Bezpieczne drogi w regionie 

Stacja Orlen w systemie 
Czy wszystkie drogi w regionie są przejezdne i bezpieczne? Teraz można to sprawdzić podczas tankowania - 
mowa o drugim w regionie (po Szczytnie) systemie monitoringu bezpieczeństwa na drogach, zainstalowanym 
na mrągowskiej stacji Orlen przy ul. Wolności. Podsumowanie programu odbyło się w miejskim urzędzie, 
uczestniczył w nim współorganizator przedsięwzięcia, prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, Jarosław Klimczak.  

O 
d stycznia kierowcy mogą korzystać 
nie tylko z mapy bez-
piecznych dróg, ale też ze 

stanowiska komputerowego z 
dostępem do wybranych stron 
internetowych, między innymi 
Urzędu Miejskiego i  Mrągowskie-
go Centrum Informacji Turystycz-
nej. Autorem projektu jest Kate-
dra Geodezji Satelitarnej i Nawi-
gacji UWM - jej kierownik i lider 
prof. Stanisław Oszczak zapowia-

da kolejne przedsięwzięcia monitoringowe, 
które mają popra-
wiać bezpieczeństwo 
na drogach regionu. 
Na razie systemowa 
instalacja informuje o 
wszelkich pracach, 
wypadkach i innych 
zagrożeniach na 
drogach wojewódz-
twa - wszelkie dane 
wyświetlane są na 

monitorze i specjalnym ekranie, w przyszło-
ści planowane jest instalowanie w różnych 
punktach regionu sensorów opadów, by 
kierowcy otrzymywali również informacje o 
warunkach atmosferycznych. - Jest to wyda-
rzenie pionierskie i dobrze, że ma miejsce 
właśnie w turystycznym Mrągowie - uważa 
rektor Uniwersytetu prof. Ryszard Górecki, 
który objął honorowy patronat nad projek-
tem. Zapowiada jednocześnie uruchomienie 
nowego kierunku studiów, dotyczącego 
edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego. 

SKRÓTEM 

S A M O R Z Ą D   L O K A L N Y  

Program o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mogą 
codziennie obejrzeć program z Mrągo-
wa „Mrągowskie Klimaty”. Emituje go 
stacja Tele - Top, a programy powstają 
we współpracy z Samorządem Miasta. 
Programy o lokalnych sprawach są 
emitowane co cztery godziny 13.30, 
17.30, 21.30 i 1.30. Tele - Top codzien-
nie informuje  również o tym, co dzieje 
się w Olsztynie, Biskupcu, Szczytnie, 
Giżycku i Ostródzie. TeleTOP emituje 
również programy o tematyce ekolo-
gicznej, muzycznej i zdrowotnej. Ostat-
nio emitowana relacja dotyczyła mrą-
gowskiego szpitala. 

Zakończony remont 
Budynek mieszkalny przy ul. Plutonowej 
5 już jest po remoncie. Zamieszkało  w 
nim 21 rodzin z list oczekujących na 
przydział mieszkania komunalnego. Poza 
remontem mieszkań wykonano również 
wymianę okien i docieplenie ścian wraz z 
malowaniem elewacji, przez co budynek 
prezentuje się okazale, a warunki miesz-
kaniowe znacznie poprawiły się. 
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W 
 listopadzie 2006 roku w Mrą-
gowie przy Centrum Kultury i 
Turystyki utworzył się 

Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Swoją chęć 
współpracy zgłosiła mrągow-
ska młodzież (130 osób). Łącz-
nie do organizacji zostało wy-
branych 80 osób, w tym przed-
stawiciele wszystkich mrągow-
skich szkół, a także przedsta-

wiciele szkół z terenu powiatu mrągow-
skiego (Marcinkowo, Kozłowo, Sorkwi-

ty, Szestno). Zanim 
nastąpił XV Finał 
WOŚP młodzież 
skupiona wokół 
CKiT organizowała 
kwesty na terenie 
mrągowskich szkół, 

