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Strona internetowa Urzędu Miejskiego wyróżniona! 

www.mragowo.pl 
Ranking 10 najpopularniejszych stron internetowych warmińsko - ma-
zurskich miast powiatowych ogłosiła Gazeta Wyborcza. Mrągowska 
strona znalazła się na drugiej pozycji rankingu. Strony oceniali dzien-
nikarze Gazety. 

N 
a pierwszym miejscu są naj-
świeższe informacje. Nie braku-
je także adresów numerów 

telefonów do najważniejszych instytu-
cji. Duży plus za przyciągające uwagę 
graficzne linki do Pikniku Country i Fe-

stiwalu Kultury Kresowej - takimi słowa-
mi ocenili dziennikarze Gazety Wybor-
czej stronę Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie. Najwyżej oceniona została stro-
na Nowego Miasta Lubawskiego, Mrą-
gowo znalazło się na drugiej pozycji, na 

trzeciej zaś Gołdap.  
-To miłe wyróżnienie 
i motywacja do tego, 
by naszą stronę 
wciąż ulepszać - 
mówi burmistrz Oto-
lia Siemieniec.  
Stronę zaprojektował 
i wykonał pracownik 
urzędu, Cezary Ra-
dziszewski. 
Witryna będzie stale 
zmieniana i udosko-
nalana.  
Będziemy wdzięczni 
za wszystkie rzeczo-
we uwagi na temat 
jej wyglądu, przesy-
łanymi na adres re-
dakcji MM. 

Jak wynika z informacji, zamieszczo-
nych w internetowej bazie organizacji 
pozarządowych www.bazy.ngo.pl, w 
Mrągowie działa kilka organizacji pożyt-
ku publicznego, którym można przekazy-
wać procent podatku dochodowego, 
m.in: Stowarzyszenie Wspierania Edu-
kacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży 
SUKCES, Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Rodzinie,  Poradnictwa Specja-
listycznego SYNAPSA, Fundacja Zwie-

rzęta Eulalii, Klub Sportowy Baza Mrągo-
wo, Miejski Klub Sportowy Mrągowia, 
Związek Harcerstwa Polskiego, Towa-
rzystwo Nasz Dom i Polski Czerwony 
Krzyż.  

 
Więcej informacji o tym, komu można 

przekazywać pieniądze, znajdą Państwo 
na stronie www.mragowo.pl. Wszelkie 
sygnały i sugestie można zgłosić również 
pod nr telefonu 089 741 2111. 

Pomagamy organizacjom i stowarzyszeniom 

Oddaj 1 procent! 
Mrągowski urząd prowadzi akcję informacyjną, dotyczącą przekazywania jed-
nego procenta swoich podatków na cele organizacji pożytku publicznego. Za-
chęcamy wszystkim, by wspierali w ten sposób działalność mrągowskich or-
ganizacji i stowarzyszeń - mówi burmistrz Otolia Siemieniec. 

Burmistrz Mrągowa  
Otolia Siemieniec: 
 
Doceniając rolę, jaką spełniają 
organizacje pozarządowe, a 
szczególnie organizacje pożytku 
publicznego, udzielam poparcia 
podejmowanym przez nie stara-

niom pozyskania 1% podatku od osób fizycznych. 
Apeluję do wszystkich mrągowian o to, aby zdobyli 
się na drobny wysiłek i dokonali odliczeń od swego 
podatku, wpłacając je na rachunek bankowy wybra-
nej organizacji pożytku publicznego. W interesie 
wszystkich mieszkańców naszego Miasta leży to, 
aby ów 1% naszych podatków został w Mrągowie i 
służył najpierw zaspokajaniu naszych własnych 
potrzeb. Przekazanie 1% podatków na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego to jednoczesne zwiększe-
niem możliwości ich działania i w rezultacie poprawa 
jakości życia nas wszystkich.  
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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.  

E D U K A C J A, K U L T U R A   I   S P O R T      

Konkurs na tytuł gazety 

TMZM rozstrzygnięty 

Głos Ziemi  
Mrągowskiej 

 

„Głos Ziemi Mrągowskiej” -  taki 
tytuł gazety Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Mrągowskiej, spo-
śród 27 nadesłanych propozycji, 
wybrali we wtorek 13 03. jurorzy 
konkursu.  
Autorem zwycięskiego tytułu jest 
mieszkaniec Mrągowa - Marian Martuś. 
Zwycięzca  konkursu oprócz satysfak-
cji, którą zapewne już posiadł otrzyma 
nagrodę niespodziankę.  
Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 
podczas inauguracji obchodów „Dni 
Mrągowa” przypadających w tym roku 
na 6 – 7 lipca. Gratulujemy zwycięstwa 
Panu Marianowi Martusiowi, a wszyst-
kim uczestnikom konkursu dziękujemy 
za nadesłane ciekawe propozycje.  

Andrzej Badurek 

D 
o tradycji szkoły można już zali-
czyć „Herbatkę u dyrektora”, w 
której biorą udział  laureaci kon-

kursów przedmiotowych oraz ucznio-
wie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w 
nauce i zachowaniu w I semestrze roku 
szkolnego .Na spotkanie z najlepszymi 
zostali również zaproszeni przedstawi-
ciele Rady Rodziców: p. Piotr Krysiak, 
p. Jerzy Tabaka p. Olga Arendarska 

oraz p. Mieczysław Bezlapowicz, prze-
wodniczący komisji oświaty przy Urzędzie 
Miasta. Najmłodsi uczniowie nauczania 
zintegrowanego  otrzymali listy pochwal-
ne dla swoich klas za wytrwałą i sumien-
ną pracę  w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2006/2007, uczniowie z klas 
IV-VI i gimnazjum odebrali z rąk zapro-
szonych gości listy gratulacyjne za bar-
dzo dobre wyniki w nauce. Punktem kul-
minacyjnym spotkania było wręczenie 

