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W 
 hali przed laty ćwiczyli 
swoją sprawność żołnie-
rze. Po likwidacji koszar 
halę przejęło Centrum 

Kultury i Turystyki i odbywały się tu 
miejskie rozgrywki i zawody, ćwiczyli tu 
również uczniowie. Stan obiektu pozo-
stawiał jednak wiele do życzenia. Ciek-

nący dach, nierówny parkiet, 
a przede wszystkim nieprzy-
jemny zapach uniemożliwiały 
prowadzenie zajęć.  
Władze miasta ogłosiły prze-
targ na kapitalny remont hali, 
na który udało się pozyskać 
unijne fundusze ze Zintegro-
wanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego. 
Modernizacja objęła remont i 
docieplenie dachu, wymianę 
stolarki drzwiowej i okiennej, 
wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowych i wymianę podłóg. 
Wyremontowano elewację, 

cd. na str. 5. 

Drodzy Mieszkańcy Mrągowa, Drodzy Mieszkańcy Mrągowa, Drodzy Mieszkańcy Mrągowa, Drodzy Mieszkańcy Mrągowa,     
 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu serdeczne,  
wiosenne życzenia. Życzymy wielu miłych chwil  
w gronie rodziny i przyjaciół, jak najmniej trosk,  
jak najwięcej radości i wzajemnej życzliwości.  

Tradycyjnie życzymy smacznego jajka,  
hojnego zajączka i mokrego dyngusa.  

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                              Burmistrz Mrągowa 
                   Zbigniew Lubowidzki                                                                                         Otolia Siemieniec 

Hala i Promenada oddane do użytku 

Europejskie inwestycje 
Młodzi sportowcy z Mrągowa mają już swoją nową halę w wyremonto-
wanym obiekcie na terenie dawnych koszar. Inwestycja kosztowała 
prawie 2 miliony złotych, a pieniądze udało się uzyskać z unijnych fun-
duszy. Otwarcie hali odbyło się 30 kwietnia, w tym samym dniu zakoń-
czony został kolejny etap budowy Promenady, na który również otrzy-
mano dofinansowanie z UE. 

Otwarcie hali przez burmistrz Otolię Siemieniec 
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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 i 
Powiatu. Programy o lokalnych spra-
wach są emitowane co cztery godziny 
13.30, 17.30, 21.30 i 1.30. Tele - Top 
codziennie informuje  również o tym, co 
dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, 
Szczytnie, Giżycku i Ostródzie. Tele-
TOP emituje również programy o tema-
tyce ekologicznej, muzycznej i zdrowot-
nej.  

Dbamy o czystość 

Akcja straży miejskiej 
Wiosna to wielkie sprzątanie miasta. Pomóżmy mrągowskim służbom 
odpowiedzialnym za porządek w mieście znaleźć miejsca, którymi trzeba 
się zająć natychmiast – takimi słowami zachęcają do wspólnego sprzą-
tania miasta mrągowscy strażnicy. 

S 
przątamy Mrągowo to nowa ak-
cja straży miejskiej. Chodzi w 
niej o to, by wszyscy mieszkańcy 

poczuli się odpowiedzialni za porządek 
w mieście. 

- Mrągowianie są naprawdę spo-
strzegawczy, tak wynika z naszych 
doświadczeń – mówi komendant straży 
miejskiej, Jerzy Grądzki. – Postanowili-
śmy wykorzystać tę cechę dla naszego 
wspólnego dobra. Dzięki mieszkańcom 
miasto może być jeszcze piękniejsze.  

W ciągu dnia telefony w straży miej-
skiej dzwonią kilkadziesiąt razy. Więk-
szość telefonów dotyczy jednak złego 
parkowania i bezdomnych psów. To się 
jednak zmienia.  

- Mieszkańcy zauważają wokół siebie 
bałagan i reagują na niego.  – mówią 
strażnicy – Bo, trzeba przyznać ze smut-
kiem, że wielu ludzi nie dba o porządek. 
Zdarza się, że nawet dorośli wyrzucają 
śmieci na ulicę, dając zły przykład dzie-
ciom i młodzieży. 

Jeśli zauważysz nieporządek: 
 
1. Zadzwoń 089 741 2734,  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00 – 15.30 
2. Sfotografuj go. Zdjęcie lub informa-
cję z krótkim opisem miejsca prześlij 
na nasz adres internetowy:  
strazmiejska@mragowo.um.gov.pl. 

 
Dzięki temu możesz mieć wpływ  
na wygląd swojego otoczenia! 

Samorządowcy walczą z gruźlicą 

Są już pierwsze efekty 
Mrągowscy lekarze i samorządowcy podsumowali kolejny etap akcji za-
pobiegania gruźlicy w województwie warmińsko - mazurskim w latach 
2006-2008. Program realizowany przez szpital pulmonologiczny w Olsz-
tynie i samorządy z regionu, w tym mrągowski, odnosi sukcesy. 