Finał WOŚP w Mrągowie 

16 tysięcy złotych serc 
Ponad szesnaście tysięcy udało się uzbierać podczas mrągowskiego 
Finału WOŚP. Mimo, iż rekord ubiegłoroczny (18 tysięcy) nie został 
pobity, suma ta jest wysoka i na pewno pomoże w kupnie sprzętu do 
ratowania dzieci poszkodowanych w wypadkach. Mrągowo uczestni-
czy w finale co roku. 

przedszkoli, zakładów pracy (za zgodą 
dyrektorów placówek). Zebrane pieniądze 
zasiliły konto WOŚP.W ramach XV Finału 
WOŚP w CKiT w dniach 12 - 14 stycznia 
2007 r. odbył się cykl imprez, z których 
dochód w całości przeznaczony został na 
rzecz WOŚP. Poza tym w dniu finału 
działały sklepik i loteria WOŚP, nie zabra-
kło również aukcji, z której dochód zasilił 
konto WOŚP. Na ulicach miasta oraz 
powiatu przeprowadzona została kwesta 
uliczna. Młodzież zorganizowana w kilku-
osobowe grupy od godz. 10.00 do 16.00 
przemierzała ulice miasta i miejscowości 
powiatu.  

Datki do puszek zbierała burmistrz 
Otolia Siemieniec wraz z zastępcą Toma-
szem Witkowiczem. Uzbierali ponad 1100 
złotych. Do kwesty włączyli się również 
mrągowscy Sybiracy (na zdjęciu dolnym), 

o których pi-
szemy rów-
nież na stronie 
5. Łączna 
kwota jaką 
udało się ze-
brać w ramach 
XV Finału 
WOŚP wynio-
sła 16469,41 
złotych. 

Edyta  
Chrostek, 

CKiT 

W O Ś P   W   M R Ą G O W I E 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

F 
irma zapowiada, że jest otwarta 
na kolejne dofinansowanie straży 
- pod warunkiem, że strażacy 

zgłoszą swoje zapotrzebowanie. Ochot-
nicy mają nadzieję, że wkrótce wejdą 
do systemu ratownictwa. 
Radiostacje z dodatkowym wyposaże-
niem są ważnym krokiem do tego, by 
mrągowska OSP weszła w skład Krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Ochotnikom brakowało sprzętu łączności. 
Mają natomiast jeden z ważniejszych 
elementów wyposażenia - wymagany w 
systemie wóz do ratownictwa wodnego, 
który uratował już życie kilku osobom. 
Teraz strażakom potrzebne jest jeszcze 
inne urządzenie, zapewniające łączność,, 
do tak zwanego selektywnego wywołania 
- by byli bezpośrednio powiadamiani o 
akcjach. 

PZU pomaga strażakom 

Bezpieczna łączność 
Sprzęt łączności za 9 tysięcy złotych otrzymali mrągowscy strażacy 
ochotnicy od współpracującej z nimi firmy ubezpieczeniowej PZU.  

Mrągowscy strażacy otrzymali sprzęt łącznościowy. Na zdjęciach - uroczystość przekazania 

Młodzi w kolejce  

po pieniądze 
Młodzi i pomysłowi bezrobotni z całe-
go regionu mają szansę na znalezie-
nie pracy - urzędy pracy zachęcają 
do korzystania z dofinansowania z 
dwóch programów: Zielone światło 
dla młodzieży i Wykorzystaj szan-
sę. Programy cieszą się dużym zain-
teresowaniem między innymi w Mrą-
gowie. 
Dwudziestoletnia Justyna Bujnowska 
już tydzień temu złożyła swój wnio-
sek o dofinansowanie - ma oryginal-
ny pomysł na działalność, na którą 
nie będzie miała w Mrągowie konku-
rencji. Dużą konkurencję ma za to w 
kolejce po wniosek - Według założeń 
programu Zielone światło dla mło-
dzieży do 25 roku życia - pieniądze 
otrzyma tylko dwóch kandydatów. 
Większe szanse mają osoby powyżej 
25 roku życia - dotacja trafi do 22 
przyszłych właścicieli firm. Więcej 
informacji na temat dotacji pod nr 
telefonu: 743-35-08. 