nagród za uzyskanie najwyższej 
średniej w szkole. Wśród klas IV-V 
najlepsze wyniki osiągnęła Zuzan-
na Nowotnik z klasy 4e ( średnia 
5,6), z klas szóstych Anna Jurkojć i 
Alicja Ksobiech z klasy 6e (średnia 
5,2).  
Najlepszą uczennicą gimnazjum 
okazała się Kamila Langowska z 
klasy 3b, która w I semestrze uzy-

skała średnią 5,6. 
Dziewczęta  otrzy-
mały wartościowe 
nagrody, m.in. od-
twarzacze mp3, 
kamery interneto-
we. Specjalną na-
grodę w postaci 
telefonu komórko-
wego, ufundowane-
go przez firmę 
ADAMS z Mrągo-
wa , została nagro-
dzona Patrycja 
Świder z klasy 6b, 
k tó ra  zdoby ła 
pierwsze miejsce w 
wojewódzkim kon-
kursie matematycz-
nym. 

Najlepsi w ZS nr 1 wyróżnieni 

Wyniki docenione 
W Zespole Szkół nr 1 odbyły się spotkania społeczności uczniowskiej z 
dyrektorem Szkoły  Zenonem Kasperowiczem.  

CKiT zaprasza 
21 marca - 8 Festiwal Piosenki Że-

glarskiej i Turystycznej PAGAJ 2007. 
Zapraszamy młodzież szkół podstawowych 
i gimnazjalnych Powiatu Mrągowskiego do 
udziału w Festiwalu. Rozpoczęcie o godz. 
10.00 w sali widowiskowej CKiT.  
 
26  marca - WOJEWÓDZKIE OBCHO-

DY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TE-
ATRU. Obchody odbędą się 26 marca 
2007 o godz. 18.00. Podczas nich zobaczy-
my spektakl Teatru Nieskromnego z Olszty-
na,  “Zimą muzależy pod stołem, poważnie” 
wg Rolanda Topora, reż. Barbara Juszkie-
wicz. Jest to teatr działający przy II LO w 
Olsztynie. Wstęp na teatralną imprezę jest 

bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsc przygotowane zostały zaprosze-
nia, upoważniające do wstępu na nią.  
Osoby, które chciałby wziąć udział w Ob-

chodach Dnia Teatru mogą odbierać zapro-
szenia w CKiT (dział organizacji imprez, tel. 
743 34 53). 
 
27 marca - Spotkanie z Tadeuszem 

Ostojskim, początek  godz. 18.00. Spotkanie 
odbędzie się w Bibliotece Miejskiej – Czytel-
nia dla dorosłych, wstęp wolny! Tadeusz 
Ostojski to prozaik, tłumacz z języka niemiec-
kiego dzieł Ernsta Wiecherta.  Spotkanie 
odbywa się w ramach Obchodów 120 roczni-
cy urodzin Ernsta  WIECHERTA.             

TERMINARZ ROZGRYWEK 

MKS MRĄGOWIA MRĄGOWO 
24  marca, godz. 15.00 -  
MKS Mrągowia:Zatoka Braniewo 
7 kwietnia, godz. 14.00 -  
MKS Mrągowia: Zamek Kurzętnik 
21 kwietnia, godz. 16.00 -  
MKS Mrągowia: DKS Dobre Miasto 
5 maja, godz. 16.00 -  
MKS Mrągowia: Płomień Ełk 
19 maja, godz. 16.00 -  
MKS Mrągowia:Start Działowo 
2 czerwca, godz. 16.00 -  
MKS Mrągowia:Granica Kętrzyn 
9 czerwca, godz. 16.00 -  
MKS Mrągowia:Polonia Pasłęk 
16 czerwca, godz. 16.00 -  
MKS Mrągowia:Rominta Gołdap 
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rok szkolny  
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W PRZEDSZKOLU  

PUBLICZNYM 

NR 1 „STOKROTKA” 

ul. Brzozowa 7 A  

w Mrągowie 
 

TYLKO DO 30 MARCA! 
 
Przedszkole przyjmuje dzieci od 3- 5 
lat i 6-latki - klasa 0. Zainteresowa-
nych rodziców prosimy o zgłaszanie 
się po karty przyjęć. 

S 
zansę na bezpłatne szkolenia 
mają również mrągowscy 
przedsiębiorcy. Szkolenia roz-

poczną się 2 kwietnia. Poruszane na 
szkoleniach tematy to: Pozyskiwanie 
funduszy pomocowych, Źródła dofi-
nansowania działalności gospodar-
czej z funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej, Specjalista do spraw 
funduszy Unii Europejskiej, Zarządza-
nie od A do Z.  

Projekt jest realizowany na zlece-
nie Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt „Wschód Bizne-
su”, realizowany przez FIRMĘ 2000 
Sp. z o.o. i Duński Instytut Technolo-
giczny jest obecnie największym w 
Polsce projektem, mającym na celu 
podniesienie konkurencyjności przed-
siębiorstw, działających w regionach 

uznanych za najsłabiej rozwinięte w 
kraju. Projekt trwał będzie do 31 grud-
nia 2007 r. i obejmie swoim zasięgiem 
5 województw Polski: warmińsko – ma-
zurskie, podlaskie, lubelskie, podkar-
packie i świętokrzyskie. Projekt ma 
bardzo innowacyjny charakter, ponie-
waż biorący w nim udział przedsiębior-
cy przez cały rok będą mogli liczyć na 
pomoc profesjonalnego doradcy, który 
nie tylko pomoże opracować indywidu-
alny plan rozwoju firmy, poleci odpo-
wiednie szkolenia i doradztwo, ale rów-
nież będzie służył radą przy tworzeniu 
planu działania firmy na najbliższe lata. 
O szkoleniach informować będziemy na 
www.mragowo.pl. 