W 
ciąż chorujemy na gruźlicę. 
Na Warmii i Mazurach rozwo-
jowi tej choroby sprzyjają wy-

soki poziom bezrobocia, zubożenie 
społeczne, a także migracja zarobkowa 
i turystyczna. Od roku lekarze i samo-
rządowcy z całego województwa wal-
czą z chorobą, organizując min. bez-
płatne badania płuc. Akcja odbyła się 
również w Mrągowie.  

Na konsultacje lekarskie zgłosiło się 
w sumie prawie pół tysiąca mieszkań-
ców, 300 wykonało prześwietlenia, a u 
dwóch stwierdzono gruźlicę. Chorzy są 
już leczeni w olsztyńskim szpitalu. W 
tym roku akcja będzie kontynuowana, a 
szczególną opieką objęte będą rodziny 
chorych. 

Jak mówią mrągowscy lekarze, wie-
le osób lekceważy pierwsze objawy. 
Gruźlica to choroba zakaźna. Na za-
chorowanie szczególnie narażone są 

osoby o obniżonej odporności, na przy-
kład z powodu podeszłego wieku lub dłu-
gotrwałego stresu.  

Od 1 kwietnia  

nowy rozkład PKS 
Przedsiębiorstwo Państwo-
wej Komunikacji Samocho-
dowej w Mrągowie informu-
je, że od 1 kwietnia w roz-
kładzie jazdy autobusów są 
następujące zmiany: 
 
 

1. zawieszone zostają następujące 
kursy autobusowe relacji: 

Mrągowo – Święta Lipka – Kętrzyn, 
godz. 5.30 
Kętrzyn – Święta Lipka – Mrągowo, 
godz. 6.40 
Giżycko – Boże – Mrągowo,  
godz. 8.20 

2. autobus relacji Mrągowo – Mikołajki 
– Giżycko, godz. 6.30 będzie kursował 
tylko w dni świąteczne (soboty i niedzie-
le). 
3. uruchomiony zostaje nowy kurs 
relacji: Mrągowo – Pilec – Mrągowo, 
godz. 7.10 

Dyżury  
burmistrza i radnych  

 
W każdy poniedziałek w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Królewieckiej 60A  

przyjmują interesantów: 
1. Otolia Siemieniec,  
Burmistrz Miasta Mrągowa  
w godz. 13-16  
2. Zbigniew Lubowidzki,  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sali nr 16 Urzędu Miejskiego,  
godz. 13.00-15.00  
3. We wtorki w godz. 14-16  w Sali nr 16 
pełnią dyżury mrągowscy radni  

S A M O R Z Ą D   L O K A L N Y 
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Z 
mieniły się zasady udzielania 
przedsiębiorcom małych firm 
pomocy tzw. de minimis. Na 

pomoc finansową mogę liczyć przede 
wszystkim ci, którzy realizują bądź 
chcą realizować projekty promocyjne  
w dziedzinie turystyki i kultury.  

D o t y c z y  t o 
przede wszystkim 
organizacji imprez i 
wydarzeń kultural-
nych, a także udziału 
w targach oraz przy-
gotowania i realizacji 

programów rozwoju i promocji lokal-
nych. Dofinansowanie można uzyskać 
również na promocję lokalnych lub re-
gionalnych produktów turystycznych. 
Na wparcie mogą liczyć przede wszyst-
kim jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego i regionalne organizacje 

turystyczne. Dotacje przeznaczone 
będą również na specjalistyczne 
usługi doradcze, uczestnictwo w 
szkoleniach, na dotację na rozwój 
działalności gospodarczej i inne.  
W ięc e j  n a  t en  t e m a t  n a 

www.mragowo.pl. 

Pomyśl o dofinansowaniu 

Pieniądze promują 
Opieka doradcy, szkolenia grupowe oraz promocja poprzez turystykę 
i kulturę – na te i inne pomysły przedsiębiorcy mogą teraz otrzymać 
dofinansowanie w wysokości 75 procent swoich wydatków.  

Szkolenia na eksport 
„Przygotowanie do eksportu” to pro-

jekt szkoleniowy współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, realizowany 
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Udział w nim mogą 
brać również mrągowscy przedsiębiorcy.  

Szkolenia skierowane są do kadry 
zarządzającej oraz pracowników istnieją-
cych (powstających) działów eksportu, 
sprzedaży i marketingu przedsiębiorstw 
eksportowych (posiadających potencjał 
eksportowy).  

- Uczestnikom przekazywana jest 
praktyczna wiedza z zakresu przygoto-
wania i prowadzenia działalności ekspor-
towej na najbardziej perspektywicznych 
unijnych rynkach zbytu. - mówi konsul-
tantka Punktu Kontaktowego Regional-
nego Systemu Wspierania Innowacji, 
Justyna Szambelan.  

