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w numerze: 

Czego Jaś się  
nie nauczy... 
Miejskie przedszkola realizują 
program, dofinansowany przez 
Unię Europejską w ramach EFS. 

Współpraca z NGO 
Ogłoszone konkursy na realizację 
zadań własnych Gminy Miasto 
Mrągowo 

Przebudowa dróg 
Miasto otrzyma w 2009 roku dofi-
nansowanie z Rządowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 na przebudowę ulic 
Kolejowej i Obwodnicy, a Powiat 
Mrągowski na ul. Młynową, w 
której Miasto partycypuje kwotą 
500 tys. zł. Czytaj str. 2 

P lan finansowy Miasta na 
2009 r. zakłada dochody 
na poziomie 53 730 548 zł,  
natomiast wydatki budŜe-

towe oszacowano na kwotę 58 929 
627 zł. Największe pozycje w do-
chodach stanowią m.in. wpływy z 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) zamieszkałych na 
terenie Mrągowa w wysokości 11 
882 077 zł i część oświatowa sub-
wencji ogólnej, która wynosi 11 139 
806 zł. W strukturze wydatków wy-
datki inwestycyjne stanowią 21,70 
%. Do realizacji w 2009 roku zapla-
nowano 27 zadań inwestycyjnych 
na łączną kwotę 12 652 669 zł, z te-
go inwestycje drogowe stanowią 5 
173 934 zł. Istotna część wydatków 

inwestycyjnych stanowią takie 
zadania jak:  
- Przebudowa ulic Kolejowej i 
Obwodnicy – kwota 3 857 243 
z ł , 
- Przebudowa budynku hotelo-
wego przy ul. Kolejowej na bu-
dynek mieszkalny wielorodzin-
ny – kwota 2 109 580 zł, 
- Budowa kolektora deszczowe-
go od ul. M.C. Skłodowskiej do 
ul. Wojska Polskiego – kwota 2 
000 000 zł. 
Realizacja kilku inwestycji przy-
gotowanych i zgłoszonych o 
dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego War-

BUDśET 2009  
UCHWALONY 

Na sesji Rady Miejskiej 30 grudnia został jednogłośnie uchwalony bu-
dŜet Gminy Miasta Mrągowo na 2009 r. Projekt pozytywnie został za-
opiniowany takŜe przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszyst-
kie stałe Komisje Rady Miejskiej. 

Mrągowo  
zagrało  
w WOŚP 
Ponad osiemnaście 
tysięcy złotych - to 
suma uzbierana 
podczas mrągow-
skiego finału WO-

ŚP, która wspomogła budŜet orkiestry. Były 
licytacje i zbiórki, a wolontariusze w sztabie 
na bieŜąco liczyli pieniądze.  
 
Piekarnia Diana przygotowała dla wszyst-
kich zaangaŜowanych w mrągowski finał 
tort w kształcie serca, który wylicytował 
dyrektor CKiT Lech Gołębicki. Finał zakoń-
czył się tradycyjnym światełkiem do nieba. 

Ciąg dalszy na str. 2 

Czytaj str. 2 

Oferta zajęć, organizowanych 
podczas ferii zimowych 

FERIE W MRONGOVILLE Czytaj str. 12 



Dofinansowanie na inwestycje 

Termomodernizacja  
w Mrągowie 

Ponad sto siedemdziesiąt wniosków i tylko sześćdziesiąt osiem zakwalifiko-
wanych do dofinansowania, w tym równieŜ mrągowski. Za wnioskiem pójdą 
pieniądze – 788 tysięcy złotych na termomodernizację budynków uŜyteczno-
ści publicznej. 

licznych, które otrzymały dotację. W su-
mie do NFOŚiGW wpłynęło bowiem 177 
wniosków, z czego tylko 68 zakwalifiko-
wano do dofinansowania. Fundusz zapro-
ponował 788 tysięcy złotych. W związku z 
wysokimi kosztami tej inwestycji jest to 
zaledwie „kropla w morzu potrzeb”.  
- Miasto planuje więc uzyskać dofinanso-
wanie tej inwestycji z drugiego źródła – ze 
środków unijnych. W lutym złoŜymy 

wniosek do Programu 
Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Bę-
dziemy wnioskować o 
dofinansowanie w wyso-
kości ok. 4 mln zł – zapo-
wiada ją  mrągowscy 
urzędnicy. Brakującą 
część kosztów inwestycji, 
czyli około 5,5 mln zł, 
pokryje miejski samorząd.  

C ała inwestycja pochłonie ponad 
10 milionów złotych. Starania o 
dofinansowanie rozpoczęły się 
w miejskim urzędzie juŜ w ubie-

głym roku. W sierpniu wysłany został 
wniosek do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie o udzielenie dofinansowania 
w formie dotacji na to zadanie inwestycyj-
ne. Mrągowski wniosek jest jednym z nie-

Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Mrągowie 
 
Projekt obejmie budynki: 
- budynek Zespołu Szkół Nr 4 na os. Mazurskim 
- budynek Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika, 
- budynek hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy, 
- Przedszkola KUBUŚ przy ul. Spacerowej, 
- Przedszkola STOKROTKA przy ul. Brzozowej 
- budynek Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sienkiewicza, 
- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
przy ul. Wyspiańskiego, 
- modernizację dwóch kotłów w MEC Sp. z o.o. 