Wschód Biznesu w Mrągowie 

Szkolenia na przyszłość 
Na Warmii i Mazurach ruszył projekt „Wschód Biznesu”, w ramach 
którego przedsiębiorcy przez cały rok będą mogli liczyć na pomoc 
profesjonalnych doradców, specjalistyczne szkolenia i spotkania z 
praktykami biznesu.  

Istnieje możliwość bezpłatnego udziału 
w Projekcie. Szczegóły na stronie: 

www.wschodbiznesu.pl lub  
pod numerem telefonu: 089 624 14 26 

O Ś W I A D C Z E N I E  
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE 

 

w sprawie: niedopełnienia obowiązków przez Starostę Powiatu Mrągowskie-
go, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.)  w procedurze rozwiązywania umowy o pracę z Radny-
mi Rady Miejskiej w Mrągowie. 
 
Na postawie § 23 ust. 3 pkt 3 Statutu Miasta Mrągowa stanowiącego załącznik do 
uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr V/9/03 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Mrągowa  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 
2003 r. Nr 60, poz. 853, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Mrągowie, 
oświadcza co następuje:      
Ustawa samorządowa, oprócz obowiązków jakie ciążą na radnych, przewiduje 
również uprawnienia mające chronić i wspomagać radnych w pełnieniu ich  obo-
wiązków. Art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591  z późn. zm.) stanowi, iż rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 
uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem.   
W ostatnich dniach, dwoje radnych Pani Teresa Nowacka – Dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie i Pan Andrzej Zając – Kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie 
Powiatowym w Mrągowie otrzymali wypowiedzenia stosunku  pracy.  
Pracodawca – Starosta Powiatu Mrągowskiego, wręczając wypowiedzenia Pani 
Teresie Nowackiej i Panu Andrzejowi Zającowi, nie dopełnił wymogów prawnych 
wynikających z cytowanego wyżej art. 25 ust. 2, w kwestii uprzedniego wystąpie-
nia do Rady Miejskiej w Mrągowie o wyrażenie zgody w przedmiocie sprawy.   

W związku z powyższym Rada Miejska w Mrągowie wyraża  
sprzeciw i dezaprobatę dla tego typu decyzji.    

Oświadczenie przyjęto na Sesji Rady Miejskiej  1 marca 2007 roku. 

A K T U A L N O Ś C I   

Obwodnica Mrągowa 

OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 
2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz 
w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środo-
wiska (tekst jedn. Dz.U.z 2006r. Nr 129, 
poz.902 ze zm.) 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawia-
damia że 23 lutego br., działający w imie-
niu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, Oddział w Olsztynie, projek-
tant MOSTY KATOWICE, złożył skorygo-
waną wersję raportu oddziaływania na 
środowisko w zakresie zmiany nazwy 
kilometrażu projektowanej zachodniej 
obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi 
krajowej nr 59 Giżycko-Ryn-Mrągowo-
Nawiady-Rozogi. 

Z aktami sprawy można zapoznać 
się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wy-
dziale Środowiska i Rolnictwa - Al. Mar-
szałka J. Piłsudskiego 7/9, pok. 288 oraz 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 52. 
  
Uwagi i wnioski można składać w War-
mińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódz-
kim w terminie 21 dni od daty podania 
niniejszego zawiadomienia do publicznej 
wiadomości. 
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Współpraca samorządów 

Z Mrągowa do Limanowej 
Młodzi mrągowianie zwiedzą w lipcu Limanową i Kraków, zaś ich rówie-
śnicy z Limanowej zobaczą uroki Warmii i Mazur. Będzie to możliwe 
dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy dwóch szkół: mrą-
gowskiego Zespołu Szkół nr 1 i limanowskiego Zespołu Szkół Samo-
rządowych nr 3. 

N 
awiązana między szkołami 
współpraca to dla uczniów mrą-
gowskiej "jedynki" szansa na 

poznanie atrakcji turystycznych połu-
dnia Polski. Wakacje, które już za czte-
ry miesiące, będą mogli spędzić w Li-
manowej i poznać liczne atrakcje tej 
ziemi. Zwiedzą również Kraków i okoli-
ce. Młodzieżowa wymiana to efekt pod-
pisanego przez dyrektorów obu szkół 
porozumienia. Gdy mrągowianie będą 
zwiedzali Wawel, uczniowie z Limano-
wej zwiedzą Ziemię Mrągowską. Na 

pewno pojadą do Świętej Lipki i Gierło-
ży. Wyjazdy będą współfinansowane 
przez rady miejskie Mrągowa i Limano-
wej. Oba samorządy podpisały bowiem 
kilka miesięcy temu porozumienie o 
współpracy. 
- Na wakacje wyjedzie 45 osób łącznie 
z opiekunami, w programie liczne atrak-
cje, między innymi wycieczki i wyjścia 
na basen. To również okazja do integra-
cji młodzieży obu miast, co zaowocuje, 
miejmy nadzieje, wieloma przyjaźniami 
– mówi dyrektor ZS nr 1, Zenon Kaspe-
rowicz. 

Nowy aparat rentgenowski w Przychodni 

Prześwietlą bezpieczniej 
Przychodnia przy ul. Królewieckiej wzbogaciła się o nowy aparat rent-
genowski. Sprzęt oraz remont pracowni kosztowały ponad 300 tysięcy 
złotych. - Była to jednak inwestycja konieczna, bo stary aparat nie 
nadawał się już do użytku - mówi dyrektorka szpitala Mirosława Bykow-
ska. Pacjenci mogą korzystać już z nowego sprzętu. 