Uczestnictwo w każdym szkoleniu 
potwierdzone jest certyfikatem. Szkole-
niom towarzyszą indywidualne lub grupo-
we konsultacje z ekspertami prowadzą-
cymi szkolenia. Okazję do poszerzenia 
wiedzy stanowią wizyty studyjne w okre-
sie trwania najatrakcyjniejszych targów 
branżowych w krajach Unii Europejskiej.  

Informacji na ten tematu udziela 
Punkt Kontaktowy Regionalnego Syste-
mu Wspierania Innowacji Warmińsko - 
Mazurska Agencja Rozwoju Regionalne-
go S.A. w Olsztynie, Powiatowy Urząd 
Pracy w Mrągowie, ul. Kopernika 1,  

11-700 Mrągowo, pok. 26,  
tel/fax 089 743 35 26, 
pk_mragowo@rswi-olsztyn.pl; 
www.rswi-olsztyn.pl   
www.wmarr.olsztyn.pl 

III edycja Konkursu „Najlepszy Produkt  

i Usługa Warmii i Mazur” 

Mrągowo z produktem?  
Mrągowskie produkty lub wszelkie usługi, związane z regionem, mają 
szansę na udział w konkursie na „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii 
i Mazur”. W jednej z poprzednich edycji w konkursie wyróżniony zo-
stał mrągowski ser „Złoty Mazur”. Jak będzie w tym roku - przekona-
my się już wkrótce.  

W 
ojewództwo Warmińsko – 
Mazurskie we współpracy z 
redakcjami „Gazety Olsztyń-

skiej”, „Dziennika Elbląskiego” oraz 
Polskiego Radia Olsztyn organizuje 
konkurs na najlepszy produkt i usługę 
Warmii i Mazur. - Celem konkursu jest 
wyłonienie najlepszego produktu i 

usługi w regionie Warmii i Mazur oraz 
ich promocja na rynku lokalnym, krajo-
wym i UE – mówią organizatorzy. Do 
konkursu zgłaszać mogą się producenci 
i usługodawcy z Mrągowa i regionu, w 
tym producenci żywności i artykułów 
przemysłowych, przedsiębiorstwa tury-
styczne i gastronomiczne oraz usługo-

dawcy związani z medycyną (szpitale, 
przychodnie). Szczegółowe informacje, 
regulamin i wzór zgłoszenia znajdą 
Państwo na www.mragowo.pl. 
O tym, kto zostanie najlepszym, zdecyduje 
w oparciu o powyższe kryteria powołane 
przez Marszałka Województwa Jury Kon-
kursu, które przy wydawaniu werdyktu 
będzie również brało pod uwagę głosy 
czytelników „Gazety Olsztyńskiej”, 
„Dziennika Elbląskiego”, internautów od-
wiedzających stronę www.wm.pl i słucha-
czy Radia Olsztyn.  
Od 1 czerwca do 30 września czytelnicy 
będą mogli wysyłać oryginalny kupon, 
ukazujący się w dodatku Gospodarcza 
Gazeta  „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika 
Elbląskiego”, słuchacze Radia Olsztyn 
dzwonić do Radia, a internauci zagłoso-
wać elektronicznie na stronie www.wm.pl. 
 

Burmistrz Miasta Mrągowo i Warmiń-
sko-Mazurska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Olsztynie w ramach 
Regionalnego Systemu Wspierania 
Innowacji organizują szkolenie pt.: 
„Oferta Regionalnego Systemu Wspie-
rania Innowacji oraz możliwości wspar-
cia dla mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw  w latach 2007 - 2013”.  

Spotkanie poprowadzi Konsultant Powia-
towego Punktu Kontaktowego RSWI w 
Mrągowie – Justyna Szambelan. Szkole-
nie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 
2007 r. o godzinie 10:00 w Sali Sesyj-
nej  nr 1 Urzędu Miasta w Mrągowie. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnie-
nie formularza zgłoszeniowego, umiesz-
czonego na www.mragowo.pl i przesła-
nie go faxem pod numer 089 743 35 26 
lub: pk_mragowo@rswi-olsztyn.pl.  
Więcej informacji pod numerami telefo-
nów: 089 743 35 26, 089 741 2111 oraz 
509 723 173. 