INWESTYCJE MIEJSKIE 

mia i Mazury zaleŜna będzie od 
otrzymania dofinansowania w 
ogłaszanych sukcesywnie konkur-
sach. Program ostatniej w 2008 ro-
ku Sesji Rady Miejskiej urozmaiciły 
jasełka, przygotowane przez mrą-
gowskie Przedszkole Bajka.  

BudŜet  
jednogłośnie cd. 

Przebudowa dróg  
w mieście 
Mrągowo otrzyma w 2009 roku do-
finansowanie z Rządowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011. Gmina Miasto Mrągowo 
przygotowuje juŜ przetarg na prze-
budowę ulic Kolejowej i Obwodni-
cy, a Starostwo  Powiatowe na prze-
budowę ulicy Młynowej.   
Trwa postępowanie przetargowe na 
wybór wykonawcy zachodniej ob-
wodnicy Mrągowa, przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad oddział Olsztyn. Zgłosiło się 
jedenastu wykonawców, prace mają 
zacząć się wiosną br. i zakończyć w 
2010 roku. W ramach tej inwestycji, 
na podstawie przygotowanej przez 
Samorząd Miasta dokumentacji, 
przebudowane zostanie skrzyŜowa-
nie przy przejeździe kolejowym.  
Wiosną przebudowane zostaną 
równieŜ: ul. Sobczyńskiego i Polna. 
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INICJATYWY LOKALNE 

Projekt „ Pedagog ulicy ” 
w Mrągowie 

 
 W ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania 
Przemocy w Rodzinie Miasta Mrągowo na 
2009 r., będzie realizowane nowe zadanie 
pt. „ Pedagog ulicy ”. Celem tego projektu 
jest animacja społeczna oraz prowadzenie 
działań profilaktyczno-wychowawczych 
wśród dzieci i młodzieŜy z rodzin wyma-
gających wsparcia, w miejscu ich zamiesz-
kania.  Osobą realizującą w/w projekt jest 
Pan Bogdan Szefler. Działaniami zostaną 
objęte dzieci i młodzieŜ, zamieszkałe w 
rejonie śródmieścia oraz ul. Wojska Pol-
skiego i ul. Sienkiewicza w Mrągowie. 
 
Do zadań  osoby realizującej projekt „ 
Pedagog ulicy ” naleŜy: 
 
• diagnozowanie potrzeb środowiska lo-

kalnego w zakresie pomocy i wsparcia,  
• podejmowanie interwencji środowisko-

wej,                                                                              
• organizacja czasu wolnego, w tym m.in. 

organizacja zabaw, wycieczek, zajęć 
sportowo -  rekreacyjnych, turystycznych  
itp. i  pomoc  w  rozwijaniu zaintereso-
wań dzieci,  

• wspieranie w rozwiązywaniu proble-
mów szkolnych, rodzinnych i rówieśni-
czych, 

• kształtowanie u dzieci postaw  i nawy-
ków społecznych  oraz uczenie postaw 
prozdrowotnych, 

• przygotowanie dzieci do podejmowania 
odpowiedzialności za własne postępo-
wanie oraz uczenie samodzielności w 
Ŝyciu, 

• współpraca z instytucjami na rzecz po-
mocy dziecku i rodzinie, m.in. z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mrągowie, szkołami, 
świetlicami środowiskowymi, Ośrod-
kiem  Pomocy Społecznej, sądem rodzin-
nym, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, Policją, Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego BS „ Karo”, Cen-
trum Kultury i Turystyki, MłodzieŜo-
wym Domem Kultury, itp./ 

 
Kontakt z P. Szeflerem: Świetlica Środo-
wiskowa, ul. Sienkiewicza 16, godz. 
13.00-19.00, tel.0-89-741-5900. 

Alicja Szarek 
Urząd Miejski w Mrągowie 

 Burmistrz Otolia Siemieniec oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Lubowidzki wręczyli na sesji Rady Miej-
skiej coroczne Nagrody Kulturalne. W 
tym roku otrzymali je (kolejno na zdję-

ciach): Maria Brzostek i Jolanta Fukow-
ska - Mazurek za działalność plastyczną 
oraz Agata Ciurla, właścicielka Jazz Clu-
bu, za muzyczne przedsięwzięcia i organi-
zację koncertów.  

Nagrody kulturalne 2008 

Jubileusz z artystami 
Otwarcie wernisaŜu prac twórców Regionu oraz promocja monografii 
Związku Polskich Artystów Plastyków w Olsztynie to główne punkty 
spotkania, które odbyło się w Galerii ZPAP na olsztyńskim Zamku.  