N 
owy rentgen stanął w przychod-
ni przy ul. Królewieckiej 58. 
Wraz z jego zakupem odnowio-

na została cała pracownia - jest przede 
wszystkim nowa nastawnia, czyli miej-
sce, z którego operator uruchamia apa-
rat, a pomieszczenie wyłożone jest 
specjalną warstwą ołowiu. Kontrola 
Sanepidu, który musiał dopuścić pra-
cownię do użytku, wypadła dobrze. 

Teraz dyrektorka szpitala Mirosława 
Bykowska planuje zakup kolejnego rent-
genu - tym razem do samego szpitala. 
Nowy aparat sam reguluje natężenie 
promieniowania, optymalne do danego 
prześwietlenia. 
- A to oznacza większe bezpieczeństwo 
pacjentów, a przede wszystkim lepszą 
diagnostyką - mówi mrągowski radiolog, 
Maciej Mgeładze - Arciuch. 

Na zdjęciu: Radiolog Maciej Mgełdze - Arciuch prezentuje nowy aparat rentgenowski.  
Dyrektorka Mirosława Bykowska zapowiada, że zakupi kolejny – tym razem do samego szpitala. 

Danuta Śliwińska z USC 

przeszła na emeryturę 

Trzydzieści siedem 

lat jak jeden dzień 
Te trzydzieści siedem lat, które 
przepracowałam, minęły jak jeden 
dzień - mówi odchodząca na eme-
ryturę pracownica Urzędu Stanu 
Cywilnego, Danuta Śliwińska. - 
Pamiętam mój pierwszy udzielany 
ślub, pamiętam, kto był świadkiem. 
Dobrze, że stół miał długi obrus, 
bo cała się trzęsłam ze zdenerwo-
wania. Kochałam swoją pracę. 
- Swoją pracę rozpoczęłam pierwszego 
lutego 1970 roku. Pierwszego październi-
ka 1990 roku przyszłam do USC. Z moją 
kierowniczką Teresa Tylińską przepraco-
wałam już tyle lat... - opowiada świeżo 
upieczona emerytka. Na emerytkę wcale 
nie wygląda. Wciąż uśmiechnięta, ele-
gancka, zawsze serdeczna - tak będą ją 
wspominać interesanci.    
- Decyzja o tym, że odchodzę na emery-
turę, była dla mnie bardzo trudna. ale 
zaważyły na niej powody osobiste - opo-
wiada pani Danusia. - Moja praca była 
wspaniała. Bardzo ją lubiłam i trudno mi 
odchodzić. Uroczyste pożegnanie odbyło 
się w środę 7 marca w gabinecie burmi-
strza. Byl tort i kwiaty, była również chwila 
wspomnień. 
- Będzie Pani zawsze mile widzianym u 
nas gościem - powiedziała na koniec bur-
mistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. 

Więcej zdjęć z pożegnania  
pani Danuty Śliwińskiej  
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SKRÓTEM Nowe władze, nowe plany 

LOT-em do promocji 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” chce jeszcze 
skuteczniej promować cały powiat. W piątek 9 marca odbyło się Wal-
ne Zebranie Członków, na którym wybrane zostały nowe władze. Or-
ganizacja ma również nowe plany na nadchodzący sezon. 

N 
owym prezesem LOT "Ziemia 
Mrągowska" został Krzysztof 
Dubrow, dyrektor Hotelu Mer-

cure Mrongovia. Dotychczasowy pre-
zes, Tomasz Witkowicz, zrezygnował 
ze swojej funkcji. Skład zarządu LOT 
został uzupełniony, a jego nowymi 
członkami zostali: Donata Kobylińska-
Durka, przedstawiciel Urzędu Miejskie-
go, Marek Szmigiel, reprezentujący 
Starostwo Powiatowe, Ewa Zera z 
Mrągowskiego Centrum Informacji 
Turystycznej oraz Halina Sawicka, 
przedstawicielka branży turystycznej. 

Na Walnym Zebraniu podsumowa-
na została ubiegłoroczna działalność 
stowarzyszenia. Przedstawiciele pod-
jęli uchwały, w tym o udzieleniu abso-
lutorium Zarządowi, planie działania 
wraz z planem finansowym - budże-
tem na 2007rok. Na zebraniu obecny 
był Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Jarosław Klimczak, który przedstawił 
plany rozwoju turystyki w regionie 
oraz korzyści wynikające ze 
współpracy samorządów i pod-
miotów branży turystycznej w 
ramach Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej. 

LOT ma plany na przyszłość: 
przede wszystkim zainwestowa-
nie w rozbudowę strony interneto-
wej wraz z systemem rezerwacji. 
Zdaniem przedstawicieli organi-
zacji, promocja poprzez Internet 
jest bardzo skuteczna i należy 
zadbać o to, by na stronie 

www.it.mragowo.pl były wyczerpujące, 
ważne dla turystów informacje wraz z 
bazą noclegową. Już wkrótce ze strony 
będą mogli korzystać również zagra-
niczni turyści – trwa jej tłumaczenie na 
języki angielski i niemiecki. 

Ponadto w planach jest nowa mapa 
szlaków rowerowych Ziemi Mrągow-
skiej – będzie to kolejna promocja, tym 
razem pod kątem możliwości uprawia-
nia turystyki aktywnej. 