Szansa dla przedsiębiorczych 

Szkolenie na przyszłość 
Mrągowscy przedsiębiorcy mają szanse na dofinansowanie swojej 
działalności. UE chce wspierać małe i średnie firmy - o tym, co trzeba 
zrobić, by otrzymać dofinansowanie, można dowiedzieć się już wkrót-
ce, na szkoleniu w dniu 17 kwietnia. 
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 spotkaniu z tłumaczem, prozai-
kiem i autorem słuchowisk ra-
diowych uczestniczyli czytelnicy 

Dyskusyjnego Klubu Książki działającego 
przy bibliotece, członkowie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mrągowskiej, przedsta-
wiciele Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Miłośników Ernsta Wiecherta, mło-
dzież szkolna, bibliotekarze i mrągowia-
nie, zainteresowani postacią i twórczością 
Ernsta Wiecherta. Tadeusz Ostojski w 
swoisty sposób przedstawił  fakty bardziej 

i mniej znane z życia pisarza. Jego opo-
wieść była urozmaicona fragmentami 
prozy Wiecherta, we własnym przekła-
dzie, a prozę recytowali aktorzy Teatru 

Początek obchodów Roku Ernsta Wiecherta 

Spotkanie z Mazurami   
W Bibliotece Miejskiej w Mrągowie  27 marca zainaugurowano uroczyste 
obchody 120 rocznicy urodzin Ernsta WIECHERTA, prozaika i poety nie-
mieckiego, miłośnika ziemi mazurskiej. Z inicjatywy Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Miłośników Ernsta Wiecherta zaproszono tłumacza dzieł 
Wiecherta, Tadeusza Ostojskiego.  

Regulamin Konkursu 
na www.mragowo.pl 

T 
o mnie naprawdę uspokaja - 
mówi artystka z Mrągowa, Jo-
lanta Lasocka. - siadam sobie 
gdzieś w kącie i szydełkuję.   

W 1994 r. miała swoją pierwszą wysta-
wę. To właśnie wtedy odbyła się jej 
wystawa połączona ze sprzedażą. Wy-
stawione były serwety i obrusy dzierga-
ne szydełkiem oraz obrusy haftowane 
krzyżykiem. Przez wiele lat dzieliła czas 
między swoją pasję, rodzinę i życie 
zawodowe.  Pracowała w PSS 
„Społem“, w zakładach odzieżowych 
„Warmia“ przez dwa lata prowadziła 
zajęcia z haftu w Dużym Domu Dziec-
ka. Po przejściu w 2002 r. na emeryturę 
mogła całkowicie poświęcić się swoje-
mu hobby. 

Mańja. Na zakończenie Tadeusz Ostoj-
ski podpisywał swoje książki - wiecznym 
piórem, jak podkreślał. Przyjął również 
zaproszenie na majówkę, która odbę-
dzie się 19 maja w miejscu urodzenia 
Ernsta Wiecherta w Pieresławku. 

Spotkanie zainaugurowało obchody 
Roku Wiecherta. Komitet Organizacyjny 
(na zdjęciu poniżej) przygotowuje teraz 
konkursy szkolne oraz plan majówki, 
która odbędzie się w Piersławku, miej-
scu urodzin pisarza. 

tekst i foto -  
Barbara Szymańska,  

kierowniczka Biblioteki Miejskiej 

Wystawa Jolanty Lasockiej 

Świat haftów i koronek 
W Centrum Kultury i Turystyki czynna jest wystawa prac Jolanty Lasockiej. Pasją artystki jest 
szydełkowanie i haftowanie. Robi koronki, makramy, wyszywane karty świąteczne i pisanki.  

Ernest Wiechert w 1948 roku.  
Zdjęcie ze zbiorów Horsta Radecka,  udostępnione przez 
Muzeum w Mrągowie 

Byli dla innych 
Po raz siódmy w Centrum Kultury i Turystyki 
odbyła się impreza charytatywna „Być dla 
innych”. Impreza przebiegała sprawnie. Wi-
downia była wypełniona po brzegi. Dzięki za-
angażowaniu opiekunów z Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnych w Mrągowie oraz nauczycieli z 
Zespołu Szkół Specjalnych na imprezę przyby-
ło wiele dzieci niepełnosprawnych. Spotkanie 
otworzyła pani dyrektor MDK w Mrągowie 
Barbara Dziewiałtowska-Gintowt. Wystąpiły 
zespoły z MDK oraz solistki z zespołu "Iskierki" 
wraz z dziećmi niepełnosprawnymi, które wy-
śpiewały piosenkę  "Dla innych trzeba być".  
W sprawnym przebiegu  imprezy pomagali jak 
co roku wolontariusze z Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Mrągowie. W tym roku zebrano 
1000 zł. Pieniądze zostały przekazane na ręce 
pani dyrektor DPS w Mrągowie Jolanty Iwanic-
kiej. Szersza relacja oraz zdjęcia  
na www.mragowo.pl 

