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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  
 
We wtorki w godz. 14-16  w Sali nr 16  
pełnią dyżury mrągowscy radni  

Przekazanie sprzętu dla strażaków 

Samorząd Mrągowa dla PSP 
Straż otrzymała od Miasta specjalny zestaw łączności podhełmowej. 
Teraz strażacy będą mogli porozumiewać się podczas trudniejszych 
akcji ratunkowych. 

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Mrągowie zostali doposażeni w 
4 zestawy urządzeń podhełmowych. Spraw-
ne prowadzenie akcji ra-
towniczo-gaśniczych zale-
ży od wielu czynników. 
Jednym z nich niewątpliwie 
jest łączność. Przekazywa-
nie bieżących informacji z 
terenu prowadzenia działań 
pozwala koordynować i 
podejmować decyzje możli-
wie najlepsze, zmierzające 
do neutralizacji zagrożenia.  

Przenośne radiostacje, 
którymi dysponuje JRG w 
Mrągowie, nie zawsze 
pozwalały na ich użycie.  W 

szczególności dotyczyło to akcji prowadzo-
nych w strefach występowania substancji i 
oparów chemicznych. Ponadto używanie 

przenośnych ręcznych 
radiostacji, wymagało an-
gażowania dłoni, ograni-
czając w ten sposób spraw-
ne i szybkie działania ra-
townicze. Oficjalnego prze-
kazania na ręce Dowódcy 
Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej asp. sztab. To-
masza Niechwiadowicza 
dokonała Burmistrz Miasta 
Mrągowa Otolia Siemie-
niec. Na zdjęciu: Strażacy 
sprawdzili nowy sprzęt od 
razu podczas uroczystości. 

BOGATA OFERTA  
IMPREZ LETNICH  

Trwają przygotowania do imprez letnich w naszym mieście. W tym ro-
ku, poza tradycyjnymi imprezami z udziałem Telewizji, szczególny na-
cisk położono na Dni Mrągowa. Podczas nich zaplanowane jest otwar-
cie Placu PCK wraz z fontanną, wykonaną przez artystę z Brukseli Phi-
lippa Brodzkiego.  

Mrągowo, z racji mnogości imprez w 
amfiteatrze, nazywane jest Miastem 
Festiwali. W tym roku po raz pierwszy 
udało się zaprosić do współpracy, 
oprócz Telewizji Publicznej TVP2, która 
współpracuje z nami od wielu lat, rów-
nież Telewizję Polsat oraz Radio Zet 
wraz z Tygodnikiem Naj. Telewizja 

Polsat będzie transmitować Piknik Co-
untry (sobota godz. 20.00). W dzisiej-
szym Magazynie Mrągowskim zamiesz-
czamy szczegółowy program głównych 
imprez letnich. Wykonawców i program 
tegorocznego Pikniku Country poznać 
m o ż e m y ,  w c h o d z ą c  n a 
www.mragowo.pl. 
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SKRÓTEM 

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.  

A K T U A L N O Ś C I   S A M O R Z Ą D O W E       

Nowa akcja Straży Miejskiej 

Strażnicy uczą kultury 
„Psia kultura” - tak zatytułowana jest rozpoczęta przez Straż Miejską w 
Mrągowie akcja. Skierowana jest do posiadaczy psów i ma na celu zmo-
bilizowanie ich do sprzątania po swoich pupilach, załatwiających się w 
miejscach publicznych. 

O 
 tym, że trzeba sprzątać mówią 
przepisy. Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
miasta Mrągowa, zobowiązuje 

do usuwania zanieczyszczeń pozostawio-
nych przez psy. Niestety, jak to często bywa, 
prawo sobie, a życie sobie. Wciąż potykamy 
się o „to” na chodnikach, a dzieci brudzą się 
„tym” w piaskownicach. 

Tak wcale być nie musi  

- Chcemy zwrócić uwagę, że nie sprzą-
tanie po swoim czworonożnym pupilu, czy 
też nie zwracanie uwagi na niestosowność 
zachowania tym, którzy powinni to robić, jest 
równoznaczne z naszą zgodą na obcowanie 
z odchodami zwierząt, na możliwość zaraże-
nia się naszego dziecka pasożytami lub 
bakteriami - mówi komendant straży miej-
skiej, Jerzy Grądzki. - Chcielibyśmy zachę-
cić do używania zestawów higienicznych dla 
zwierząt, prostych, tanich, a jednocześnie 
skutecznych – dodaje komendant. Ale 
„sprawę” można załatwić również za pomo-

cą zużytej torby foliowej /reklamówki/, dla 
większego komfortu wyłożonej np. kawałkiem 
papieru toaletowego. Taki zestaw do zbierania 
każdy może zrobić w domu sam sięgając do 
szafki po jedną z wielu torebek po zakupach. 
Wyjście na spacer z ukochanym psem i z ta-
kim zestawem zwiniętym w kieszeni nie powin-
no być kłopotliwe. - Do akcji chcielibyśmy włą-
czyć szkoły oraz spółdzielnie mieszkaniowe i 
zarządy budynków, bo tylko wspólne działanie 
może przynieść efekty. Zwłaszcza, że w grę 
wchodzi przełamanie ugruntowanych stereoty-
pów – mówią strażnicy. Dodają również, że nie 
będą karać właścicieli, którzy wyprowadzają 
swoje psy na nieużytki, pola i inne miejsca z 
dala od ludzi. 

Zestaw dla każdego 

Aby zachęcić właścicieli czworonogów do 
sprzątania, straż miejska chce na początek 
nieodpłatnie rozdawać jednorazowe zestawy 
do sprzątania. Ponadto strażnicy miejscy, 
będą mieć przy sobie takie zestawy. Ci, którzy 
nie będą sprzątać po czworonogu, muszą 
liczyć się z konsekwencjami. Ukaranie właści-
ciela psa mandatem miałoby miejsce wów-
czas, gdyby, przyłapany na „gorącym uczynku” 
właściciel psa nie zechciał posprzątać po nim. 
- W tym przypadku efekt bezpośredniego na-
stępstwa kary byłby natychmiastowy i miał 
ewidentny skutek wychowawczy i zarazem 
prewencyjny – mówi komendant Grądzki. Ak-
cja ma nie tylko dotyczyć sprzątania, ale rów-
nież nauczyć zasad postępowania z psami. 
Strażnicy będą w formie pogadanek uświada-
miać przedszkolaki i uczniów mrągowskich 
szkół, jak bezpiecznie bawić się z psem, jak 
zachować się w przypadku ataku psa i jak 
rozróżniać psie nastroje. - Ponadto, w sposób 
stanowczy będziemy reagować na stwierdzo-
ne przypadki wyprowadzania psów bez smy-
czy lub kagańca. – zapowiadają strażnicy.  

W Magazynie Mrągowskim będą publiko-
wane zdjęcia psów, biegających bez nadzoru 
po mieście w celu ich identyfikacji i zapobieże-
nia beztrosce ich właścicieli. (Na zdjęciu - 
ulotka akcji). 