Pięćdziesięciu twórców z województwa 
warmińsko – mazurskiego promowało w 
galerii ZPAP w Olsztynie swoje prace na 
wernisaŜu „Olsztyńska jesień 2008”. Wśród 
nich byli równieŜ artyści z Mrągowa: pre-
zes Związku Piotr Dondajewski oraz Izabe-
la Jaśniewska, Jan Gudelis i Józef Jabłoński.  
- Sztuka to wspaniała promocja Regionu – 
powiedział na uroczystości przewodniczą-
cy Sejmiku Samorządowego w Olsztynie, 
Julian Osiecki. Na wernisaŜu promowana 
była równieŜ monografia, prezentująca 
historię 60-lecia działalności Okręgu Olsz-
tyńskiego Związku Polskich Artystów Pla-
styków w Olsztynie. Jubileusz minął dwa 
lata temu, a przygotowania do uroczystości 
zbiegły się kadencją prezesa, mrągowianina 
Piotra Dondajewskiego.  
- Czekaliśmy na to wydawnictwo dwa lata. 
Jest to album niezwykły, bo prezentujący 
historię sześćdziesięciu lat okręgu olsztyń-
skiego i dorobek artystyczny naszych twór-
ców. To pierwsze tego typu tak obszerne 
wydanie – mówi prezes. Na spotkaniu 
obecne były równieŜ prezes zarządu głów-
nego ZPAP, Jerzy Biernat.  
- Jesteśmy dumni, Ŝe od początku Okręg 
stwarza dogodne warunki dla znaczących 
artystycznych dokonań jego członków. 

Mamy nadzieje, Ŝe dalej będzie spełniał 
rolę kreatywnego ośrodka artystycznego i 
administracyjnego, w którym artyści mo-
gą realizować własne ambicje i twórcze 
pasje – podsumował dotychczasową dzia-
łalność. W wernisaŜu wzięli udział artyści 
oraz miłośnicy sztuki z całego wojewódz-
twa.  
- Wspaniałe prace, miły nastrój spotkania 
i przede wszystkim waŜni dla regionu 
twórcy. Cieszy fakt, Ŝe na wernisaŜu moŜ-
na było podziwiać wiele obrazów arty-
stów z Mrągowa – tak podsumowała spo-
tkanie uczestnicząca w nim Donata Koby-
lińska – Durka, kierownik referatu pro-
mocji  miejskiego urzędu. Piotr Donda-
jewski liczy na duŜe zainteresowanie wy-
stawą oraz monografią.  
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EDUKACJA, POMOC SPOŁECZNA 

Czego Jaś się  
nie nauczy…! 

Od września br. w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka”, Przedszkolu Pu-
blicznym Nr 2 „Bajka” oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Kubuś” realizo-
wany jest projekt pn. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” 
współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Programem objętych jest 315 przedszkolaków.  

W  placówkach prowa-
dzone są zajęcia rozwi-
jające wiedzę i umie-
jętności uzdolnionych 

przedszkolaków, zajęcia plastyczne, 
przyrodnicze. Prowadzona jest tera-
pia logopedyczna i ćwiczenia korek-
cyjne, korygujące wady postawy. 
WaŜnym elementem projektu jest za-
trudnienie logopedy w kaŜdym 
przedszkolu. Badaniami przesiewo-
wymi mowy zostały objęte wszystkie 
dzieci w wieku 3-6 lat, w sumie prze-
badano 470 przedszkolaków. Z grupy 
tej wyodrębniono 140 dzieci potrze-
bujących pomocy logopedycznej.  
Na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej uczęszczają dzieci 
wyłonione przez lekarza ortopedę.  
Głównym celem zajęć jest profilakty-
ka i przeciwdziałanie wadom posta-
wy. Aby ćwiczenia spełniały swoją 
rolę i jednocześnie były dla dzieci 
przyjemnością, instruktorzy tworzą 
odpowiednią atmosferę, stosując róŜ-
norodne metody pracy. 
Progra m z a jęć  p la s tycz nyc h 
„Upiększanie świata” umoŜliwia 
dzieciom rozwijanie uzdolnień oraz 
zainteresowań artystycznych i pla-
stycznych. Dzieci podczas zajęć two-
rzą prace za pomocą atrakcyjnych, 

trudnych technik plastycznych oraz 
wyrabiają w sobie poczucie estetyki. 
Uczestnikami zajęć „Razem z sową 
ruszam głową” są dzieci, wykazują-
ce uzdolnienia językowe i logiczno - 
matematyczne, dzieci które cechuje 
niezwykła ciekawość świata oraz 
specyficzny sposób myślenia. Ofero-
wane dzieciom zabawy i ćwiczenia 
to przede wszystkim zabawy w sko-
jarzenia, spostrzeŜenia, wykluczenia. 
Dzieci rozwiązują krzyŜówki, rebu-
sy, działania  matematyczne,  tworzą 
rymowanki, wiersze, opowiadania, 
poznają jednostki czasu i pomiaru. 
„Miłośnik ma-
zurskiej przyro-
dy” to program 
zajęć badawczo- 
dydaktycznych, 
podczas którego 
dzieci rozwijają 
swoje zaintereso-
wania przyrodni-
cze, prowadzą 
obserwacje flory i 
fauny mazur-
skiej, wyjaśniają 
ciekawe zjawiska 
oraz gromadzą 
ciekawe okazy 
przyrodnicze. 

Ponadto  w ramach Projektu pn. 
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie 
będzie umiał” w Przedszkolu Publicz-
nym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 
utworzono nowy oddział przedszkol-
ny, dzięki czemu większa ilość dzieci 
została objęta edukacją przedszkolną. 
 
W przedszkolach rodzice i nauczyciele 
z zadowoleniem obserwują postępy 
dzieci, które z radością uczestniczą w 
zajęciach. 