Ewa Gnoza,  
organizatorka z MDK 

K U L T U R A  



5555    

Magazyn Mrągowski 

SKRÓTEM 

Góra Czterech Wiatrów 

wyróżniona 
Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie zo-
stała uznana przez słuchaczy Polskiego 
Radia Olsztyn najlepszym w minionym 
sezonie ośrodkiem narciarskim na Warmii 
i Mazurach. Kolejne miejsca w plebiscy-
cie zajęły Krzyżowa Góra w Lidzbarku 
Warmińskim, Piękna Góra w Gołdapii, 
ośrodek Kartasiówka w Rusi i Morenowa 
Stacja Narciarska w Okrągłem. Wójt gmi-
ny Mrągowo Jerzy Krasiński nie krył za-
dowolenia, bowiem jest to kolejne po 
ubiegłorocznej nagrodzie jakości wyróż-
nienie dla ośrodka na Górze Czterech 
Wiatrów. Zapowiada również duże zmia-
ny. Dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii 
Europejskiej na stokach pojawi się igielit, 
umożliwiający jazdę na nartach poza 
sezonem zimowym, powstanie budynek 
schroniska z restauracją, przybędzie rów-
nież trzeci wyciąg. Początek kolejnego 
sezonu narciarskiego w Mrągowie zapla-
nowano na listopad. A 

ktorzy: Wojciech Malajkat, Ma-
riusz Drężek i Marcin Kowalski, 
sportowcy: Karol Jabłoński i 

Monika Bronicka, muzycy Andrzej Cza-
mara (Czerowny Tulipan), Bartek Kró-
lik (Sistars) i Waldek Śmiałkowski 
(bard z Wrocławia) - wszystkich łączy 
jedno: pochodzą z Mrągowa. Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej 
chce uhonorować wszystkich znanych 
mrągowian. O tym jednak, czy pójdzie-
my Aleją Gwiazd, przekonamy się 
wówczas, gdy znajdzie się miejsce na 
jej lokalizację. Aleja musi być zlokalizo-
wana w centrum, by z łatwością dotarli 
tam turyści. Być może uda się ją stwo-

rzyć na terenach obecnie rewitalizowa-
nych? Na zdjęciu: Taka aleja gwiazd 
jest we Władysławowie. Czy w Mrągo-
wie będzie podobna? 

odnowiono wewnętrzne ściany, wybu-
dowano nowy układu części socjalnej 
hali (toalety, szatnie, natryski), wyko-
nano wentylację, wymieniono instala-
cję wodno-kanalizacyjną, co. i elek-
tryczną.  Obiekt (na zdjęciu powyżej) 
wyposażono także w sprzęt sportowy, 
łącznie z trybunami dla widzów. Ze 
względu na zabytkowy charakter hali, 
remont nie objął zmian architektury 
budynku, zwiększenia jego 
kubatury oraz zwiększenia 
powierzchni zabudowy.  

W dni zajęć szkolnych 
z hali korzystać będą 
uczniowie Gimnazjum nr 2 
i OHP. Odbywać się tu 
będą również międzysz-
kolne rozgrywki, turnieje i 
spartakiady. Uroczyste 
otwarcie odbyło się w pią-
tek 30 marca. Zebrani 
goście podziwiali wykoń-
czenie hali, jej wyposaże-
nie, a przede wszystkim 
funkcjonalność.  

Tego samego dnia 
zakończony został kolejny 
etap budowy Promenady. Inwe-
stycja była konieczna dla 
sprawnej komunikacji nad jezio-
rem i maksymalnego wykorzy-
stania walorów nadbrzeża je-
ziora Czos w ruchu turystycz-
nym. Trakt ten jest również 
ważnym fragmentem sieci dro-
gowej Mrągowa, gdyż stanowi 
dojazd do ważnych dla miasta 
obiektów: Międzyszkolnego 

Europejskie inwestycje, cd.  
Ośrodka Sportowego „Baza” i plaży 
miejskiej przy os. Grunwaldzkim. Na 
całej powierzchni położono nawierzch-
nię z brukowej kostki betonowej, która 
pozwala na swobodne poruszanie się 
pieszo lub rowerem lub na dojazd po-
jazdów uprzywilejowanych. Utwardzona 
nawierzchnia drogowa pozwoli również 
na bardziej przyjazną środowisku eks-
ploatację gruntów nabrzeża jeziora. 

Budowa trwa 
Trwa przebudowa Placu PCK i terenów 
wokół Jeziorka Magistrackiego. Pienią-
dze na inwestycje udało się pozyskać z 
unijnych funduszy. Powstają tu już 
wkrótce ścieżki rowerowe, zadaszony 
amfiteatr, obeliski i podświetlane fontan-
ny wodne, parki rzeźb i pasaże spacero-
we i handlowe. Budowa pochłonie po-
nad 4 miliony, z tego tylko 15 proc. po-
kryje miasto. Dzięki tej przebudowie, 
zaniedbane dotąd tereny położone w 
centrum miasta w końcu staną się atrak-
cyjne. Na zdjęciu: Budowa amfiteatru. Foto: 
Ewa Dolińska - Baczewska 