Szczepienia psów 
W dniach od 4 do 9 czerwca od godzi-
ny 8.00 do 17.00 odbędą się szczepie-
nia psów przeciwko wściekliźnie. Punk-
ty szczepień: Gabinet Weterynaryjny 
Nova, ul. 8. Maja 5, Przychodnia Wete-
rynaryjna Vita Wet, ul. Królewiecka 15, 
Gabinet Weterynaryjny ul. Rynkowa 1, 
Przychodnia Weterynaryjna ul. Dzięk-
czynna, Przychodnia Weterynaryjna 
Pro Animali, ul. Łąkowa 1 B. Cena 
szczepienia 20 złotych. 

Nowe trasy  
rowerowe 

Wspólna mapa tras rowerowych 
czterech powiatów może być bardzo 
skutecznym narzędziem promocji Ma-
zur - uważają przedstawiciele Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Ziemia Mrą-
gowska. Chcą znakować nowe szlaki 
turystyczne i sfinansować to z unijnych 
funduszy 

W skutecznym promowaniu szlaka-
mi turystycznymi mogą pomóc gminy 
powiatu mrągowskiego, kętrzyńskiego, 
giżyckiego i piskiego oraz wszystkie 
nadleśnictwa z tych terenów.  

Brak wspólnych tras, przewodni-
ków i folderów wprowadza w błąd tury-
stów, bo czasem te same trasy mają 
inne nazwy w różnych wydawnictwach. 
Połączenie sił może okazać się korzyst-
ne dla promocji, tym bardziej, że jest 
szansa dofinansowania jej z unijnych 
funduszy. Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Ziemia Mrągowska” przejmie 
na siebie obowiązki koordynatora, 
opracuje mapę i oznakuje trasy, pod 
warunkiem jednak, że samorządy i nad-
leśnictwa będą chciały współpracować 
w realizacji tego zadania. Więcej infor-
macji pod nr telefonu 089 741 8039. 

Jedenasta Spartakiada 
Drugiego czerwca o godz. 10.00 w Parku Lot-
ników po raz jedenasty zapłonie znicz Sparta-
kiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. 
Uczestniczą w niej dzieci niepełnosprawne 
objęte indywidualnym tokiem nauczania. W 
tym roku organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji i niespodzianek. Główną częścią im-
prezy będą konkurencje i rozgrywki sportowo-
zręcznościowe.  
- Nie zabraknie zawodów integracyjnych, dla-
tego do udziału w spartakiadzie zapraszamy 
całe rodziny - mówi dyrektor MOPS, Julian 
Osiecki. - Oczywiście przewidzieliśmy także 
inne atrakcje. Będą występy zespołów arty-
stycznych, przejazdy bryczką konną, plener 

malarski oraz pokazy sprawności strażaków z 
Mrągowa. Organizatorami XI Spartakiady Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnych Mrągowo 2007 
są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrą-
gowie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, 
Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie oraz Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Mrągowie.  
- Już dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy wyrazili 
chęć pomocy i zapraszam kolejne osoby, ludzi o 
wielkich sercach, aby wspólnie z nami pomogli 
dać niepełnosprawnym dzieciom jeszcze więcej 
uśmiechu - dodaje Osiecki. Spartakiada organi-
zowana jest w związku z obchodami Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny. 

Ewa Dolińska - Baczewska 
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Zapytania radnych 

Grunty pozostałe 
W związku z licznymi zapytaniami rad-
nych, występujących w imieniu miesz-
kańców, dotyczącymi precyzyjnego 
określenia sformułowania „grunty po-
zostałe”, zamieszczamy informację na 
ten temat. 
 

Zasadniczym przepisem prawnym 
regulującym kwestię opodatkowania po-
datkiem od nieruchomości jest art. 2 ust.2 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
( tekst jednolity: DzU z 2006r., nr 121, 
poz 844 z późn zm), mówiący iż opodat-
kowaniu podatkiem od nieruchomości 
podlegają grunty, które nie są opodatko-
wane podatkiem rolnym lub leśnym.  

Jeżeli więc dany grunt nie jest sklasy-
fikowany jako użytek rolny, grunt zadrze-
wiony lub zakrzewiony na użytku rolnym 
lub jako las, podlega opodatkowaniu po-
datkiem od nieruchomości. Wskazane 
grunty, będą jednak opodatkowane po-
datkiem od nieruchomości w sytuacji, gdy 
zostaną fizycznie zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

Definicja „grunty pozostałe” jest poję-
ciem podatkowym określającym wszyst-
kie grunty nie będące użytkami rolnymi, 
gruntami zadrzewionymi lub zakrzewiony-
mi, oraz gruntami które nie są fizycznie 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Swoim zakresem obejmu-
je: 

• Grunty zabudowane i zurbanizowane, 
które w myśl § 68 ust.3 rozporządze-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków, dzielą się na: 

• Tereny mieszkaniowe, oznaczone 
symbolem – B. Tereny mieszkaniowe 
obejmują grunty, niewykorzystane do 
produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod 
budynki mieszkalne, urządzenia funk-
cjonalnie związane z budynkami 
mieszkalnymi ( podwórza, dojazdy, 
przejścia, przydomowe place gier i 
zabaw itp.), a także ogródki przydo-
mowe. 

• Inne tereny zabudowane oznaczone 
symbolem Bi. 

• Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, 
oznaczone symbolem Bz. 

• d. tereny komunikacyjne, w tym: 

• drogi, oznaczone symbolem – Dr 

• Użytki ekologiczne, oznaczone sym-
bolem złożonym z litery „E” oraz sym-
bolem odpowiedniego użytku grunto-
wego określającego sposób zagospo-
darowania lub użytkowania terenu, np: 
E-Ws, E-Wp, W-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, 
E-R. 

• Tereny różne oznaczone symbolem - 
Tr. 

Justyna Gąsienica 
Urząd Miejski 

A K T U A L N O Ś C I   S A M O R Z Ą D O W E       

Internet w mieście 
Liczba osób korzystających z Internetu 

rośnie błyskawicznie i dlatego równie szyb-
ko rozwija się bezprzewodowa. W wielu 

miejscach publicznych - w kawiarniach, 
urzędach, szpitalach, a nawet w parku lub 
w pociągu - instalowane są tak zwane 
punkty dostępowe (zwane też hot spot), 
które umożliwiają korzystanie z bezprze-
wodowego dostępu do Internetu 
(najczęściej bezpłatne). Wkrótce takie 
punkty powstaną również w Mrągowie.  

Mowa tu o hotspotach - są to otwarte i 
dostępne publicznie punkty,  umożliwiają-
ce dostęp do Internetu za pomocą sieci 
bezprzewodowej. W naszym mieście takie 
hotspoty mają powstać we współpracy 
miasta z firmą Matcom ze Szczytna. Na 
razie sprawa jest na etapie uzgodnień, 
niewykluczone jednak, że już latem turyści 
oraz mrągowianie cieszyć się będą darmo-
wym dostępem do Internetu.  