Po zebraniu przedstawiciele LOT 
wzięli udział w otwarciu wystawy foto-
graficznej "Pojezierze Mrągowskie", na 
której swoje zdjęcia zaprezentowali 
wybitni artyści Waldemar Bzura z Kru-
tyni oraz Petera Scherbuk z Niemiec. 
Organizatorem  wystawy jest LOT 
"Ziemia Mrągowska". Fotografie można 
oglądać w holu Centrum Kultury i Tury-
styki, obok biura LOT 
w Mrągowskim Cen-
trum Informacji Tury-
stycznej.  

Na zdjęciach: Zebranie LOT Ziemia Mrągowska. Wystawa Waldemara Bzury i Petera Scherbuka. 

Konkurs na Jubileusz 
Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Mrą-
gowskiej organizuje 
konkurs czytelniczy 
"Czytamy Wiecherta' 
To jeden z punktów 
zaplanowanych na 
ten rok obchodów 
120 rocznicy urodzonego w Piersławku 
koło Mrągowa pisarza, piewcy mazur-
skich stron. W konkursie mogą uczestni-
czyć wszyscy, którzy cenią sobie litera-
turę Wiecherta lub chcą ją poznać. Nie 
zawsze jest ona bowiem doceniana, a 
jej popularyzacją w Polsce zajmują się 
głównie olsztyńskie wydawnictwa.  
Konkurs polega na dokładnym przeczy-
taniu do 20 kwietnia dwóch książek 
Wiecherta: Lasy i Ludzie oraz Pani Ma-
jorowa.  
Następnie przedstawiciele Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mrągowskiej przekażą 
uczestnikom pytania. Ci, którzy odpo-
wiedzą najlepiej, otrzymają nagrody.  
Podsumowanie konkursu zaplanowano 
na drugą połowę maja.  Więcej informa-
cji o konkursie na www.mragowo.pl, 
zaś  o  dz ia ła lnośc i  TMZM na 
www.it.mragowo.pl. 

Sezon wodny  
przed nami 
Ponad 20 jezior w całym 
powiecie mrągowskim i 

cztery na terenie miasta - to zasięg 
działania mrągowskiego oddziału Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Rozpoczęły się przygotowania do 
sezonu - WOPR ustala między innymi 
warunki współpracy ze strażą pożarną, 
policją i ośrodkami turystycznymi.  
Na terenie powiatu mrągowskiego jest 
wiele zbiorników wodnych, przez które 
prowadzą wodne szlaki  turystyczne i 
żeglugowe. Nic więc dziwnego, że mrą-
gowscy ratownicy, straż pożarna oraz 
policja mają w sezonie pełne ręce robo-
ty.  
- Jak wynika  z naszych wyliczeń, z roku 
na rok jesteśmy coraz lepiej przygoto-
wani do sezonu - mówi prezes WOPR, 
Zygmunt Kisielewski.  
Rozpoczęte przygotowania do sezonu 
to przede wszystkim kontrola sprzętu. 
Na szczęście łodzi nie brakuje, za mało 
jest jednak silników, a te, które są, cza-
sem zawodzą. Planowane są również 
kontrole kąpielisk - woprowcy już niedłu-
go sprawdzą, czy powiatowe jeziora są 
bezpieczne. Mrągowskie pogotowie jest 
jednym z jedenastu, podlegających pod 
WOPR w Olsztynie. 
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Po Targach Turystycznych w Łodzi „Na styku kultur” 

Byliśmy perłą Targów 
- Stoisko Ziemi Mrągowskiej było prawdziwą perłą tych targów. Prowa-
dzona na nim promocja regionu była na bardzo wysokim poziomie, 
przede wszystkim aktywna i skuteczna. Nie wyobrażam sobie następ-
nych targów bez Ziemi Mrągowskiej. Zapraszam serdecznie już teraz  – 
tak ocenił prezentację Ziemi Mrągowskiej dyrektor łódzkich Targów, Pa-
weł Fendler. Nie są to słowa przypadkowe. Podczas Targów Ziemia Mrą-
gowska promowała się zupełnie inaczej, niż dotychczas. 

P 
rezentacje multimedialne, liczne 
konkursy, dotyczące Ziemi Mrągow-
skiej, a przede wszystkim wielka 

loteria turystyczna – to główne elementy 
tegorocznej prezentacji powiatu na Łódz-
kich Targach „Na styku kultur”. Nasz region 
prezentował się tam pierwszy raz od kilku 
lat. 
- I był to trafiony pomysł. Sądzimy, że war-
to brać udział w łódzkich targach. To mia-
sto jest bardzo otwarte na naszą ofertę 
turystyczną, z Łodzi do Mrągowa nie jest 
wcale daleko – mówią organizatorzy mrą-
gowskiej prezentacji. 
 
Zachęcanie przez nagrody 
Promocja Ziemi Mrągowskiej polegała mię-
dzy innymi na licznych konkursach, których 
uczestnicy odpowiadali na proste pytania: 
Dokończ słowa piosenki „Wszystkie drogi 
prowadzą do…”, W jakim regionie leży 
Ziemia Mrągowska, Jakie miasto jest ma-
zurską stolicą żeglarzy, Jakie znasz wyro-
by Mlekpolu, Jaka rzeka jest królową ma-
zurskich rzek?  
- Przy naszym stoisku wciąż byli ludzie, 
którzy aktywnie włączali się do zabawy, a 
my docieraliśmy do nich ze swoją ofertą – 
opowiada kierująca Mrągowskim Centrum 
Informacji Turystycznej Ewa Zera. Nagro-
dami w konkursie były m.in. książki o Ziemi 
Mrągowskiej, przewodniki turystyczne Ry-
szarda Bitowa, promocyjne żółte parasolki 
z napisem „Mrągowo – miasto ludzi aktyw-
nych”, eleganckie kamienne stojaki na wi-
zytówki i przyciski do papieru, wykonane 
przez mrągowski zakład Kamieniarstwo 
Paśnikowscy oraz wyroby mleczarskie 
przekazane przez Mlekpol w Grajewie Za-
kład w Mrągowie. 
- Mrągowska mleczarnia już po raz kolejny 
włączyła się w organizację targów. Kiedy 
rozdawaliśmy jej wyroby, publiczność od-
powiadała na pytania, związane z Mlekpo-
lem. Okazuje się, że to firma znana w całej 

Polsce, uczestnicy targów bez trudu 
odpowiadali na pytania, dotyczące 
wyrobów Mlekpolu – dodaje Ewa 
Zera. 
 