Irena Szkudaj 

Bal charytatywny wpisał się juŜ na 
stałe w kalendarz imprez w naszym 
mieście. Priorytetem jest pomoc po-
trzebującym mieszkańcom Mrągowa. 

Do tej pory dzięki dochodom z balu 
udało się dofinansować remont 
warsztatów terapii zajęciowej, zakup 
fortepianu dla Państwowej Szkoły 

Bal na sto par 
Pomoc osobom bezdomnym z powiatu mrągowskiego to cel IV balu charytatywnego, 
który odbędzie się 24 stycznia, tradycyjne juŜ dzięki uprzejmości pani Ewy Prokop, 
w hotelu Mazuria. Organizatorem balu jest Radio Planeta Mrągowo oraz Stowarzy-
szenie Synapsa. Honorowy patronat objęła Burmistrz Miasta Mrągowo.  

Muzycznej w Mrągowie oraz sfinanso-
wać wyjazd dzieci z rodzin najuboŜ-
sz ych  na  le tn i  wypocz ynek . 
Jak co roku Bal wspiera Centrum Re-
klamowe Szapiel.  
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Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 
728 ze 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 pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego i Uchwały 
Nr XXIX/2/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 grud-
nia 2008 r. w sprawie : Programu Współpracy Gminy Miasto 
Mrągowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi 
Podmiotami Prowadzącymi Działalność PoŜytku Publiczne-
go w 2009 r. oraz Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XX-
IX/1/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 
2008 r. w sprawie: uchwalenia budŜetu Gminy Miasto Mrą-
gowo na rok 2009. 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO 
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania własnego 
Gminy Miasta Mrągowo w roku 2009 w zakresie pomocy 

społecznej pn. Wspieranie działań niosących pomoc 
osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym 

 

I. Zakres zadania : 
Podstawowy zakres zadania obejmuje przede wszystkim 
działania w miejscu zamieszkania osób chorych, starszych i 
niepełnosprawnych, tj. : 
1/ prowadzenie profilaktyki przeciwodleŜynowej dla obłoŜnie 
chorych, 
2/ zaopatrywanie w leki, środki opatrunkowe i higieny osobi-
stej, wykorzystywane w pielęgnacji osoby chorej, 
3/ dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu niezbędne-
go w procesie rehabilitacji, 
4/ wykonywanie podstawowych badań w zakresie : pomiaru 
ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu, poziomu cukru, 
5/ współpracę z lekarzami rodzinnymi i innymi podmiotami z 
terenu miasta, świadczącymi usługi o podobnym charakte-
rze. 
Wykonywane usługi będą bezpłatne dla pacjenta. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję w/w zadania w roku 2009: do 9.000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję w/w zadania w roku 2008: 9.000 zł. 
 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie 
realizacji zadania : 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy 
społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, 
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakre-
sie pomocy społecznej. 
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, 
która powinna zawierać : 
1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do reali-
zacji zadania zawierający opis planowanego działania, 
2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania, 
3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadro-
wych, zapewniających realizację zadania, 
5/ informację o wysokości środków finansowych własnych 
albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego 
zadania, 
6/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składa-
jącego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, 
7/ deklarację o zamiarze osiągania lub nieosiągania zysku 
przy realizacji zadania. 
3. Do oferty naleŜy dołączyć następujące załączniki: 

1/ aktualny wyciąg z rejestru lub ewidencji (waŜny do 
trzech miesięcy od daty uzyskania), 
2/ statut podmiotu uprawnionego do złoŜenia oferty, 
3/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalno-
ści podmiotu za ostatni zamknięty rok obrotowy (w 
przypadku krótszej działalności – za okres tej działalno-
ści). 
4. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji. 
5. Podmioty, które pozyskały partnerów formalnych do 
realizacji zadania, zobowiązane są dołączyć kopię 
porozumienia partnerskiego, określającego reguły 
partnerstwa oraz jednoznacznie określającego wiodącą 
rolę jednego podmiotu odpowiedzialnego za całość 
projektu i jego rozliczenie. 
6. Wysokość przyznanej dotacji moŜe być niŜsza, niŜ 
wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent 
moŜe negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadania lub wycofać swoją ofertę . 
7. Uruchomienie środków na realizację zadania nastę-
puje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmi-
strzem Miasta Mrągowa a podmiotem, którego oferta 
została wybrana. 
8. Dotacja nie moŜe być udzielona na: 
1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budŜe-
tu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie 
przepisów szczególnych, 
2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsię-
wzięć, 
3/ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o 
udzielenie dotacji, 
4/ budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów,itp. 
5/ najem lub dzierŜawę budynków, lokali, gruntów 
(chyba, Ŝe wynika to bezpośrednio z realizacji zadania), 
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, 
11/ koszty kar i grzywien, a takŜe koszty procesów 
sądowych, 
12/ działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym 
zadaniem. 
Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych 
regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne 
przepisy prawa. 
9. Dotacja moŜe być udzielona m.in. na : 
1/ wynagrodzenie osób realizujących zadanie, 
2/ promocję realizowanego zadania ( plakaty, ulotki, 
zaproszenia, banery, ogłoszenia, itp. ), 
3/ zakup DROBNEGO sprzętu do realizacji zadania, 
4/ koszty transportu, dojazdu, wynajmu sal, konsumpcji, 
itp. 
10. Koszty materiałów biurowych, piśmienniczych, usług 
pocztowych, internetowych, opłat za media oraz sprzą-
tanie pomieszczeń, amortyzacja nie mogą przekroczyć 
5 % całości kosztu realizacji zadania. 
 