SKRÓTEM 

Powiatowy Urząd Pracy planuje 
(poza dotacjami)  

następujące formy wsparcia: 
 
W programie Wykorzystaj Szanse 2007: 
Prace interwencyjne dla 50 osób, przygoto-
wanie zawodowe w miejscu pracy dla 5 
osób, szkolenia dla 77 osób, doradztwo 
zawodowe dla 132 osób i pośrednictwo 
pracy dla 132 osób. Projekt trwa do 31 
października.  
 
W programie „Zielone światło dla mło-
dzieży” planowane formy wsparcia to: 
Staże dla 55 osób, szkolenia dla 36 osób, 
doradztwo zawodowe dla 91 osób i pośred-
nictwo pracy dla 91 osób. 
 
Do 15 lutego przyjmowane będą wnioski 
osób bezrobotnych ubiegających się o do-
tację na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej w ramach tych projektów (druki do po-
brania w siedzibie urzędu p. 8 lub ze strony 
urzędu http://pup.mragowo.ibip.pl ).  
Rozpoczął się nabór kandydatów na szko-
lenia: szwaczka, opiekunka osób starszych 
i niepełnosprawnych, kurs dokształcający 
kierowców, nowoczesny sprzedawca, kurs 
komputerowy dla zaawansowanych – infor-
macje i zapisy pok. 15, tel. 089 743 3515. 

A K T U A L N O Ś C I   Z   M I A S T A  

B 
urmistrz Mrągowa informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie ogłoszono 

na okres 21 dni wykazy następują-
cych nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym: 
a/ część działki nr 216/65 (obręb nr 
6), położonej przy ulicy Plutonowej, z 
przeznaczeniem na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsied-
niej, 
b/ działka nr 202/1 oraz działka nr 
202/2 (obręb nr 5), położone przy 
ulicy Roosevelta, z przeznaczeniem 
na poprawę zagospodarowania nie-
ruchomości sąsiedniej, 
c/ część działki nr 142 (obręb nr 1), 
położonej przy ulicy Młodkowskiego, 
z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej (znicze, kwia-
ty), 
d/ część działki nr 142 (obręb nr 1), 
położonej przy ulicy Młodkowskiego, 
z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej (znicze, kwia-
ty), 
e/ część działki nr 131/25 (obręb Pol-
ska Wieś), położonej przy ulicy Młod-

kowskiego, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności handlowej 
(znicze, kwiaty), 
f/ działka nr 102/3 (obręb nr 4), położo-
na przy ulicy Brzozowej, z przeznacze-
niem na cele handlowo – usługowe, 
g/ część działki nr 168/19 (obręb nr 5), 
położonej przy ulicy Roosevelta, z 
przeznaczeniem pod garaż, 
h/ część działki nr 10/35 (obręb nr 9), 
położonej na osiedlu Nikutowo, zabu-
dowanej budynkiem gospodarczym, z 
przeznaczeniem na cele handlowo – 
usługowo – składowe. 
  
do wynajęcia: 
2. w trybie bezprzetargowym: 
a/ garaż o powierzchni 16,80 m2, poło-
żony przy ulicy Moniuszki 11. 
 
Bliższych informacji na temat wy-
żej opisanych nieruchomości 
udziela Referat Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Kró-
lewiecka 60A (II piętro, pokój nr 
49), tel. 741-29-91.  
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SKRÓTEM 