Czy były Hotel Krajan 

przestanie straszyć? 
Były Hotel Krajan przy dworcu PKP wresz-
cie może zmieni swój wygląd. Na wniosek 
Burmistrza Rada Miejska podjęła uchwałę, 
dotyczącą wyrażenia zgody na zakup 
obiektu od spółki Inter Commerce. Po pod-
pisaniu aktu notarialnego zostanie przygo-
towana dokumentacja techniczna, niezbęd-
na do zgłoszenia projektu adaptacji budyn-
ku na mieszkania  do Programu Wsparcia 
Budownictwa Socjalnego, w celu uzyskania 
dofinansowania. Inwestycja ma się rozpo-
cząć w 2008 roku. 

Budowa ronda  
przy PKS 
W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Olsztynie pla-
nuje rozpoczęcie budowy ronda przy 
obecnym dworcu PKS, w oparciu o 
dokumentację, przygotowaną przez 
miasto.  
Z tego względu, konieczną stała się 
zmiana lokalizacji dworca na ulicę Kole-
jową. Miasto rozpoczęło już inwestycję, 
dostosowująca teren przy ulicy Kolejo-
wej do nowej funkcji, w uzgodnieniu z 
PKS Mrągowo.  

Dom dla potrzebujących 
Niepełnosprawni mrągowianie z zabu-

rzeniami psychicznymi będą uczyć się sa-
modzielnego życia w nowo powstającym 
Środowiskowym Domu Samopomocy. Ru-
sza remont budynku po szkole na ul. Króle-
wieckiej 36 (na zdjęciu), gdzie będzie znaj-
dował się ośrodek. Koszt inwestycji to oko-
ło 600 tys. złotych. Trening umiejętności 
samoobsługowych, nauka zaradności ży-
ciowej, spędzania wolnego czasu oraz za-
jęcia z psychologiem i psychoterapeutą - to 
tylko niektóre z zajęć, organizowanych dla 
przyszłych podopiecznych mrągowskiego 

Środowiskowego Domu Samopomocy.  
W ośrodku będzie miejsce dla czter-

dziestu osób, zajęcia będą prowadzone 
do południa. Wszyscy korzystać będą z 
pracowni gospodarstwa domowego i 
rękodzielniczej, jadalni, świetlicy oraz 
zaplecza sanitarnego. W ośrodku bę-
dzie mieścił się również Klub Integracji 
Społecznej. Pierwsze zajęcia rozpocz-
ną się w październiku. PFRON przeka-
zał na utworzenie ośrodka 400 tysięcy 
złotych, miasto złożyło już wniosek o 
resztę potrzebnej kwoty do Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 
 

„Bajka”  
do remontu 
Przedszkole „Bajka” 
przez całe wakacje bę-
dzie remontowane. Koszt 
inwestycji to 650 tys. 
złotych. Na czas prac 
budowlanych, zajęcia w 
placówce nie będą się 
odbywać.  
W tym czasie przedszko-
laki będą mogły uczęsz-
czać na zajęcia do 
Przedszkola „Stokrotka” i 
„Kubuś”.  

KALEJDOSKOP INWESTYCYJNY 
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     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

B 
urmistrz Mrągowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogło-
szono na okres 21 dni wykazy następują-
cych nieruchomości przeznaczonych do 

wydzierżawienia  
 
W trybie bezprzetargowym: 
a/ działka nr 170 (obręb nr 6), położona przy ulicy 
Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 
(usprawnienie ruchu kołowego wokół sklepu 
„RAST”), 
b/ część działki nr 60/12 (obręb nr 4), położonej 

przy ulicy Sołtyskiej, z przeznaczeniem na teren 
zielony, 
c/ część działki nr 32/3 (obręb nr 1), położonej 
przy ulicy Harcerskiej, z przeznaczeniem na 
polepszenie organizacji placu manewrowo – 
postojowego Powiatowego Zarządu Dróg,  
d/ część działki nr 1/13 (obręb nr 4), położonej 
przy ulicy Brzozowej, z przeznaczeniem na ciąg 
pieszy, zapewniający dojście do segmentu 
położonego przy ulicy Brzozowej 24, 
e/ część działki nr 95/2 (obręb nr 5), położonej 
przy ulicy Mały Rynek, z przeznaczeniem pod 
stoliki, 

f/ część działki nr 58/92 (obręb nr 10), położonej 
na osiedlu Mazurskim, z przeznaczeniem na 
cele handlowo – usługowe.  
 
W trybie przetargu ustnego  
nieograniczonego: 
a/ część działki nr 266 (obręb nr 5), położonej 
przy ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem pod 
budowę kortów tenisowych. Bliższych informacji 
na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego, ulica Królewiecka 60A (II 
piętro, pokój nr 49), tel. 741-29-91.  

Podsumowanie Roku Wiecherta w Mrągowie 

Współczesne czytanie Wiecherta 
Nadchodzi nowy czas czytania Wiecherta, czas wnikania w jego twórczość – zapowiedział na czwartkowej kon-
ferencji „Współczesne czytanie Wiechert” prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski z Uniwersytetu Warmińsko – Ma-
zurskiego. Konferencję zorganizował olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego przy współpra-
cy z Urzędem Miasta w Mrągowie i Fundacją Współpracy Polsko - Niemieckiej. Tydzień wcześniej, również w 
ramach obchodów, w Piersławku odbyła się Majówka Wiechertowska. Obszerna relacja na www.mragowo.pl. 

D 
ziesiątki studiów, esejów, szkiców, a 
przede wszystkim coraz bardziej 
popularne wiersze i powieści – takim 
dorobkiem literackim może poszczy-

cić się mazurski pisarz Ernst Wiechert. W Mrą-
gowie obchodzona jest 120. rocznica jego 
urodzin.  
 
Obchody zakończone 

Z tej okazji od kilku miesięcy w mieście 
odbywały się liczne konkursy i spotkania lite-
rackiej (m.in. z tłumaczem książek Wiecherta, 
Tadeuszem Ostojskim, zorganizowane przez 
Bibliotekę Miejską), zaś podsumowaniem ob-
chodów była Konferencja Naukowa Współcze-
sne czytanie Wiecherta.  

Ernst Wiechert staje się coraz popular-
niejszym autorem. Czytają go nie tylko 
mieszkańcy Warmii i Mazur, ale coraz czę-
ściej po jego książki sięgają mieszkańcy 
innych regionów. Chętnie robią to również 
Niemcy. Stąd właśnie temat konferencji – 
badacze literatury mają w swoim dorobku 
liczne przemyślenia, związane z twórczością 
Pisarza Mazur, zmienia się również jego 
postrzeganie.W podsumowującej mrągow-
skie obchody konferencji uczestniczyli mię-
dzy innymi: prezes olsztyńskiego oddziału 
PTH i prodziekan wydziału humanistycznego 
UWM, dr Andrzej Korytko, Pełnomocnik 
Wojewody do spraw mniejszości narodo-
wych i etnicznych Joanna Wańkowska – 
Sobiesiak, delegacja z Grunberg, miasta 

partnerskiego dla Mrągowa i władze Mrągo-
wa. Ponadto przybyli działacze społeczni, 
przedstawiciele instytucji i miłośnicy twórczo-
ści Wiecherta. Joanna Wańkowska – Sobie-
siak zauważyła, że organizowanie przez 
wydziały promocji konferencji naukowych 
należy do rzadkości i Mrągowo jest jednym z 
nielicznych miast, gdzie ma miejsce taka 
sytuacja.  