W samo południe 
Przez cały piątek czyli pierwszy 
dzień  targów, rozdawane były 
wśród wystawców i zwiedzających 
losy na loterię wraz z zaproszeniem 
do wzięcia udziału i godziną rozpo-
częcia: sobota w samo południe. 
Już kwadrans przed dwunastą wo-
kół stoiska Ziemi Mrągowskiej za-
częły gromadzić się tłumy zaintere-
sowanych loterią. 
- Losowaliśmy wiele atrakcyjnych 
nagród, więc było o co walczyć – 
opowiadają organizatorzy. 
Do wygrania były, oprócz nagród 
rzeczowych, specjalne nagrody 
turystyczne: dwa weekendy dla 
dwóch osób - w Starym Gielądzie i 
Krutyni, 10 spływów kajakowych i 5 
spływów mazurskimi łodziami po 
Krutyni, 2 jazdy konne w Zyndakach 
i 5 wycieczek po Mrągowie z prze-
wodnikiem regionalnym Ewą Zerą 
wraz z darmowymi kursami taksów-
ką po mieście. 
Wszyscy, którzy je wygrali, zapo-
wiedzieli, że przyjadą na Mazury, by 
wykorzystać swoje nagrody. 
- Dzięki temu być może zaprosimy do 
nas kolejnych turystów – dodają organi-
zatorzy prezentacji. 
 
Syrenka zaprasza 
Kompleks wypoczynkowo – konferencyj-
ny Mazur Syrenka w Krutyni był współ-
wystawcą na stoisku Ziemi Mrągowskiej. 
Właścicielka, Danuta Salkowska oraz jej 
pracownik Konrad Nakielski proponowali 
turystom liczne atrakcje. Zapowiedzieli 
również, że będą promować się wspólnie 
z Ziemią Mrągowska na kolejnych tar-
gach, tym razem na Tour Salonie w Po-
znaniu. 
- Mamy już pomysł na wystrój stoiska, 
ale to na razie niespodzianka – mówią. 
Łódzkie targi trwały trzy dni. Mimo, iż 
czasem słyszy się opinie sceptyczne co 
do skuteczności wystawiania regionu na 
targach, organizatorzy mrągowskiej pre-
zentacji są jednak zdania, że taka aktyw-
na promocja, jaką zaproponowała w 
Łodzi Ziemia Mrągowska, jest dobrym 
sposobem na turystę. Planowany jest już 
kolejny wyjazd na targi, tym razem do 

Warszawy, na Targi Lato 2007.  
- Ci, którzy chcą zaistnieć na warszaw-
skich targach, powinni skontaktować się 
z Mrągowskim Centrum Informacji Tury-
stycznej 089 741 8039 – zachęca pra-
cownica MCIT, Beata Rówczyńska. 
Już w poniedziałek, dzień po targach, do 
Teresy Maciejewskiej z Gielądu, która 
posiada pokoje do wynajęcia, zadzwonił 
mieszkaniec Poznania. Powiedział, że o 
gospodarstwie dowiedział się na łódzkich 
Targach i prosił o zarezerwowanie pobytu 
dla dwóch osób podczas majowego 
weekendu. 

Prezentację na łódzkich Targach  
„Na styku kultur” przygotowali:  

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycz-
nej, Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Ziemia Mrągowska”, Ośrodek Mazur Sy-
renka z Krutyni i Urząd Miasta w Mrągowie. 
 

Sponsorami mrągowskiej  
prezentacji na Targach byli: 

• Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL  
w Grajewie, Zakład w Mrągowie 

• Kamieniarstwo Paśnikowski 
• Ośrodek Wypoczynkowy "MAZUR - SY-
RENKA" w Krutyni 

• Stowarzyszenie Przewoźników Łodziami 
po rzece Krutynia "Perkun" w Krutyni 

• Teresa i Józef Maciejewscy,  
Noclegi „U Tereski”, Stary Gieląd 

• Katarzyna Pawluczuk,  
„Wichrowe Wzgórza” Zyndaki 

• Radio Z Taxi z Mrągowa 089 741 7999 
 

Serdecznie dziękujemy! 

Z Dyrektorem Targów Pawłem Fendlerem 

Na stoisku Ziemi Mrągowskiej 

T A R G I   T U R Y S T Y C Z N E 
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K O N K U R S    O F E R T   N A   R E A L I Z A C J Ę   Z A D A N I A   W Ł A S N E G O   M I A S T A 

B urmistrz Mrągowa, na podstawie art. 11 i 13 usta-wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego 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 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie : zasad współpracy Gminy Miejskiej 
Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go 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 pozarządowy-
mi 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 zadania własnego Gminy 
Miasto Mrągowo w roku 2007 pn. Ochrona osób przeby-
wających na wodach na terenie Miasta Mrągowo. 
 
I. Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje : 

• zabezpieczenie osób przebywających na wo-
dach, pływających, oraz uprawiających sporty 
wodne na wodach na terenie miasta Mrągowa, 

• stałą współpracę z Komendą Powiatową Policji 
w zakresie zabezpieczenia i ochrony osób prze-
bywających na wodach na terenie miasta Mrągo-
wa. 