Integracja  
najważniejsza 
O tym, że wspólne spotkania i integracja 
są ważnym elementem współpracy, 
wiedzą mrągowskie organizacje poza-
rządowe. Jedna z nich, Związek Sybira-
ków, spotkał się w dniu finału WOŚP. 
Oprócz omawiania spraw bieżących, 
mrągowscy Sybiracy postanowili zbierać 
również datki na WOŚP - na czele z 
przewodniczącą Heleną Trzeciakiewicz.  
I udało się - ofiarodawcy chętnie wrzu-
cali pieniądze do puszek.  
Wspólne spotkania organizują nie tylko 
Sybiracy. Również emerytowane pielę-
gniarki przynajmniej raz w roku zbierają 
się na uroczystościach lub przy okazji 
świąt.  
- Chcemy spotykać się, choćby po to, by 
wspólnie porozmawiać, powspominać 
lata pracy i opowiedzieć sobie, co nowe-
go u nas słychać - mówi organizatorka 
spotkań pielęgniarek, Czesława Wi-
śniewska. Na ostatnio organizowanym 
spotkaniu obecna była również bur-
mistrz Otolia Siemieniec, która przed 
laty związana była ze służbą zdrowia. 
Na zdjęciach kolejno: Sybiracy podczas 
zbiórki i Spotkanie u pielęgniarek 
(symboliczne dzielenie się chlebem oraz 
prezentami). 

Przygotowania do Targów w Berlinie 

Promocja Ziemi Mrągowskiej 
Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" promuje nasz 
powiat w katalogu targowym przeznaczonym na targi w Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii oraz w katalogu turystycznym "Wakacje na Warmii 
i Mazurach 2007".  

T 
argi odbędą się na przełomie 
stycznia i marca. Folder rozda-
wany będzie kontrahentom za-

granicznym reprezentującym branżę 
turystyczną, szkoleniową, biznesową i 

wypoczynkową. Ponadto, będzie on 
udostępniony podczas spotkań przed-
stawicieli Urzędu Marszałkowskiego z 
kontrahentami zagranicznymi w kraju i 
zagranicy. Nakład folderu to 5 tys. eg-

zemplarzy. Natomiast wy-
dawnictwo wakacyjne uka-
że się w kwietniu i jego na-
kład wynosić będzie 100 
tys. egzemplarzy. Przy tej 
promocji współpracuje Sa-
morząd Województwa, któ-
ry dodatkowo rozprowadzi 
10 tys. egzemplarzy na 
organizowanych przez sie-
bie imprezach, takich jak 
targi krajowe, spotkania 
biznesowe i delegacje za-
graniczne. Będzie to rów-
nież wydanie elektroniczne, 
które zostanie umieszczone 
na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Z a r z ą d  W a r m i ń s k o -
Mazurskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej 20 listo-
pada 2006 r. podjął Uchwałę  
o przyjęciu LOT "Ziemia Mrą-
gowska" w skład Warmińsko-
Mazurskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej. Ponadto 
Uchwałą  Zarządu Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
LOT Ziemia Mrągowska zo-
stał powołany do Forum 
Rozwoju Turystyki. 

Wystawa w MCIT 
Członkowie LOT Ziemia Mrągowska oraz ci, którzy chcą wstąpić do sto-
warzyszenia spotkają się 24.02 w CKiT na walnym zebraniu. Po nim, o 
godz. 12. odbędzie się otwarcie wystawy fotografii „Pojezierze Mrągow-
skie” Waldemara Bzury z Krutyni oraz Petera Scherbuka z Niemiec. 

Waldemar Bzura mieszka w Krutyni. Z 
zawodu jest leśnikiem, pracuje w Mazur-
skim Parku Krajobrazowym w Krutyni,. 
Fotografowanie traktuje jako 
hobby. Wystawiał swoje 
prace na kilkudziesięciu 
wystawach. Podsumowa-
niem jego osiągnięć był 
wydany w 2004 roku autor-
ski album pt.  „Mazury. Czte-
ry pory roku” wydany przez 
wydawnictwo Biały Kruk z 
Krakowa.  
Peter Scherbuk urodził się 
Olsztynie, od 12 roku życia 
zajmuje się fotografią. Od 
1980 roku, ten z wykształce-

nia grafik, mieszka w Niemczech. Trasy 
wielu jego podróży prowadziły go po prawie 
całym świecie, ale miłość do „jego Mazur” 

nigdy nie przeminie. Peter 
Scherbuk jest zamiłowa-
nym przyrodnikiem i foto-
grafem przyrody, wydawcą 
i redaktorem naczelnym 
niemieckiego czasopisma 
f o t o g r a f i c z n o -
p r z y r o d n i c z e g o 
„Naturblick”.  