 
Badacze Wiecherta 
Dorobek literacki Wiecherta omówili ba-

dacze literatury z całego kraju: z Akademii 
Podlaskiej w Siedlcach: prof. dr hab. Danuta 
Szymonik, dr Dariusz Bawoł, dr Sławomir 
Sobieraj (były mrągowianin), z Uniwersytetu 
Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: prof. 
dr hab. Eugenia Łoch i dr Wieńczysław Nie-
mirowski, z Uniwersytetu w Białymstoku dr 
Elżbieta Konończuk, z Uniwersytetu Łódzkie-
go mgr Ewelina Szadkowska, z Biblioteki 
Narodowej dr Anna Matysiak oraz prof. dr 
hab. Zbigniew Chojnowski, który jednocze-
śnie prowadził drugą część konferencji, a 
później prowokował zebranych do dyskusji. 
Pierwszą część konferencji poprowadzili: dr 
Sławomir Sobieraj oraz dr Jan Gancewski 
(UWM). Wszyscy prelegenci podkreślali 
ekumenizm pisarza, jego europejskość oraz 
to, że jest „pomostem łączącym ponad po-
działami”. 

- Konferencja była ciekawa, a referaty 
dobrze przygotowane – stwierdziła na zakoń-
czenie dr Elżbieta Konończuk. Natomiast dr 
Zbigniew Chojnowski wyraził opinię, iż no-
stalgiczna lektura Wiecherta, charaktery-
styczna dla lat 70, 80 i 90 odchodzi już w 
przeszłość.  

- Wiechert zwany był wówczas Pisarzem 
Ziemi Utraconej, a tymczasem każdy z nas 
traci swoją ziemię, jest to wpisane w nasz los 
– stwierdził prelegent. Jego zdaniem, współ-
czesne czytanie Wiecherta wiąże się z płasz-
czyzną duchowa – coraz bardziej docenianą, 
a sam pisarz może być dzięki temu wielkim 
odkryciem dla czytelników. 

Na zdj. Od góry: gości przywitała Burmistrz Otolia Siemieniec, obok dr Jan Gancewski. W obchodach wzięli udział 
przedstawiciele i różnych instytucji i goście z Grunberg, prof. Zbigniew Chojnowski prowokował gości do dyskusji 
(obok dr Sławomir Sobieraj). 
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Mrągowscy kolarze odnoszą zwycięstwa 

Szczęście na dwóch kółkach 
Mrągowscy kolarze odnoszą znaczące sukcesy. Startują w licznych za-
wodach, zdobywają punkty i nagrody. Dzięki pracy trenerów oraz współ-
założyciela Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego, Marka Rogiń-
skiego, tradycje kolarskie w naszym mieście znów są kultywowane. 

N 
a stadionie Leśnym w Olsztynie 
odbyły się XI Amatorskie Elimi-
nacje Mistrzostw Polski w Ko-
larstwie Górskim INTERNS-

PORT  FAMILY CUP 2007. Mrągowo 
reprezentowała 17-sto osobowa grupa 
zawodników i  zawodniczek z 
MSR ,,MCH’’. Mrągowianie  w tej impre-
zie wypadli najlepiej ze wszystkich startu-
jących ekip. Zdobyli dziewięć pucharów i 
jedenaście kwalifikacji do Mistrzostw Pol-
ski, które odbędą się 9 września w Kiel-
cach. W kat. Żak pierwsze miejsce zajął 
Tomasz Madrak, który wyprzedził Swoje-
go brat Pawła Madraka. Trzecie miejsce 
zajął Michał Wasilewski z Bartoszyc. 
Czwarty był Szymon Onisiewicz , a piąty 
Piotr Gniady ( obaj MSR,,MCH’’). Mrągo-
wo). Dziewiąte miejsce zajął Przemysław 
Gieglis, dziesiąty był Karol Grudek, a 

jedenasty Błażej Kotarski. W kat. mło-
dzik pierwsze miejsce zajął Korneliusz 
Zysk z MSR,,MCH’’. Był to pierwszy 
wyścig w którym Korneliusz wystarto-
wał i wygrał go z dużą przewagą. Drugi 
na mecie był również zawodnik z Mrą-
gowa Łukasz Klimowicz, który zdaniem 
trenera Marka Rogińskiego przełamał 
złą passę niepowodzeń i po tym sukce-
sie dołączy do czołówki  kolarskiej wo-
jewództwa. Trzeci na mecie był Łukasz 
Baczewski z Olsztyna, a czwarty Seba-
stian Dzimidowicz z Mrągowa. Siódme 
miejsce zajął  Damian Rabczewski , a 
ósmy był Piotr Uścinowicz (obaj MSR 
Mrągowo). W kat. juniorka pierwsze 
miejsce zajęła Linda Lendzion z Mrągo-
wa, a w kat. młodziczka druga na me-
cie była Monika Schmidt  MSR,,MCH’’. 
W kat. Weteranki swoich sił spróbowała 

Kuźnia muzycznych talentów 

Nabór do Szkoły Muzycznej 
Rozpoczął się nabór do mrągowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia. Jak uważa jej dyrektor, Andrzej Regiec, absolwenci szkoły mają 
na swoim koncie wiele muzycznych sukcesów. To duża szansa na roz-
wój talentu i zainteresowań - mówi. 

M 
łodzi i utalentowany muzycz-
nie mrągowianie odnoszą 
sukcesy w licznych przeglą-
dach i konkursach.  

- Nasi absolwenci kontynuują naukę w 
szkołach muzycznych II st. w większych 
ośrodkach takich jak: Warszawa, Po-
znań, Kraków, Olsztyn, Elbląg, Gdańsk - 
mówi dyrektor Szkoły Muzycznej, Andrzej 
Regiec. 
Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat  
mrągowskich uczniów Szkoły Muzycznej to:  
• III Warmińsko – Mazurski Festiwal Fletowy, 

Olsztyn III 2005; tytuł laureata 
• X Jubileusz Makroregionalnych Przesłuchań 

Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I st. 
Olecko IV 2005; dwa wyróżnienia w kl. trąbki i 
fletu i tytuł laureata 

pani Grażyna Madrak mama, Tomka i 
Pawła, którzy znakomicie wypadli w 
kategorii żak. Pani  Grażyna Madrak 
przy dopingu całej drużyny z Mrągowa 
ukończyła wyścig na pierwszym miej-
scu. Rodzina państwa Madraków, zajęła 
pierwsze miejsce w klasyfikacji rodzin. 
Andrzej Kmiecinski z MSR Mrągowo 
zajął trzecie miejsce w kat. junior.  