11. WYMAGANY JEST MINIMUM 10 % FINANSOWY 
WKŁAD WŁASNY PODMIOTU, UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA. 
III. Termin i warunki realizacji zadania : 
1. Zadanie winno być wykonane w 2009 roku w terminie 
wskazanym w umowie. 
2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by 
swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkań-
ców miasta Mrągowa. 
3. Zadanie winno być zrealizowane z naleŜytą staranno-
ścią, w sposób celowy i zgodnie z warunkami określony-
mi w umowie o realizację zadania. 
 

IV. Termin i warunki składania ofert : 
1. Oferty na realizację wymienionego zadania naleŜy złoŜyć 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2009 r. w 
zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2009” 
wraz z określeniem rodzaju zadania, którego dotyczy oferta, 
tj.: z dopiskiem Wspieranie działań niosących pomoc 
osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym, w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiec-
ka 60 A, pokój Nr 17, w godzinach pracy urzędu lub prze-
słać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu oferty. 
2. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia 
wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U Nr 44, poz. 
427) 
3. Formularz oferty dostępny jest w Referacie Edukacji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 28 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: 
www.mragowo.pl 
4. Oferty niezgodne ze wzorem lub złoŜone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 
5. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi słuŜy prawo 
dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty. 
6. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym 
terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie 
oceny formalnej. 
 
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert : 
1. Rozpatrzenie prawidłowo złoŜonych ofert oraz rozstrzy-
gnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 27.02.2009 r. 
2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa 
powołana przez Burmistrza Miasta Mrągowa. Przy rozpatry-
waniu ofert komisja konkursowa: 
1/ dokonuje oceny zgłoszonych moŜliwości realizacji zada-
nia przez podmiot, który złoŜył ofertę, 
2/ uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony 
jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
podmiot uprawniony ma realizować zadanie, 
3/ dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji 
kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu 
rzeczowego zadania, 
4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych 
własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację 
zadania, 
5/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadania zleconego 
podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę termi-
nowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia otrzymanych 
na ten cel środków, 
6/ uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na 
realizację zadania. 
3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje 
Burmistrz Miasta Mrągowa, po uzyskaniu opinii komisji 
opiniującej, o której mowa w § 13 Załącznika Nr 1 do 
Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 
22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad współpracy Gminy 
Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego. 
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia 
dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnię-
ciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony. 
6. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawie-
rające 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. 
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OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz Załączni-
ka Nr 1 do Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w 
Mrągowie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie: zasad 
współpracy Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność poŜytku publicznego i Uchwały Nr 
XXIX/2/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 
grudnia 2008 r. w sprawie: Programu Współpracy 
Gminy Miasto Mrągowo z Organizacjami Pozarządowy-
mi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
PoŜytku Publicznego w 2009 roku oraz Załącznika Nr 9 
do Uchwały Nr XXIX/1/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie 
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budŜe-
tu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2009  

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
własnych Gminy Miasto Mrągowo w roku 2009: 
I. Rodzaj zadań : 
1/ Rozwijanie kultury fizycznej i sportu : 
1.Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy sportów 
masowych, gier zespołowych, tenisa stołowego, ziem-
nego, kajakarstwa i Ŝeglarstwa, kolarstwa, sztuk walki 
oraz bilarda. 
2.Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieŜy w 
zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakar-
stwa i Ŝeglarstwa, kolarstwa oraz sztuk walki. 
Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje : 
•prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzator-
skiej w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy 
na terenie miasta Mrągowa, 
•organizowanie zajęć, treningów, zawodów oraz imprez 
sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Mrągowa z 
udziałem dzieci i młodzieŜy, 
•umoŜliwianie dzieciom i młodzieŜy uczestnictwa w roz-
grywkach i imprezach sportowo-rekreacyjnych na wyjaz-
dach, 
•kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego 
oraz promowanie zdrowego stylu Ŝycia. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2009 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na reali-
zację zadań w roku 2009 : do 137 100 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na reali-
zację w/w zadań w roku 2008: 121 000 zł. 
Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie, pok. 28, tel. 089 741 2902. 
2/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 
1.Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowa-
nie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
•organizację spotkań mieszkańców miasta, poświęconych 
podtrzymywaniu tradycji narodowych, pielęgnowaniu 
patriotyzmu oraz rozwoju świadomości narodowej, 
•organizację dla mieszkańców miasta wydarzeń kultural-
nych lub edukacyjnych, mających na celu podtrzymywanie 
tradycji narodowych, w formie imprez, wystaw artystycz-
nych, wydawnictw, pamiątek itp. 
Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 2009 r. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania w roku 2009: do 5 000 zł. Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 
roku 2008: 5 000 zł.  