Zebranie LOT Ziemia 
Mrągowska rozpocznie 

się  o 11.00, zaś otwarcie 
wystawy godzinę później.  

ZAPRASZAMY 
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Bal sportowca w obiektywie 
Trzynasty Bal Sportowca w ocenie uczestników był bardzo udany. Podsumowano na nim wyniki Plebiscytów. 
Relację z uroczystości można obejrzeć również w Telewizji TELETOP.  

Michał Kościuczuk - zwycięzca Plebiscytu 

Ewa Grala odbiera nagrodę 

Paweł Krasowski 
Radio WaMa odbie-
ra podziękowania 

Orkiestra Black Jack  grała 
wspaniale do samego rana... 

Nominowani i laureat Przedsiębiorcy Roku 2006 

Andrzej Piasecki odbierał nagrodę za syna Patryka 

Alfred Siwik 
odbiera tytuł  
Sponsora Sportu 

Po rozdaniu nagród i wyróżnień ( w środku 
Ireneusz Kutyła z PKOl i Tomasz Stefański )  

Waldemar Basta odbiera wyróżnienie 
z okazji 5-lecia jego firmy 

Jan Jabłonowski 
odbiera puchar 

Laureaci Plebiscytu z nagrodami 

Spotkanie w kulu-
arach - Piotr Stefań-
ski i Edyta Danilczuk 
(Kurier Mrągowski) 

Zabawa trwała do białego rana... 

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Mrągowa, Mrągowskie Stowarzy-
szenie Gospodarcze, Hotel Mercure "Mrongovia", Sponsorzy: 
Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, Spółdzielnia Mleczar-
ska "MLEKPOL" w Grajewie, Siwik Intertrade sp. z o.o. , Zakład 
Usług Komunalnych Z.L. Lubowidzki, Wójt Gminy Mrągowo, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie, Burmistrz Miasta 
Mrągowa, Starosta Mrągowski, Hotel Mercure Mrongovia", Auto 
Dems Stanisław Brodowski, Ekomelbud SA, Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe "Moto-Mazury" sp. z o.o., Centrum Rekla-
mowe Szapiel, Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe 
Tracom, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, Miejska Energetyka Cieplna, Przed-
siębiorstwo PKS, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo -
Handlowe Kanu, Bank Spółdzielczy w Mrągowie, Cech Rze-
miosł Różnych, Firma Adams Henryk Pędzich, Zakłady Przemy-
słu Odzieżowego Warmia, Kamieniarstwo Paśnikowski sp. z 

o.o., Zakład Metalowy Władysława Wilińskiego, Mazurskie 
Centrum Handlowe Daniel Bastek, Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców Społem w Olsztynie, Zakład Cukierniczy Jagodzian-
ka, Termik Elektryczne Elementy Grzejne Jan Łuński, Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe Diana-Cukiernia, Centrum Kultury 
i Turystyki, Zakład Cukierniczy Figar, Clarity Profesjonalne 
Utrzymanie Czystości. Patronat medialny oraz sponsorzy: 
Gazeta Olsztyńska Kurier Mrągowski, Radio WaMa. 

Podziękowania odebrał 
dyrektor Hotelu Mercury  
Krzysztof Dubrow 
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Uczniowie mają wolne 

Czas na ferie 
Zbliżają się ferie. W naszym województwie trwają one od 12 do 25 lute-
go. Co robić, by nasze dzieci i młodzież nie nudziły się w tym czasie? 
Oto mini-przewodnik po zimowych feriach w mieście.  