Wszyscy zawodnicy otrzymali cenne 
nagrody, ale największym szczęśliwcem 
okazał się Karol Grudek, który wylosował 
wspaniały rower. Również 19 maja starto-
wał nasz najlepszy  młodzik Marek Kraj-
czyński. W Nałęczowie odbyła się czwar-
ta edycja SKODA Auto Grand Prix MTB 
2007, organizowane przez Lang Team. 
Kolejny raz Marek udowodnił swoją przy-
należność do najlepszych kolarzy kraju. 
W międzynarodowej obsadzie zajął dzie-
siąte miejsce. Wygrał kolejny raz zawod-
nik z Rosji, drugi na mecie był zawodnik z 
Węgier. Marek Krajczyński utrzymał siód-
me miejsce w klasyfikacji generalnej i jest 
szóstym Polakiem w zawodach. Z wystę-
pu zadowolony był trener Romuald Gajle-
wicz, który wierzy w kolejny sukces Mar-
ka w kolejnej edycji w Białymstoku. 

Marek Rogiński  

ZAPRASZAMY 

4 czerwca (poniedziałek) o godz. 16:00 na eg-
zaminy wstępne do klasy pierwszej w roku 
szkolnym 2007/2008 (w budynku szkoły) 

Nauczane instrumenty: 
Flet poprzeczny, Klarnet, Saksofon, Trąbka, 
Skrzypce, Wiolonczela, Gitara, Akordeon, Forte-
pian, Perkusja.  
Nowość - od roku szkolnego 2007/2008 - Organy! 

SKRÓTEM 
Od 1950 roku wyszko-
lili tysiące żeglarzy - 
mowa o mrągowskim 
Klubie Sportowym 
Baza, który, jak co 
roku o tej porze, roz-
począł już przygoto-

wania do obozów żeglarskich w Tałtach. 
Ich uczestnikiem był między innymi zna-
ny polski żeglarz Karol Jabłoński 
Dla starszych: grupa żeglarska i rejso-
wa, dla młodszych - grupa optymist - na 
obozy żeglarskie w Tałtach mogą jeź-
dzić już ośmiolatki. Program wypoczyn-
ku to przede wszystkim szkolenia że-
glarskie i motorowodne, udział w rega-
tach turystycznych, gry i zabawy sporto-
we oraz rejs statkiem pasażerskim 
„Białej Floty” i  piesze wycieczki do cie-
kawych zakątków. Obozy odbywać się 
będą w dwutygodniowych turnusach od 
1 lipca do 19 września. Mamy nadzieję, 
że, jak co roku, chętnych nie zabraknie, 
a może po naszych szkoleniach miastu 
przybędą kolejne żeglarskie sławy - 
mówią organizatorzy. 

Więcej informacji na temat obozu: 
Klub Sportowy „Baza Mrągowo”  
ul. Nadbrzeżna 4 
 www.baza.sails.pl;  
baza.sekretariat@op.pl   
tel.: (089) 741 24 73,  
Ośrodek w Tałtach: Obóz Żeglarski  
„Bazy Mrągowo” w Tałtach,  
tel. (087) 421 60 15   

Konkurs poetycki  
rozstrzygnięty! 
Łukasz Góryń z Mrągowa zwyciężył w 
konkursie poetyckim im. Krzysztofa Cele-
styna Mrongowiusza, zorganizowanym 
przez starostwo oraz mrągowskiego po-
etę, autora tomiku Dar Języków, Mariu-
sza Więcka dla mieszkańców całego 
powiatu. Wiersze laureata komisja uznała 
za wyjątkowe – autor to, zdaniem juro-
rów, bystry obserwator i krytyk współcze-
sności. Wiersze zwycięzcy umieszczone 
są na www.mragowo.pl, a autor otrzy-
mał nagrodę pieniężną w wysokości 250 
złotych. Drugie miejsce w poetyckim kon-
kursie zajęła Anita Podolak, trzecie – 
Damian Weituschat. Organizatorzy zapo-
wiadają kolejne edycje konkursu – tym 
razem udział w nim będą mogli wziąć 
dorośli. 

• Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu, 
Olsztyn IV 2005; wyróżnienie 

• IV Olsztyński Konkurs Zespołów Szkolnych, 
Olsztyn  V 2005; wyróżnienie chór szkolny 

• Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu, 
Olsztyn III 2007; III miejsce 

• Festiwal Fletowy, Olsztyn III 2007;  tytuł 
laureata  



6666    

Magazyn Mrągowski K U L T U R A ,   I N I C J A T Y W Y   L O K A L N E    

  60- lecie mrągowskiego Hufca ZHP 

Jak jeden dzień… 
Dla jednych 60 lat to szmat czasu, dla innych to mgnienie 

oka. Jednak i jedni i drudzy z niecierpliwością czekali na 60 urodziny 
Hufca ZHP Mrągowo. 

Ś 
więto to obchodziliśmy wspólnie z tymi 
wszystkimi, którzy nasz Hufiec pamię-
tają ze swojej służby harcerskiej i in-
struktorskiej, działalności sponsoringo-

wej oraz wspomagającej, ale przede wszystkim 
z przyjaciółmi na dobre i złe, zarówno z kraju 
jak i z zagranicy. „Świeczki na urodzinowym 
torcie” łącznie zdmuchnęły 204 osoby, z czego 
67 osób to nasi zacni goście a 137 to harcer-
ska, hufcowa brać.  

Można powiedzieć, że hufiec obchodził 
swoje urodziny wraz z młodszą siostrą, czyli 
Pocztą Harcerską nr 7, która to skończyła 

właśnie 35 lat. Mrągowska Poczta Harcer-
ska, to 35 lat nieprzerwanej działalności 
wydawniczej, z której dumny jest nie tylko jej 
Naczelnik hm. Jan Gudelis, ale i wszyscy 
zrzeszeni w naszym hufcu. Poczta bowiem, 
swoimi kartami, kopertami i stemplami 
uświetnia wszystkie nasze imprezy, święta 
oraz rocznice. 

Większość drużyn hufca ochoczo włą-
czyła się w przygotowania, aby różnymi 
atrakcjami uświetnić nasze obchody.  Przez 
wszystkie dni urodzinowych harców czynne 
było stoisko naszej Poczty Harcerskiej, w 

budynku Poczty Głównej, gdzie 
mieszkańcy Mrągowa mogli zapo-
znać się z działalnością wydawni-
czą. Ci, którzy chcieli dogłębnie 
poznać postać naszego patrona 
Janusza Korczaka mogli uczestni-
czyć w dwuetapowym konkursie 
wiedzy, którego podsumowaniem 
był turniej, „Korczak – Wielka gra” 
stylizowany na program prowadzo-
ny przez Stanisławę Ryster. Spra-
gnieni świeżego powietrza i wspa-
niałych mrągowskich widoków, 
świetnie bawili się na przygotowa-
nej grze strategicznej, pozwalają-

cej poznać i przybliżyć historię naszego gro-
du. Hufcowi plastycy ruszyli w bój w konkur-
sie, którego głównym tematem było życie i 
twórczość Henryka Goldszmita. Piękne pra-
ce prezentowane były na wystawie w Cen-
trum Kultury i Turystyki podczas wzruszają-
cego do głębi „Spotkania Pokoleń”, w trakcie 
którego Komendantka Hufca ZHP Mrągowo 
hm. Barbara Panek-Strzałkowska i Komen-
dantka Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej hm. 
Dorota Jeżowska-Olszewska wręczyły Hono-
rowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.  Nasi 
przyjaciele złożyli nam gratulacje oraz odczy-
tali ciepłe życzenia. Deserem sobotniego 
wieczoru był koncert galowy, który otworzyła 
nastrojowa prezentacja życiorysu patrona 
hufca. Nasze serca rozbrzmiewały piosenka-
mi o wspólnym wędrowaniu, przyjaźni oraz 
harcerskiej więzi, prezentowane przez laure-
atów VI Hufcowego Festiwalu Piosenki Skau-
towej. 