2. Działalność wspomagająca rozwój społeczności 
lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zaintereso-
wań kulturalnych. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
•organizację spotkań mieszkańców miasta, mających na 
celu rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych, 
•organizację dla mieszkańców miasta wydarzeń edukacyj-

nych, mających na celu rozwijanie i zaspakajanie zainte-
resowań, w formie zajęć edukacyjnych, wykładów tema-
tycznych, prelekcji, itp. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2009 r. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w roku 2009: do 8 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w roku 2008: 7 000 zł.  
3/ Edukacyjna opieka wychowawcza : 
1.Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieŜy poprzez 
edukację wokalno-muzyczną. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
•edukację wokalno-muzyczną mającą na celu : rozwijanie 
zainteresowań muzycznych, uzdolnień wokalnych; dosko-
nalenie umiejętności indywidualnych oraz kształtowanie 
umiejętności spędzania czasu wolnego, 
•działalność edukacyjna moŜe być realizowana poprzez 
organizowanie, m.in. zajęć wokalno-muzycznych, wystę-
pów oraz poprzez udział w imprezach artystycznych i 
współudział w obsłudze artystycznej imprez organizowa-
nych w mieście Mrągowie. 
Termin realizacji zadań: marzec–grudzień 2009 Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
w/w zadań w 2009 r.: do 26 000 zł. Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 
roku 2008: 22 000 zł. 

2.Wspieranie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno - 
edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieŜy. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
•organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieŜy z terenu miasta Mrągowa, mających na celu : 
kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego; 
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umie-
jętności; pogłębienie wiedzy prozdrowotnej, ekologicznej, 
patriotycznej, itp.; kształtowanie poczucia własnej toŜsa-
mości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu; 
promowanie zdrowego stylu Ŝycia, 
•organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieŜy z terenu miasta Mrągowa, mających na celu 
pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publiczne-
go i ochrony przeciwpoŜarowej, 
•zajęcia mogą być realizowane poprzez organizowanie : 
plenerowych zajęć edukacyjno-rekreacyjnych, w tym 
m.in.: rajdów, biwaków, wycieczek, obozów; imprez 
edukacyjno-rekreacyjnych. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2009 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w 2009 r. : do 15 000 zł. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w 
zadań w roku 2008 : 15 000 zł.  

4/ Ochrona zdrowia 
1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie 
chorobom społecznym, 
propagowanie zdrowego stylu Ŝycia oraz szkolenia w 
zakresie pomocy przedlekarskiej 
i organizację wypoczynku (dzieci, młodzieŜy i doro-
słych). 
Podstawowy zakres w/w zadania  
•wspieranie działań profilaktycznych na rzecz opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŜą, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym, 
•organizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktyki 
zdrowotnej, 
•działania wspierające i promujące zdrowy styl Ŝycia 
wśród dzieci i młodzieŜy z problemem nadwagi, 
•szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej dla dzieci, 
młodzieŜy i dorosłych, 
•szkolenia dotyczące chorób związanych z cukrzycą, 
spotkania tematyczne, prelekcje, itp. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2009 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

realizację w/w zadań w roku 2009: 