I N W E S T Y C J E   W   R A M A C H   Z P O R R  

Pomysł Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej 

Aleją Gwiazd pójdziemy? 
Mrągowo to miasto wielu gwiazd. Z naszego miasta wywodzą się zna-
ni sportowcy, artyści i aktorzy. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrą-
gowskiej chce stworzyć Mrągowską Aleję Gwiazd, która przypomni 
mrągowianom, ile znanych osób pochodzi z tego miasta. 
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J 
acina Gonclaves to mieszkanka 
Madery, absolwentka psychologii 
w Lizbonie od sierpnia 2006 roku  

pracuje jako wolontariuszka w mrągow-
skim Domu Pomocy Społecznej.  Na 
spotkaniu z mieszkańcami Mrągowa, 
po dźwiękach hymnu i muzyki fado 
przedstawiła historię, odmienności i 
walory turystyczne Portugalii. Na 
uczestników spotkania czekała niespo-
dzianka: zupa CALDO VERDE - naro-

dowe danie Portugalczyków osobiście 
przygotowana przez Jacintę. Jacincie 
towarzyszyła również wolontariuszka z 
Francji Odile. 
Uczestnicy  "WIECZORU PORTUGAL-
SKIEGO" bawili się doskonale i zapo-
wiedzieli swoją obecność na kolejnych 
takich spotkaniach. 
Spotkanie przygotowała: Barbara Szy-
mańska, Agnieszka Pią tkowska  
(Biblioteka Miejska) , a dekoracje wyko-
nała Dorota Książek z CKiT. 

Barbara Szymańska,  
kierowniczka Biblioteki Miejskiej 

Portugalski wieczór w CKiT 

Fado o smaku saldo verde 
Miłośników przygód, podróży a przede wszystkim wiedzy o kulturze, 
kuchni i obyczajach Portugalii  Biblioteka Miejska zaprosiła na spotka-
nie 16 marca (piątek) z wolontariuszką Jacintą GONCALVES. 

Mistrz Patelni  
z Elbląga! 

Uczeń Zespołu Szkół Gastrono-
micznych w Elblągu - Mariusz Długo-
kencki zwyciężył w XII edycji woje-
wódzkiego konkursu o tytuł "Mistrza 
Szkolnej Patelni", który odbył się w 
Mrągowie.  

Jego polędwiczka wieprzowa po ku-
bańsku okazała się najlepszą i najsmacz-
niejszą potrawą konkursu. W gastrono-
micznej imprezie wzięło udział dziesięciu 
uczniów z sześciu szkół województwa 
warmińsko-mazurskiego o kierunku ga-
stronomicznym.  

Do Mrągowa przyjechała młodzież z 
Olsztyna, Szczytna, Elbląga i Giżycka. W 
tym roku konkurs zmienił formułę, bo od-
był się w hotelu Mercury Mrongowia, a nie 
tak jak wcześniej w szkole. Młodzi adepci 
sztuki kulinarnej do wyboru mieli w tym 
roku dwa tematy gastronomiczne: polę-
dwiczki wieprzowe i grzyby leśne, a także 
ryby słodkowodne i raki.  

Uczniowie oceniani byli przez komisję 
techniczną i degustacyjną. Wygrał Ma-
riusz Długokencki z Elbląga, drugie miej-
sce zajęła Anna Tomaszewska z Mrągo-
wa, a trzecie Dariusz Leszczewski z Olsz-
tyna.  

- Moja potrawa nie była trudna do 
przygotowania, choć przyznaję, podczas 
gotowania paraliżował mnie stres - mówi 
zwycięzca (na zdjęciu). - Pierwszy raz 
wygrałem konkurs kulinarny, i mam na-
dzieję, że nie ostatni. W przyszłości 
chciałbym aby moje nazwisko znalazło 
się wśród wszystkich sławnych kucharzy 
świata.  /pk/ 

SKRÓTEM 

Promocja Ziemi Mrągowskiej 

Plan na promocję 
Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" chce się dyna-
micznie rozwijać. Jednym z elementów rozwoju będzie powiększenie 
grona przedstawicieli organizacji. W jej skład powinni wejść ci, którzy 
skorzystają ze zwiększającego się co roku ruchu turystycznego - uwa-
żają przedstawiciele LOT. Po raz pierwszy spotkali się w środę 28 mar-
ca z nowym prezesem, Krzysztofem Dubrowem (na zdjęciu obok sekre-
tarza LOT, Ewy Zery). 

Lokalna Organizacja Turystyczna 
"Ziemia Mrągowska" utrzymuje się ze skła-
dek osób, związanych z turystyką oraz insty-
tucji i samorządów. Więcej pieniędzy to 
więcej możliwości działania. I 
choć samorządy z Sorkwit, Pie-
cek i Mikołajek i gminy Mrągowo 
wprawdzie na razie nie podjęły 
decyzji o przystąpieniu do LOT, 
to jednak argumenty o potrzebie 
działania na rzecz rozwoju regio-
nu są, ich zdaniem, niepodważal-
ne.  