Obchody 60 – lecia powstania Hufca 
ZHP Mrągowo zakończyliśmy uroczystą, 
niedzielną Mszą Św., dziękując za to co było 
i prosząc o więcej.  

Na koniec jako swoisty kronikarz urodzi-
nowych dni mogę tylko jeszcze raz powie-
dzieć: „Więc żyj nam 100 lat i uśmiech miej 
na twarzy”, bo przecież nasz hufiec, tak jak i 
jego harcerze jest zawsze pogodny... 

phm. Sabina Kremska 

Uniwersytet  

Trzeciego Wieku 
 
Nauka odmładza i dodaje skrzydeł - 
to motto powstającego w Mrągowie, 
z inicjatywy Burmistrza Miasta Otolii 
Siemieniec Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.  
Jego współorganizacją zajęły się: eme-
rytowana pielęgniarka, Czesława Wi-
śniewska i Danuta Różańska. Rozpo-
czął się nabór na zajęcia - więcej infor-
macji pod nr telefonu 089 741 2947. 
Warunkiem udziału w zajęciach Uniwer-
sytetu jest przede wszystkim chęć ak-
tywnego spędzania wolnego czasu, 
którego czasem na emeryturze bywa 
zbyt wiele. Mile widziane są również 
osoby niepełnosprawne. Uniwersytet 
ma również zintegrować mrągowskich 
przedstawicieli tzw. trzeciego wieku. 
Uczestnicy będą brali udział w licznych 
wykładach, zajęciach fizycznych, a tak-
że w różnych akcjach społecznych, a 
wszystko po to, by - jak mówi organiza-
torka Czesława Wiśniewska - przygoto-
wać się do pogodnej starości.  

Miasto zadeklarowało udział w ogólnopol-
skiej kampanii edukacyjnej ”Ciąża bez alkoho-
lu”, która będzie prowadzona w okresie od 
września do grudnia br. we współpracy z Pań-
stwową Agencją  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Planowane działania dotyczą 
medialnej edukacji i promowania abstynencji w 
ciąży, poprzez m.in. dystrybucję materiałów 
dotyczących kampanii /broszur, ulotek, plaka-
tów, filmów edukacyjnych/, które Miasto otrzy-
ma bezpłatnie. Ukażą się publikacje informacji 
o negatywnym wpływie alkoholu na płód, na 
stronach internetowych Miasta i  w „ Magazy-
nie Mrągowskim ” oraz  będą emitowane spoty 

w telewizji lokalnej Teletop. Celem tej edu-
kacji publicznej jest podniesienie  świadomo-
ści społecznej i  ograniczenie szkód, związa-
nych z piciem alkoholu przez kobiety w cią-
ży.  

Mrągowska Policja, w okresie od 23 do 
29 kwietnia włączyła się  do akcji pt. 
„Pierwszy Ogólnoświatowy Tydzień Bezpie-
czeństwa Drogowego pod Auspicjami Naro-
dów Zjednoczonych”. Akcja polegała na 
przeprowadzeniu  kontroli stanu trzeźwości 
wśród kandydatów na kierowców,  w ramach 
zadań dodatkowych Policji. Celem akcji było 
wykrycie nietrzeźwych kierowców, dopiero 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 

Kampania edukacyjna 
Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących, podję-
ło kolejne inicjatywy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  

starających się o prawo jazdy oraz zwrócenie 
uwagi na kwestię trzeźwości kierowców.  
Kontrole były prowadzone na drogach krajo-
wych. Nie stwierdzono przypadków prowa-
dzenia i nadzorowania pojazdów w stanie po 
spożyciu alkoholu. Działania kontrolne pro-
wadzone przez Policję w zakresie przeciw-
działania nietrzeźwości kierowców oraz pla-
nowana kampania ”Ciąża bez alkoholu”, 
należą do zadań Miasta, służących profilak-
tyce i rozwiązywaniu problemów alkoholo-
wych. 

Alicja Szarek, Urząd Miejski 
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     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

N 
a 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 XVII/5/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z 
dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad współpracy 
Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego i Uchwały Nr IV/4/2006 Rady 
Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w spra-
wie: programu współpracy Gminy Miejskiej Mrągowo z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 
roku oraz Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr IV/5/2006  
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w 
sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo 
na rok 2007  i Uchwały Nr VIII/2/2007 Rady Miejskiej w 
Mrągowie z dnia 26 kwietnia 2007 r.                  w spra-
wie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 
2007 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zada-
nia własnego  Gminy Miasto Mrągowo w roku 2007 pn. 
Wspieranie działań  edukacyjno - rekreacyjnych 
prowadzonych wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
organizacji zajęć i imprez rekreacyjno - edukacyj-
nych 
 
I. Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje: 
organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży z terenu miasta Mrągowa, mających na celu : 
kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego; 
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie 
umiejętności; pogłębienie wiedzy                   z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożaro-
wej, zajęcia mogą być realizowane poprzez organizo-
wanie: plenerowych zajęć i imprez edukacyjno-
rekreacyjnych, w tym m.in.: zawodów, pokazów, szko-
leń, wycieczek, obozów, itp. 
Termin realizacji zadań : czerwiec – grudzień 2007 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2007: do 3.000 zł. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję w/w zadania w roku 2006: 0 zł.  
 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie 
realizacji zadania: 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego wymienio-
ne w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o 
wolontariacie, których terenem działania jest Gmina 
Miasto Mrągowo. 
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa 
ofertę, która powinna być zgodna ze wzorem zawartym 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realiza-
cji 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 zada-
nia 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 nieodpłatnego 
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 reprezentują-
cych (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 pod-
miotu. 
4. Dopuszcza się składanie oferty częściowej. 
5. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jed-
nego 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 
zadania 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 pod-
stawie przepisów szczególnych, 
2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przed-
sięwzięć, 
3/ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umo-
wy o udzielenie dotacji, 
4/ budowę, nabycie budynków, lokali, gruntów, itp. 
5/ najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów 
(chyba, że wynika to bezpośrednio z realizacji zada-
nia), 
6/ prace remontowo-budowlane, 
7/ zadania inwestycyjne, 
8/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, 
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, którego 
oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyzna-
wania środków finansowych regulują przepisy usta-
wy o działalności pożytku publicznego  i o wolonta-
riacie 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 sta-
rannością, w sposób celowy, zgodnie z warunkami 
określonymi w ofercie i w umowie. 
 