Termin realizacji zadań : maj – październik 2007 
r. 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: 6 000 zł 
Szczegółowych informacji, w zakresie realizacji 
zadania, udziela: Adam Dudziński - Inspektor d/s 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, 
tel. 089 741 3471. 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie 
realizacji zadania : 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać pod-
mioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
wymienione w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego  i o wolontariacie, których terenem działa-
nia jest Gmina Miasto Mrągowo. 
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa 
ofertę, która powinna być zgodna ze wzorem za-
wartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.                   w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publiczne-
go, 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 publicz-
nego proponowanego 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 środków finansowych uzyskanych 
na realizację danego zadania z innych źródeł, 
6/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłat-
nego wykonania 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 zadania),   
4/ aktualny dokument określający cel i zadania 
podmiotu. 
4. Dopuszcza się składanie oferty częściowej. 
5. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż 
jednego oferenta na realizację zadania. 
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyzna-
niem dotacji. 
7. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji 
przedłożonego projektu, zobowiązane są dołączyć 
kopię porozumienia partnerskiego. 
8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, 
niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 
oferent może negocjować zmniejszenie zakresu 
rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. W 
przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zada-
nia oferent jest zobowiązany do wprowadzenia 
korekty kosztorysu projektu. 
9. 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. 
10. Uruchomienie środków na realizację zadania 
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Mrągowa a podmiotem, które-
go oferta została wybrana. Pozostałe zasady przy-
znawania środków finansowych regulują przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie oraz inne przepisy prawa. 
III. Termin i warunki realizacji zadania : 
1. Zadanie winno być wykonane w 2007 roku w 
terminie wskazanym w umowie, ustalonym przez 
strony. 
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, zgodnie z warunka-
mi 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 12-
.04.2007 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją 
„Konkurs ofert 2007” wraz z podaniem nazwy zadania 
- Ochrona osób przebywających na wodach na terenie 
Miasta Mrągowo, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie,  ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 17, w godzi-
nach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, 
przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpły-
wu oferty.    
2. Formularze ofert dostępne są w Referacie Edukacji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 28 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: 
www.mragowo.pl 
3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i niepra-
widłowo 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 
18.04.2007 r. 
2. Propozycji podziału środków dokona komisja kon-
kursowa 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 kosz-
tów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadro-
wych 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 pod-
miotowi w okresie poprzednim, z  uwzględnieniem 
terminowości i rzetelności ich realizacji oraz sposobu 
otrzymanych na ten cel środków, 
9) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla 
mieszkańców 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 Załącz-
nika 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 organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Po-
szczególnym podmiotom może być przyznana 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 rozstrzy-
gnięciu 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, zosta-
ną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, Magazynie Mrągowskim i umieszczone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
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B urmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 26 lutego 2007 r. zostały roz-
strzygnięte otwarte konkursy ofert na 

realizację, w roku 2007, zadań własnych Gmi-
ny Miasto Mrągowo, zlecanych organizacjom 
pozarządowym oraz innym podmiotom pro-
wadzącym działalność pożytku publicznego. 
  
Na realizację zadania pn. „Wspieranie działań 
niosących pomoc osobom chorym, starszym               
i niepełnosprawnym” wpłynęła jedna oferta, 
złożona przez Fundację Johannitów w Polsce                    
z siedzibą w Mrągowie. Na realizację zadania 
przyznana została dotacja w wysokości 9.000 zł.  
 
Na realizację zadania pn. „Wspieranie działań 
edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych 
wśród dzieci i młodzieży, w zakresie organiza-
cji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych” 
wpłynęła jedna oferta, złożona przez Komendę 
Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej  ZHPw Olsztynie. 
Na realizację zadania przyznana została dotacja w 
wysokości 12.000 zł. 
 
Na realizację  zadania pn. „Rozwijanie uzdol-
nień dzieci i młodzieży poprzez edukację wo-
kalno-muzyczną” wpłynęła jedna oferta, złożona 
przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Arty-
stycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” w Mrągo-
wie. Na realizację zadania przyznana została 
dotacja w wysokości 20.000 zł. 
 
Na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie 
tradycji narodowych, pielęgnowanie patrioty-
zmu oraz rozwój świadomości narodowej, oby-
watelskiej i kulturowej” wpłynęła oferta Towarzy-

stwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Od-
dział w Mrągowie. Na realizację zadania została 
przyznana dotacja w kwocie 3.000 zł. 
 
Na realizację zadania pn. „Ochrona i promo-
cja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom 
społecznym, propagowanie zdrowego stylu 
życia i szkolenie w zakresie pomocy przedle-
karskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych” 
wpłynęła oferta Polskiego Czerwonego Krzyża 
Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgowy w 
Olsztynie. Na realizację zadania przyznana 
została dotacja w wysokości  5.000 zł. 
 
Na realizację zadania pn. "Upowszechnianie 
wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, 
gier zespołowych, żeglarstwa, kajakarstwa, 
kolarstwa oraz sztuk walki"  wpłynęło pięć 
ofert, złożonych przez Miejski Klub Sportowy 
„Mrągowia”, Klub Sportowy "BAZA" w Mrągowie, 
Komendę Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP 
w Olsztynie, Mrągowskie Stowarzyszenie Rowe-
rowe "MCH" w Mrągowie oraz Mrągowski Klub 
Kyokushin Karate w Mrągowie. W wyniku prze-
prowadzonego postępowania konkursowego, 
zostały przyznane dotacje dla : 
1/ Miejskiego Klubu Sportowego „Mrągowia” w 
Mrągowie, na realizację zadania pn. Upo-
wszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów 
masowych, gier zespołowych : piłka nożna, 
tenis stołowy, w wysokości 24.500 zł,  
2/ Klubu Sportowego „Baza” w Mrągowie, na 
realizację zadania pn. Upowszechnianie wśród 
dzieci i młodzieży żeglarstwa,  w wysokości 
6.320 zł, 
3/ Komendy Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej 
ZHP w Olsztynie, na realizację zadania pn. 