Nowy prezes Krzysztof Du-
brow ma już nowe plany na przy-
szłość: pozyskiwanie unijnych 
funduszy, kampanie promujące 
uroki Ziemi Mrągowskiej, dzie-
dzictwo regionalne i lokalną 
kuchnię oraz wydanie map atrak-
cji turystycznych, ścieżek rowero-

wych i spacerowych. Na spotkaniu był pre-
zes WMROT, Jarosław Klimczak, który omó-
wił możliwości pozyskania z UE środków na 
rozwój turystyki. 
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 Akcja mrągowskich strażaków 

Nie pal trawy! 
Nie wszyscy cieszą się wiosną. Dla strażaków to czas wytężonej pracy. 
Wystarczy lekki podmuch wiatru, by spłonął cały dom. W pożarach 
traw płoną tysiące zwierząt: ptaków i owadów - takimi słowami mrągo-
wscy strażacy rozpoczęli akcję informacyjną. Co roku w całym powie-
cie płoną trawy, ale dzięki coraz szerzej prowadzonej edukacji, tych 
pożarów jest na szczęście coraz mniej. 

K 
omenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Mrągowie sys-
tematycznie przypomina o zaka-

zach i zagrożeniach związanych z tymi 
zdarzeniami. Wydaje się, że postawiona 
teza „lenistwo, bezmyślność lub 
głupota” jest trafna i nadal aktualna. 
Tegoroczna aura pogodowa przy-
spieszyła występowanie tych zja-
wisk. Brak śniegu, niewielkie ilości 
deszczu, duży wiatr oraz temp po-
wyżej zera są tzw. czynnikami osu-
szającymi, powodującymi wzrost 
palności ubiegłorocznych, mar-
twych pozostałości roślinnych.  

O rozpoczęciu tego okresu nie-
wątpliwie świadczy rosnąca ilość 
wyjazdów do pożarów traw.  W tym 
roku Stanowisko Kierowania PSP w 
Mrągowie odnotowało już łącznie 
11 takich zdarzeń (5-gm. I miasto 
Mrągowo, 6-gm. Mikołajki), pod-
czas gdy w porównywalnym okre-
sie roku ubiegłego, na całym po-
wiecie, ta liczba nie przekroczyła 
progu zerowego. 

Co roku tysiące hektarów łąk jest 
wypalanych przez rolników przekona-
nych, że w ten sposób użyźniają glebę. 
Jednak wypalanie daje skutki odwrotne. 
Ziemia jałowieje - pożar odsłania war-

stwę próchniczą gleby, następnie spłuku-
ją ją deszcze i zdmuchują wiatry. Poza 
tym gleba ulega gwałtownemu wysusze-
niu a wszelkie szlachetne gatunki roślin 
giną - pozostają tylko same chwasty i 

mniej wartościowe gatunki traw, bardziej 
odporne na ogień i wysoką temp.  Wypa-
lone łąki i pola nie są więc żyźniejsze. 
Ponadto wypalanie traw jest przyczyną 
śm i e r c i  t y s ię c y  o r g a n i z m ó w 
„pracujących” na żyzność gleby oraz 

tysięcy owadów i drobnych ptaków.  Gdyby 
resztki roślinności zaorać, zamiast je palić 
niewątpliwie wzbogaciłyby one glebę. 
Nie tylko rolnicy parają się wypalaniem. W 
ten sposób bawią się, we wsiach i w mia-
stach, pozostawione bez opieki dzieci. Co 
roku można zobaczyć płonące między 
osiedlami mieszkaniowymi łąki, nasypy 
kolejowe, a nawet trawniki między blokami. 
Ludzi zapominających lub nieświadomych 
faktu, że wystarczy słaby wiatr, aby ogień 
wymknął się spod kontroli, a co za tym 
idzie - bardzo szybko rozprzestrzenił się i 
przeistoczył w tragiczny w skutkach pożar, 
jest bardzo dużo. Wówczas rzeczona nie-
frasobliwość oraz ludzka bezmyślność 
powodują, iż giną ludzie oraz zwierzęta: 
płoną pobliskie lasy, zabudowania miesz-
kalne, gospodarcze i altanki na ogródkach 
działkowych. Na torfowiskach ogień tli się 
przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy, 

powodując straty nie tylko porasta-
jącej je roślinności, ale również 
masy organicznej, bardzo cennej 
jako kompost dla rolnictwa i źródło 
wartościowej substancji dla medy-
cyny.   
Płonące pozostałości roślinne są 
również przyczyna wielu tragicz-
nych w skutkach wypadków samo-
chodowych. Powstające produkty 
spalania w postaci kłębów dymu, 
przemieszczane przez wiatr, ogra-
niczają na pasach ruchu drogowe-
go widoczność w maksymalnym 
stopniu. Wielu pożarów związa-
nych z wypalaniem traw wynika z 
nieostrożności ludzi, braku prze-
strzegania przepisów lub ich baga-
telizowania.  Komenda Powiatowa 

PSP w Mrągowie przypomina, że takie 
postępowanie w świetle kodeksu jest wy-
kroczeniem. 