IV. Termin i warunki składania ofert: 
1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy 
złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
czerwca 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 godzi-
nach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, 
przy czym o zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu oferty.    
2. Formularze ofert dostępne są w Referacie Edukacji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 28 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod 
adresem: www.mragowo.um.gov.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 roz-
strzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 15.06. 
2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkur-
sowa powołana przez Burmistrza Miasta Mrągowa. 
Dokonując wyboru ofert, komisja konkursowa będzie 
brała pod uwagę w szczególności: 
1/ kompletność oferty, 
2/ zgodność projektu z priorytetami zadania, 
3/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów 
realizacji zadania, w tym w odniesieniu     do zakresu 
rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, 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 podmio-
towi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem termino-
wości i rzetelności ich realizacji oraz sposobu otrzyma-
nych na ten cel środków, 
9) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla miesz-
kańców miasta Mrągowa i przewidzianą liczbę odbior-
ców. 
3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podej-
muje Burmistrz Miasta Mrągowa, po uzyskaniu opinii 
komisji opiniującej, o której mowa w § 13 Załącznika Nr 
1 do Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w Mrągo-
wie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad współ-
pracy Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Poszczególnym 
podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dota-
cja. 
4. Od decyzji burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzie-
lenia 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, zostaną 
niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, Magazynie Mrągowskim i umieszczone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
Szczegółowych informacji, w zakresie realizacji 
zadania, udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, tel. 089 741 2902. 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został roz-
strzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w 
roku 2007, zadania własnego Gminy Miasto Mrągo-
wo, zlecanego organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego. Na realizację zadania pn. „Ochrona 
osób przebywających na wodach na terenie Mia-
sta Mrągowo" wpłynęła jedna oferta, złożona przez 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woje-
wództwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na 
realizację zadania przyznana została dotacja w wy-
sokości 6.000 zł. 

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 Ń  W Ł A S N Y C H   M I A S T A    



8888    

Magazyn Mrągowski K A L E N D A R I U M   I M P R E Z   L E T N I C H    

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

Kalendarium imprez letnich w Mrągowie 
Lato coraz bliżej, coraz chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, bierzemy udział w imprezach kultural-
nych organizowanych w naszym mieście. Już teraz chcemy Państwa zaprosić na nie, na te najbardziej znane, 
ale także na te bardziej kameralne. 

9.06 (sobota) godz. 18.00 
MISS POLONIA WARMII I MAZUR Amfiteatr 

Impreza współorganizowana przez Biuro Miss 
Polonia Warmii i Mazur oraz CKiT.  
Gwiazdą tegorocznej gali będzie LOMBARD.  
 
 

22.06 (piątek) godz. 20.00–24.00  
koncert na molo  Von Zeit 
Koncert zespołu muzyczno-filmowego, harmonijnie łączący 
tradycję i awangardę. Uzupełnieniem muzyki są projekcje 
video. Zespół zaprezentuje w Mrągowie repertuar własny oraz 
kompozycje Republiki. Koncert poprzedzi występ mrągow-
skiego zespołu. 
 
23.06 (niedziela) NOC ŚWIĘTOJAŃSKA  
koncert na molo  
Wieczorem, przy mrągowskim molo odbędzie się widowisko, 
którego tematem będzie staropolski obrzęd nocy świętojań-
skiej, zwanej kiedyś świętem Kupały. Wystąpią aktorzy Teatru 
Mańja, tancerki Mrągowskiej Sceny Tańca Współczesnego. W 
folkowym repertuarze usłyszymy Studio Wokalne Sukces. 
Teatr przenikać się będzie ze śpiewem i tańcem. 
 
29-30.06 AKCJE-WAKACJE  
plac Piłsudskiego 
Impreza skierowana głównie do młodzieży. W drugim dniu 
imprezy odbędą się pokazy ogólnopolskiego zlotu skuterów, 
organizowanego przez firmę www.skutery.net Łukasz Nysztal 
29.06 (piątek) godz. 18.00 – 22.00 koncert rockowy: Kooka-
burra; Hunter  
30.06 (sobota) 16.00 – 24.00 I Mazurski Zlot skuterów 
(pokazy, konkursy); występy zespołów hip-hop; DJ; pokazy 
break-dance; dyskoteka 
 
6-8.07 DNI MRĄGOWA  
plac Piłsudskiego 

Impreza skierowana do wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta oraz turystów. Koncerty 
gwiazd, program dla dzieci, kabaret, spektakle 
teatralne, wystawy, spotkania. Planujemy także 
prezentację mrągowskiego ruchu artystycznego: 
Szkoły Muzycznej, Chóru Schola Vocale, zespo-
łów wokalnych i tanecznych z MDK, Teatru 

Mańja i Mrągowskiej Sceny Tańca Współczesnego z CKiT, 
Studia Wokalnego Sukces. Zostaną otwarte wystawy: zbioro-
wa wystawa mrągowskich plastyków: J. Żdańca, T. Bałakiera i 
I. Jaśniewskiej; wystawa kolekcji Pawła Ewerta, który swoje 
życie poświęcił rozwijaniu kolarstwa na Ziemi Mrągowskiej. 
Odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. We współpracy ze Związkiem Gmin 
Warmińsko-Mazurskich, Burmistrzem Miasta Mrągowa, po raz 
trzeci, zorganizowany zostanie Przegląd Rękodzieła Arty-
stycznego (konkurs i wystawa), w którym udział wezmą 
twórcy ludowi z całego województwa. Chcemy aby imprezom 
towarzyszył jarmark rzeczy niezwykłych. Do udziału w jarmar-
ku zapraszamy artystów, osoby posiadające ciekawe pamiąt-
ki, starocie, książki i inne interesujące przedmioty, które 
będzie można sprzedać bądź kupić.  
Uzupełnieniem imprez kulturalnych będą turnieje sportowe, 
m.in.: Turniej piłki nożnej o beczkę piwa przy Hotelu Mercure 
Mrongovia, turnieje plażowej piłki siatkowej; mecz towarzyski 
„samorządowcy-kabareciarze”. Planowane  jest również 
zorganizowanie Mistrzostw Mrągowa w wędkowaniu we 
współpracy z Mrągowskim Towarzystwem  Wędkarskim.  W 
organizację Dni naszego miasta włączyło się Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Mrągowskiej oraz Młodzieżowy Dom Kultu-
ry. Wspólnie z TMZM rozpoczęliśmy realizację projektu „Arte-
fakt i przyjaciele” (grupa teatralna „Aftefakt” działała w Mrągo-
wie w latach 1982-98, prowadzona przez panią Annę Pochyłę. 

12 spośród wielu uczestników grupy dziś pracuje zawodowo w 
teatrach oraz filmie, a kilkoro z nich pracuje z młodzieżą.) 
Osiągnięcia „Artefaktu” są dowodem na to, że amatorska 
twórczość artystyczna jest bardzo ważna i często z artystów 
amatorów czyni zawodowców! Zaproszenie aktorów w rodzin-
ne oraz ich udział w święcie miasta, będzie niezwykłym 
wydarzeniem kulturalnym, a także promocją „miasta – wylę-
garni artystycznych talentów”. Planujemy: monodram „Wieczór 
autorski Hermenegildy Kociubińskiej” w wykonaniu Bożeny 
Świtaj (piątek, Orbita); spotkanie aktorów z młodzieżą, rozmo-
wy na temat: „droga na scenę – jak zostać aktorem”; prezen-
tacje programów artystycznych w wykonaniu zaproszonych 
aktorów oraz wspólną prezentację (spektakl „Czarny Rodryg”, 
reż. Anna Pochyła); przedstawienie „Czarny Rodryg” w wyko-
naniu młodzieżowej grupy „Post Artefakt” przygotowanej przez 
Pawła Kisiel. Nie zabraknie wystawy dokumentującej działal-
ność grupy „Artefakt”, której uzupełnieniem będzie prezentacja 
multimedialna. 
 