F 
erie w mieście organizowane są 
w mrągowskich szkołach oraz 
obu domach kultury - Centrum 

Kultury i Turystyki i Młodzieżowym Do-
mu Kultury.  Poniżej zamieszczamy 
ofertę placówek: 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
Zespół Szkół nr 1 oferuje swoim 
uczniom zajęcia plastyczno-techniczne, 
taneczne (dla uczniów klas I-III), spor-
towe (piłka nożna i koszykowa), ręko-
dzielnicze i plastyczne (klasy I-VI), 
kom pute rowe  i  spo r towo -
rekreacyjne (dla wszystkich 
uczniów). Ponadto zaplanowane 
są również dla uczniów klas II-VI 
wyjazdy na basen i lodowisko. 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 
W Zespole Szkół  nr 4 w Mrągowie 
w ramach zajęć zaplanowano 
m.in.: 
· gry  i zabawy sportowe, 
· turnieje w piłce nożnej, zbijaka, 
tenisie stołowym itp., 
· zajęcia świetlicowe – gry i zaba-
wy stolikowe, oglądanie bajek i 
filmów, 
· zajęcia biblioteczne pod hasłem 
„Ferie z książką”, 
· zajęcia komputerowe, 
· wyjście do Muzeum Ziemi Mrągow-
skiej, 
· spotkanie z policjantem, realizacja 
programu profilaktycznego „Zły  dotyk”, 
· wyjazdy do teatru w Olsztynie, na 
sztuczne lodowisko w Mikołajkach oraz 
na Górę Czterech Wiatrów, 
· pokaz i nauka udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
- Zachęcamy do spędzania wolnego 
czasu, pragniemy aby ferie były nie 
tylko atrakcyjne, ale przede wszystkim 
bezpieczne - mówi dyrektor Mariola 
Dziamałek.  
Zapisy uczniów do udziału w zajęciach 
prowadzi pani Stanisława Ptaszyńska - 
Gencza, pedagog szkolny, tel. (089) 
742-69-71. 
 
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
W okresie ferii zimowych placówka 

będzie prowadziła zajęcia otwarte dla 
dzieci i młodzieży od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00-13.00. Prowa-
dzone będą następujące zajęcia: pla-
styczne, rękodzielnicze, rytmiczno – 
taneczne, wokalno – muzyczne (gra na 
gitarze i instrumentach perkusyjnych, 
nauka piosenek, karaoke) aerobik, za-
jęcia teatralne, gry i zabawy świetlico-
we, wyjścia w plener – Góra Czterech 
Wiatrów – sanki, narty, tenis stołowy – 
ZSZ nr 1.  

- Planujemy również zorganizować 16 
lutego Bal Karnawałowy – integracyjny 
oraz Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 
(23 lutego) oraz konkurs plastyczny 
„Moje ulubione sporty zimowe” - mówi 
dyrektorka Barbara Dziewiatłowska -
Gintowt. 
 
CENTRUM KULTURY  
I TURYSTYKI 
1. Warsztaty teatralne: 
- grupa młodsza – praca nad tek-
stem, scenami wierszy J. Brzechwy: 
“ZOO”, “Lokomotywa” zakończona 
pokazem; 
- grupa starsza – praca nad spekta-
klem “Wielebni” wg S. Mrożka 
2. Warsztaty muzyczne skierowa-
ne do zespołów działających w 
CKiT z zakresu gry na instrumen-
tach: gitara, bas oraz otwarta pra-
cownia muzyczna (dodatkowe zaję-

cia dla wszystkich chętnych zespołów), 
KONCERT zespołów grających w pra-
cowni muzycznej. 
3. Warsztaty taneczne:  
• taniec współczesny – zajęcia otwarte  
• MSTW - rozpoczęcie pracy nad spekta-
klem “Ciemna Strona Księżyca” 
4. Warsztaty plastyczne i rękodzielni-
cze - konkurs na maskę i strój teatral-
ny“...a mi się chce przez chwilę być na 
przykład ...motylem” dla dzieci i młodzie-
ży; wystawa  
5. Warsztaty literackie “Planeta twórczo-
ści” pod kierunkiem Mariusza Więcka (13-
14 lutego) 
6. Warsztaty wokalno-poetyckie inspi-
rowane twórczością Marka Grechuty 
7. Warsztaty fotograficzne pod kierun-
kiem Marcina Czaplińskiego, zakończone 
wystawą. 
8. Warsztaty tkackie pod kierunkiem 
Rafała Korotkiewicza 
9. „Czwartkowe śpiewanie” – zaprosze-