Zastępca Komendanta PSP,  
Andrzej Prościo 

Najmłodsi zadbają o środowisko 

Ekologia ze Związkiem 
Zbiórki surowców wtórnych, warsztaty i liczne konkursy - wszystko po 
to, by zachęcić najmłodszych do dbania o czyste środowisko. Funda-
cje odzysku RECAL i REBA wraz ze Związkiem Gmin Czyste Mazury 
zorganizowały w mrągowskim urzędzie spotkanie z nauczycielami z 
ośmiu gmin regionu.  

B 
iskupiec, Pisz, Mikołajki, Ru-
ciane Nida, Sorkwity, Piecki i 
Mrągowo - nauczyciele z tych 
miejscowości postanowili 

jeszcze aktywniej włączyć się w działal-
ność ekologiczną. W swoich szkołach i 
przedszkolach będą mówić o potrzebie 
zbierania surowców wtórnych i segre-
gacji odpadów. Przedstawiciele obu 
fundacji: Recal, promującej i wspierają-
cej odzysk puszek aluminiowych oraz 
REBY, autorki kampanii zbierania zu-
żytych baterii zaproponowali nauczy-

cielom z regionu pomoc w organizacji 
ekologicznych akcji, warsztatów czy 
tak zwanych zielonych szkół. Jak bo-
wiem wynika z 
fundacyjnych 
statystyk, świa-
domość ekolo-
giczna wśród 
uczniów rośnie, 
wciąż jednak 
jest jeszcze 
wiele do zro-
bienia. 
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     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

Burmistrz Mrągowa na podstawie art. 11 i 13 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 
późn. zm.) oraz Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV-
II/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 publicznego i Uchwały Nr IV/4/2006 Rady 
Miejskiej   w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w 
sprawie: programu współpracy Gminy Miejskiej Mrą-
gowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego 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 budże-
tu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2007 ogłasza otwar-
ty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy 
Miasto Mrągowo w roku 2007 w zakresie kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego: 
1. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielę-
gnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Podstawo-
wy zakres w/w zadania obejmuje organizację dla 
mieszkańców miasta wydarzeń kulturalnych lub edu-
kacyjnych, mających na celu podtrzymywanie tradycji 
narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 
formie: wystaw, wydawnictw, pamiątek, itp.   Termin 
realizacji zadań: czerwiec – grudzień 2007 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w roku 2007: do 2 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2006: 0 zł 
2. Upowszechnianie kultury oraz rozwijanie świa-
domości kulturowej społeczności Mrągowa   po-
przez organizację wydarzeń artystycznych i dzia-
łalność wydawniczą. Podstawowy zakres zadania 
obejmuje : 
     -   organizację dla mieszkańców miasta wydarzeń 
artystycznych podczas, organizowanych w sezonie 
letnim, miejskich imprez kulturalnych, 
     -  organizację jubileuszowego Jarmarku św. Miko-
łaja z okazji 480 rocznicy jego ustanowienia, 
     - działalność wydawniczą związaną z upowszech-
nianiem kultury oraz rozwijaniem  świadomości kultu-
rowej społeczności Mrągowa.       
Termin realizacji zadań: czerwiec – grudzień 2007 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w roku 2007 : do 18 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację  w/w zadania w roku 2006 : 0 zł 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowa-
nie realizacji zadania : 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego wymie-
nione 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 zawar-
tym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej 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 
proponowanego do realizacji, 
2/ termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 

zadania publicznego, 
4/ informację o wcześniejszej działalności podmio-
tu w zakresie, którego dotyczy zadanie, 
5/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych 
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,     
w tym o wysokości środków finansowych uzyska-
nych 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 ofert częściowych. 
5. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż 
jednego oferenta na realizację zadań. 
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyzna-
niem dotacji. 
7. Podmioty, które pozyskały partnerów do realiza-
cji przedłożonego projektu, zobowiązane są dołą-
czyć 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 
zadania oferent jest zobowiązany do wprowadze-
nia 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 Mrągowo a podmiotem, które-
go oferta została wybrana. Pozostałe zasady przy-
znawania 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, ustalonym przez 
strony. 
2. Zadanie winno być  realizowane w taki sposób, 

by swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę miesz-
kańców miasta Mrągowa. 
3. Zadanie winno być zrealizowane z należytą staran-
nością, w sposób celowy, zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w ofercie i w umowie. 
IV. Termin i warunki składania ofert : 
1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy 
złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
04.05.2007 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją 
„Konkurs ofert 2007” wraz z podaniem nazwy zada-
nia, 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 terminu decyduje data wpływu oferty.    
2. Formularze ofert dostępne są 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.pl. 
3. 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 
18.05.2007 r. 
2. Propozycji podziału środków dokona komisja kon-
kursowa powołana przez Burmistrza Miasta Mrągo-
wa. 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 zakre-
su 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 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 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. 
Poszczególnym 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 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: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, pok. 28, tel. 089 741 2902. 