Ramowy program DNI MRĄGOWA na Placu Piłsudskiego: 
6.07 (piątek) 18.30 – 22.00 koncert gwiazd - Sex Bomba; 
BRACIA CUGOWSCY 
7.07 (sobota) 16.00 – 24.00 lata 60-70-te: prezentacje mrą-
gowskich zespołów; program dla dzieci; kabaret, „siłownia”- 
lista przebojów radia WaMa; koncerty gwiazd – BIG DAY; 
GANG OLSENA;; dyskoteka 
8.07 (niedziela) 15.00 – 22.00 Przegląd Rękodzieła Artystycz-
nego; koncerty folk: Sukces; Folk Kapela; Eney lub Limano-
wianie; gwiazda - ORKIESTRA DNI NASZYCH 
 
7 lipca o godzinie 17.00 otwarcie Placu PCK wraz z fon-
tanną, wykonaną przez artystę z Brukseli Philippe Brodz-
kiego. 
 

14.07 (sobota) Amfiteatr  
MAZURSKA NOC KABARETOWA  

Impreza organizowana przez Centrum 
Kultury „Rotunda” w Krakowie we 
współpracy z CKiT. Główni organizato-
rzy dbają o kształt artystyczny imprezy, 

podczas której wystąpią znani artyści polskiej estrady, kabare-
ty, muzycy oraz gwiazda wieczoru. Do udziału w tegorocznej 
MNK zaproszeni zostali m.in.: KABARET ANI MRU-MRU; 
KABARET POD WYRWIGROSZEM; GRUPA MOCARTA; 
KABARET MŁODYCH PANÓW; FORMACJA CHATELET; 
DNO; STANISŁAW TYM; NEO-NÓWKA.   
 
15.07 (niedziela) koncert na molo Szybki Montaż 
 
19-21.07 Edycja Mistrzostw Polski w Siatkówce 
Plażowej Kobiet  Plaża przy os. Grunwaldzkim 
Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta Mrągowa, Hotel 
Mercury Mrongowia, Performance Marketing Group. Turniej 
rozpoczyna się w Kołobrzegu, potem rozgrywki odbywają się 
kolejno w Koszalinie, Jarosławcu, Mrągowie i Gdańsku Brzeź-
nie. Wielki finał zaplanowano na plaży koło Teatru Muzyczne-
go w Gdyni. Rozgrywki odbywać się będą od godziny 8.00 na 
boiskach plaży miejskiej przy os. Grunwaldzkim. Tego typu 
impreza w Mrągowie odbędzie się po raz pierwszy.  
 
21-22.07 SZERYFIADA plac Piłsudskiego 
Szeryfiada, czyli Święto Policji w stylu country to impreza 
promująca Piknik Country połączona z obchodami Święta 
Policji. Koncerty zespołów country, zawody sportowe, pokazy 
tresury psów, prezentacje sprzętu policyjnego i pokazy ratow-
nictwa oraz parada pojazdów policyjnych.  
 
21.07 (sobota)14.00 – 24.00 Mistrzostwa Polski w 
grillowaniu „Grill Country” - prowadzenie – Krzysz-
tof Skiba;  

Country Band Mrągowo; gwiazda - CZARNO-CZARNI; dyskote-
ka. Impreza organizowana jest przy ścisłej współpracy z firmą 
Sudety IT – Status Janusz Stańczyk. 
22.07 (niedziela) godz. 16.00 – 22.00 Święto policji (pokazy, 
konkursy), koncerty zespołów country (laureatów „Przepustki do 
Mrągowa); Bodar i Klakson – koncert jubileuszowy 
 

27-29.07 PIKNIK COUNTRY  
Amfiteatr, plac Piłsudskiego  

W ramach Pikniku Country w mieście odbędą się 
koncerty zespołów country i występów grup 
tanecznych; koncerty gwiazd; Parada Country, 
wybory Miss Mokrego Podkoszulka, pokazy 
strojów kowbojskich, zawody siłaczy, konkurs na 
najładniejszą witrynę sklepową w stylu country, 

maraton pływacki.    
PROGRAM PIKNIKU W MIEŚCIE: 
27.07 (piątek) 17.00 – 00.02 koncerty, pokazy, dyskoteka 
28.07 (sobota) 14.00 – 00.02 koncerty, konkursy, pokazy, dysko-
teka  
29.07 (niedziela)12.00 parada; 13.00 – 18.00 koncerty, pokazy 
 
Szczegółowy Program Pikniku Country w Amfiteatrze do 
pobrania na www.mragowo.pl.  
 
4.08 (sobota) WIECZÓR CYGAŃSKI 
Impreza odbędzie się po raz trzeci przy współpracy z Impresaria-
tem Artystycznym Muzyki i Kultury Cygańskiej "Romano Suno".  
5.08 (niedziela) koncert na molo  
                                    

10-12.08 FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ  
Amfiteatr, plac Piłsudskiego 

Podczas FKK wystąpią: zespoły mu-
zycznych i taneczne z Litwy, Łotwy, 
Białorusi, Ukrainy. Występom zespołów 
towarzyszyć będą wystawy plastyczne, 

fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degu-
stacje kresowych potraw.  
PROGRAM: 
10.08 (piątek) 16.00 Mała Gala Kresowa 
11.08 (sobota) 12.00 występy na pl. Piłsudskiego;  
SOBOTA 18.00 Koncert Galowy w amfiteatrze (TVP 2) 
12.08 (niedziela)  11.00 korowód; 12.00 koncerty 
 

18.08 – “Najlepsze Lato 
2007 – siła muzyki Radia 
ZET oraz Tygodnika Naj” – 
BLUE CAFE, YAPA, KOMBII.  

 
24.08 (piątek) koncert na molo Kasa Chorych 
 
25-26.08 FESTIWAL GOLONKI plac Piłsudskiego 
Dwudniowa impreza, podczas której odbędzie się konkurs na 
najsmaczniejszą golonkę, zawody siłaczy. Na program artystycz-
ny złożą się występy kapel folkowych, biesiadnych i szanty.  
25.08 (sobota) godz. 17.00 – 24.00 konkurs na najsmaczniejszą 
golonkę; koncerty - biesiada, folk;  
gwiazda – TURNIOKI;  dyskoteka 
26.08 (niedziela) godz. 16.00 – 22.30 koncerty - folk, szanty; 
zawody siłaczy; projekcja filmu (Multimedia) 
 
31.08 (piątek) ŚWIETO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI – 
koncert na molo 
 
1.09 (sobota) POŻEGNANIE WAKACJI  
plac Piłsudskiego 
Koncert na zakończenie sezonu letniego 2007.  
godz. 18.00 – 22.00 koncert zespołów (Ampha Romeo;  K.o.m.p.) 