nie Mrągowian do wspólnego 
śpiewania, repertuar tworzą 
pieśni ludowe, patriotyczne i 
wojskowe 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
• Turniej piłki nożnej “Dzikie 
drużyny” (ZS nr 1)  
• Turniej piłki siatkowej szkół 
średnich dziewcząt i chłopców 
(ZSZ)  
• Turniej gier i zabaw dla naj-
młodszych (ZSZ).  
FILMY: 
- “As te r i x i  wik ingowie ” ; 
“Roboty” (13-15, 20-22 luty)  
- film walentynkowy – komedia 
romantyczna “Tylko mnie ko-
chaj” (14 luty) 
- Wszystkich zapraszamy na 

wspólne Walentynki - mówi kierownik 
Marta Szymborska - Łupkowska. Pod-
czas nich odbędzie się koncert zespołu 
flamenco “Por Fiesta” (muzyka, taniec), 
bilet 15 zł (16 luty). Szczegółowy program 
ferii będzie dostępny w CKiT oraz na stro-
nie internetowej – www.ckit.mragowo.pl;  
zapisy i informacje CKiT, tel. 743 34 50. 

Koncert flamenco będzie atrakcją koncertu walentynkowego 
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INFORMATOR  DLA SZUKAJĄCYCH  POMOCYINFORMATOR  DLA SZUKAJĄCYCH  POMOCYINFORMATOR  DLA SZUKAJĄCYCH  POMOCYINFORMATOR  DLA SZUKAJĄCYCH  POMOCY    

Gdzie  można znaleźć pomoc w trudnych sprawach? 
DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZY 
BURMISTRZU MIASTA MRĄGOWO 

przy ul. Królewieckiej 41, tel. 741-2182 
  

●Dyżur prawnika  -  mgr Stanisław Bułajewski, wtorek,  godz. 13 - 16,  pokój nr 14, 
●Dyżur wstępnego motywowania  do leczenia    odwykowego -  Irena  Krajewska, 
   wtorek, godz. 16 – 19, pokój nr 14, 
●Dyżur informacyjno-konsultacyjny w zakresie problematyki  narkomanii -  
  mgr Bożena Masna , pierwszy i trzeci  wtorek w miesiącu, godz. 14 – 15.30, pokój 12 A, 
●Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  
  Maria Zielińska, pokój nr 12 A , wtorek, godz. 11- 14. 

Zajęcia prowadzone  w Poradni Odwykowej, przy ul. Królewieckiej 58, tel. 741- 0268 
/wejście od szczytu budynku/. 

  
 mgr Mirosław Bień: 
 

●Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu - poniedziałek,  godz. 17- 20 
 

●Terapia radzenia sobie ze złością - czwartek, godz. 17- 20 
  

Dyżury psychologa w szkołach -   mgr Halina Sierpińska: 

●Zespół Szkół Nr 1:  
   - Szkoła Podstawowa Nr 1, przy ul. Kopernika,                      czwartek, godz. 9.30 –11.30, 

   - Szkoła Podstawowa Nr 1,  przy ul. Bohaterów Warszawy,  czwartek,  godz.11.40- 13.40, 

   - Gimnazjum Nr 2,    przy ul. Kopernika,                                 wtorek, godz. 13- 15, 

●Zespół Szkół Nr 4,                                                                poniedziałek,  godz. 13- 17. 

Zajęcia socjoterapeutyczne : 
 
●Gimnazjum Nr 1 przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP, mgr Bożena Masna,       
   wtorek, godz. 12-14    i  czwartek, godz. 13 -15, 

●Świetlica Środowiskowa przy Burmistrzu Miasta Mrągowo, ul. Sienkiewicza 16,  
   mgr Monika Kamińska, środa, godz. 16-18. 

Uwaga: wymienione działania finansowane są z budżetu Miasta Mrągowo  -  fundusz  profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 Opracowała: Alicja Szarek 
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