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kaja-
karstwa, w wysokości 8.500 zł, 
4/ Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego 
"MCH" w Mrągowie, na realizację zadania pn. 
Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i mło-
dzieży, w wysokości 9.500 zł, 
5/ Mrągowskiego Klubu Kyokushin Karate w Mrą-
gowie, na realizację zadania pn. Upowszechnianie 
Karate Kyokushin wśród dzieci i młodzieży z tere-
nu miasta Mrągowa, w wysokości 10.000 zł. 
 
Na realizację zadania pn. "Pomoc w szkoleniu 
sportowym dzieci i młodzieży w zakresie gier 
zespołowych, tenisa stołowego i ziemnego, 
szachów, kajakarstwa i żeglarstwa, kolarstwa 
oraz sztuk walki" wpłynęły trzy oferty, złożone 
przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia”  w Mrągo-
wie, Klub Sportowy "BAZA" oraz Mrągowskie 
S t o w a r z y s z e n i e  R o w e r o w e                               
"MCH" w Mrągowie. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania konkursowego zostały przyznane 
dotacje dla :  
1/ Miejskiego Klubu Sportowego "Mrągowia" w 
Mrągowie, na realizację zadania pn. „Pomoc                
w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w zakre-
sie gier zespołowych: tenisa stołowego i piłki noż-
nej i szachów sportowych”, w wysokości 27.500 zł, 
2/ Klubu Sportowego „BAZA" w Mrągowie, na 
realizację zadania pn. „Pomoc w szkoleniu sporto-
wym dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa", w 
wysokości 7.680 zł, 
3/ Mrągowskiego Stowarzyszania Rowerowego 
"MCH" w Mrągowie, na realizację zadania pn. 
Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży 
w zakresie kolarstwa, w wysokości 16.000 zł. 

B urmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości wyniki przepro-
wadzonej procedury konkursowej, na 

realizację zadań własnych Gminy Miejskiej 
Mrągowo, które zostaną zlecone do realizacji 
w  2007 r. organizacjom pozarządowym i in-
nym podmiotom, prowadzącym działalność 
pożytku publicznego, w zakresie profilaktyki 
uzależnień, rozwiązywania problemów alkoho-
lowych i przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie. 
 
1. Na zadanie “Wspieranie działań na rzecz 
osób, rodzin i grup zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, poprzez organizację 
wypoczynku letniego i zimowego,  obejmu-
jącego  organizację obozu terapeutyczno- 
wypoczynkowego, dla dzieci i młodzieży ze 
środowisk, w których występują problemy 
alkoholowe oraz przemoc w rodzinie” wpły-
nęła jedna oferta. Została przyznana dotacja  
Klubowi Sportowemu “Baza” w Mrągowie,  w 
wysokości 15 000 zł, na organizację i prowa-

dzenie przez Klub Sportowy “Baza” w Mrą-
gowie, dziennego obozu terapeutyczno- 
wypoczynkowego nad jeziorem  Czos,  w 
okresie od  2 lipca do 3 sierpnia 2007 r. 
 
2.  Na  zadanie pn.  “ Działania     w   za-
kresie     profilaktyki   problemów alkoho-
lowych i innych uzależnień oraz przeciw-
działania przemocy w rodzinie” wpłynęły  
cztery oferty, które  zostały  rozpatrzone w 
następujący sposób: 
1/Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom 
“Gniazdo” w Warszawie została przyznana 
dotacja w kwocie  10 000 zł, na  prowadze-
nie  świetlicy środowiskowej “Gniazdo” w 
Mrągowie, w okresie od 1.03.- 31.12.2007 r. 
2/ Miejskiemu   Klubowi   Sportowemu   
“Mrągowia”   w   Mrągowie   została przy-
znana  dotacja  w    kwocie   40 000 zł, na  
prowadzenie   zajęć   sportowych w   zakre-
sie  piłki nożnej,  tenisa stołowego,  sza-
chów  oraz   prowadzenie   zajęć profilak-
tycznych, związanych z profilaktyką uzależ-

KOMUNIKAT BURMISTRZA nień, w okresie od 1marca – 31 grudnia 2007 
r. 
3/ Klubowi   Sportowemu   “Baza”  w  Mrągo-
wie    została   przyznana   dotacja     w kwo-
cie 10 000 zł, na prowadzenie zajęć sportowo 
– turystycznych   w zakresie   żeglarstwa oraz 
zajęć profilaktycznych, w okresie od 5-
18.03.2007r.  i od 24.06. - 30.06. 2007 r. oraz 
od 3.09. - 30.09.2007 r. 
4/Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie 
i Poradnictwa Specjalistycznego “Synapsa” w 
Mrągowie, została przyznana dotacja na pro-
wadzenie Telefonu Zaufania, w okresie od 
1kwietnia do 31 grudnia 2007 r. 
5/ oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
“Gniazdo” w Warszawie została odrzucona, ze 
względu na niezgodność  zakresu przedłożo-
nego projektu z  zakresem wymaganym.  
Konkursowe, przedmiotowe zadanie dotyczyło 
organizowania różnych form czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, z realizacją programów 
profilaktycznych. Natomiast zakres oferty Sto-
warzyszenia dotyczył  prowadzenia  świetlicy 
środowiskowej “Gniazdo” w Mrągowie, na 
który została przyznana dotacja stosownie do 
złożonej drugiej oferty. 
 