1/ działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - do 5 
000 zł, 
2/ działania wspierające i promujące zdrowy styl Ŝycia 
wśród dzieci i młodzieŜy z problemem nadwagi - do 5 000 
zł, 
3/ szkolenia dotyczące chorób związanych z cukrzycą - 
do 3 000 zł. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w 
zadań w roku 2009 : do 13 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w roku 2008 : 9 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w roku 2009 : do 8 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w roku 2008 : 7 000 zł. Informacji 
udziela: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i 
Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 
28, tel. 089 741 2902. 
5. Profilaktyka uzaleŜnień, rozwiązywanie problemów 
alkoholowych    i  przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie :   
1. Działania w zakresie profilaktyki problemów alko-
holowych i innych uzaleŜnień oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje : 
- Wspieranie i rozwój róŜnych form organizowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieŜy z  realizacją  programów 
profilaktycznych, na terenie Miasta Mrągowo.Termin 
realizacji zadania: marzec – grudzień 2009 r. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację  w/w 
zadania w 2008 r.: do 40000 zł. Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację  w/w zadania w 
2009 r.: do 45000 zł. 
- Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczo-
terapeutycznej na terenie Miasta 
Mrągowo. 
Termin realizacji zadania : marzec – grudzień 2009 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację  w/w zadania w 2008 r.: do 15 000 zł. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję  w/w zadania w 2009 r.: do 15 000 zł. - Promowanie 
zdrowego stylu Ŝycia poprzez zintegrowanie działań 
profilaktycznych z aktywnością sportowo- turystyczną.  
Termin realizacji zadania: marzec–grudzień 2009 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację  w/w zadania w 2008 r.: do 16 000 zł 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację  w/w zadania w 2009 r.: do 15 000 zł 
  - Prowadzenie Telefonu Zaufania na terenie Miasta 
Mrągowo. Termin realizacji zadania : marzec – grudzień 
2009 r.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych 
na realizację  w/w zadania w 2008 r.: do 2 000 zł Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję  w/w zadania w 2009 r.: do 2 000 zł 
Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację 
w/w zadań w 2008 r. do 73 000 zł, w roku 2009 do 77 000 
zł. 
2. Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym poprzez 
organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz 
imprez profilaktycznych, na terenie Miasta Mrągowo. 
Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje : 
- organizację obozu terapeutyczo-wypoczynkowego,  dla 
dzieci i młodzieŜy ze środowisk, w których występują 
problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie oraz 
organizację imprez profilaktycznych. 
Termin realizacji w/w zadań : marzec – grudzień 2009 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację  w/w zadań w 2008 r.: do 16 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację  w/w zadań w 2009 r. : do 26 000 zł. 
Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i 
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Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok.16 A, 
tel. 741 3258. 
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
1/ Ochrona osób przebywających na wodach na terenie 
miasta Mrągowa 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
•zabezpieczenie osób przebywających na wodach, pływają-
cych, oraz uprawiających sporty wodne na wodach na terenie 
miasta Mrągowa, 
•stałą współpracę z Komendą Powiatową Policji w zakresie 
zabezpieczenia i ochrony osób przebywających na wodach 
na terenie miasta Mrągowa. 
Termin realizacji zadań : maj – październik 2009 r. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w 
zadania w roku 2009 : do 9 000 zł. Wysokość środków pu-
blicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w roku 
2008: 6 000 zł. Informacji udziela: Pan Adam Dudziński - 
Inspektor d/s Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, 
tel. 089 741 3471. 
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
1/ Wspieranie edukacji ekologicznej oraz ochrona dzie-
dzictwa przyrodniczego 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
- edukację ekologiczną mającą na celu : kształtowanie pro-
ekologicznych wzorców zachowań, rozwijanie zainteresowań i 
pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, popularyzo-
wanie spędzania wolnego czasu w sposób przyjazny dla 
środowiska, promowanie przyrody Mrągowa i okolic, 
- działalność edukacyjna moŜe być realizowana poprzez: 
organizowanie imprez oraz zawodów miejskich o tematyce 
ekologicznej, współudział w imprezach ponadlokalnych o 
tematyce ekologicznej, organizowanie konkursów o tematyce 
ekologicznej, wyznaczanie i oznakowanie ścieŜek edukacyj-
no-ekologicznych oraz wykonanie materiałów promujących 
przyrodę Mrągowa i okolic. 
Termin realizacji zadań: marzec - grudzień 2009 r. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania w roku 2009: do 10.000 zł. Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 
2008 : 0 zł. Informacji udziela: Pani Magdalena Góralczyk - 
Główny Specjalista d/s Środowiska, pok. 52, tel. 089 741 
4439. 
8. Turystyka 
1/ Działania w zakresie krajoznawstwa 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
- opracowanie i wykonanie ok. 13 tablic informacyjnych, 
słuŜących do oznakowania atrakcji turystycznych miasta na 
wytyczonej trasie spacerowej. Tablice powinny zawierać 
krótki opis danego miejsca w trzech wersjach językowych 
(polskim, niemieckim i angielskim). 
Termin realizacji zadań : marzec - grudzień 2009 r. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania w roku 2009: do 5.000 zł 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania w roku 2008 : 0 zł. 
Informacji udziela: Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i 
Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 
Nr 2 i 3, tel. 089 741 2111 lub 089 741 2381. 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie reali-
zacji zadania : 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prowa-
dzące działalność poŜytku publicznego wymienione w usta-
wie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
których terenem działania jest Gmina Miasto Mrągowo. 
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, 
która powinna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporzą-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramo-
wego 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 propo-
nowanego 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 kadro-
wych 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 naleŜy 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 niŜ 3 miesiące przed dniem otwarcia ofert), 
2/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachu-
nek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodat-
kowa) za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku 
krótszej działalności 
– za okres tej działalności), 
3/ umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przy-
padku wskazania w pkt V.1. wzoru oferty 
- partnera realizacji zadania), 
4/ aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu. 
KaŜdy podmiot składa jeden komplet powyŜszych 
dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. 
4. Dopuszcza się składanie oferty częściowej. 
5. Dopuszcza się moŜliwość wyboru więcej niŜ jednego 
oferenta na realizację jednego zadania. 
6. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji. 
7. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przed-
łoŜonego projektu, zobowiązane są 
dołączyć kopię porozumienia partnerskiego, określającego 
reguły partnerstwa oraz jednoznacznie określającego 
wiodącą rolę jednego podmiotu odpowiedzialnego za całość 
projektu i jego rozliczenie. 
8. Wysokość przyznanej dotacji moŜe być niŜsza, niŜ wnio-
skowana w ofercie. W takim przypadku 
oferent moŜe negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowe-
go zadania lub wycofać swoją ofertę. 
W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania 
oferent jest zobowiązany do 
wprowadzenia korekty kosztorysu projektu. 
9. Dotacje nie mogą być udzielane na: 
1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budŜetu 
Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów 
szczególnych, 
2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsię-
wzięć, 
3/ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o 
udzielenie dotacji, 
4/ budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów,itp. 
5/ najem lub dzierŜawę budynków, lokali, gruntów (chyba, 
Ŝe wynika to bezpośrednio z realizacji zadania), 
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 zobowią-
zania z tytułu otrzymanych kredytów. 
11/ koszty kar i grzywien, a takŜe koszty procesów sądo-
wych, 
12/ działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym 
zadaniem. 
10. Dotacja moŜe być udzielona m.in. na : 
1/ wynagrodzenie osób realizujących zadanie, 
2/ promocję realizowanego zadania ( plakaty, ulotki, zapro-
szenia, banery, ogłoszenia, itp. ), 
3/ zakup DROBNEGO sprzętu do realizacji zadania, 
4/ koszty transportu, dojazdu, wynajmu sal, konsumpcji, itp. 
11. Koszty materiałów biurowych, piśmienniczych, usług 
pocztowych, internetowych, opłat za media oraz sprzątanie 
pomieszczeń, amortyzacja nie mogą przekroczyć 5 % 
całości kosztu realizacji zadania. 
12. WYMAGANY JEST MINIMUM 10 % FINANSOWY 
WKŁAD WŁASNY PODMIOTU, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O 

DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA. 
13. Uruchomienie środków na realizację zadania następu-
je na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
Miasta Mrągowa a podmiotem, którego oferta została 
wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finan-
sowych regulują przepisy ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa. 
III. Termin i warunki realizacji zadania : 
1. Zadanie winno być wykonane w 2009 roku w terminie 
wskazanym w umowie. 
2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by 
swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców 
miasta Mrągowa, w zaleŜności od rodzaju realizowanego 
zadania. 
3. Zadanie winno być zrealizowane z naleŜytą staranno-
ścią, w sposób celowy, zgodnie z warunkami określonymi 
w ofercie i w umowie. 
IV. Termin i warunki składania ofert : 
1. Oferty na realizację wymienionych zadań naleŜy złoŜyć 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2009 r. w 
zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2009” 
wraz z określeniem rodzaju zadania, którego dotyczy 
oferta 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 zachowa-
niu 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.pl 
3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – 
powinny złoŜyć kaŜdą ofertę odrębnie oraz jeden komplet 
załączników. 
4. Oferty niezgodne ze wzorem lub złoŜone po terminie 
nie będą rozpatrywane. 
5. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi słuŜy 
prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia 
oferty. 
6. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczo-
nym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na 
etapie oceny formalnej. 
 
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert : 
 
1. Rozpatrzenie prawidłowo złoŜonych ofert oraz rozstrzygnięcie 
konkursu ofert nastąpi do dnia 27.02.2009 r. 
2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana 
przez Burmistrza Miasta Mrągowa. Dokonując wyboru ofert, komisja 
konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności: 
1/ kompletność oferty, 
2/ zgodność projektu z priorytetami zadania, 
3/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji 
zadania, w tym w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i 
finansowych środków 
własnych podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł, 
4) moŜliwość realizacji zadania przez podmiot, 
5) wysokość środków publicznych, 
6) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie 
poprzednim, z 
uwzględnieniem terminowości i rzetelności ich realizacji oraz sposobu 
otrzymanych na ten cel 
środków, 
9) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla 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 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w 
Mrągowie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad współpracy 
Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Poszcze-
gólnym podmiotom moŜe być przyznana więcej niŜ 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 rozstrzygnięciu 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. 
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE 

O G Ł O S Z E N I E  
Przypominam ponownie osobom fizycz-
nym, które nie są przedsiębiorcami, o 
ustawowym obowiązku przedłoŜenia 
informacji, w formie uproszczonej o ilości i 
miejscu występowania substancji stwarza-
jących szczególne zagroŜenie dla środowi-
ska, w tym wyrobów zawierających 
azbest, PCB i innych. Obowiązek ten 
wynika z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środo-
wiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z 
późn. zm.) Informacja ta podlega corocz-
nej aktualizacji w terminie do 31 stycznia 
kaŜdego roku. 
Na podstawie złoŜonych przez osoby 
fizyczne informacji burmistrz zobowiązany 
jest do okresowego przedkładania infor-
macji marszałkowi województwa w termi-
nie do 31 marca kaŜdego roku, za po-
przedni rok kalendarzowy.  
Nadmieniam, Ŝe zgodnie z art. 346 
ustawy Prawo ochrony środowiska, kto 
wykorzystując substancje stwarzające 
szczególne zagroŜenie dla środowiska, 
nie przekazuje okresowo odpowiednio 
marszałkowi województwa albo wójto-
wi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta informacji o rodzaju, ilości i 
miejscach ich występowania, czym 
narusza obowiązek ustawowy, podlega 
karze grzywny.  

ZłoŜone informacje są wykorzystywane do 
opracowania bazy adresowej, ilościowej i 
jakościowej. ZłoŜenie przedmiotowej informa-
cji jest warunkiem koniecznym, aby uzyskać 
dofinansowanie do kosztów  poniesionych na 
usuwanie odpadów niebezpiecznych zawiera-
jących azbest , których udziela w 2009r. 
Urząd Miejski w Mrągowie. 
Ze względu na rangę problemu mającego 
ogromny wpływ na zdrowie mieszkańców, 
zwracam się z apelem o rzetelne zinwentary-
zowanie obiektów i moŜliwie najszybsze 
przekazanie informacji na adres: Urząd 
Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-
700 Mrągowo. Ponadto informuję, Ŝe druki 
informacji moŜna pobrać w Urzędzie Miejskim 
w Mrągowie, pokój nr 52 i na stronie interne-
towej: 

bip.warmia.mazury.pl/
Mrągowo_gmina_miejska 

WYMIANA I UNIEWAśNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 195, poz. 1198), od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe 
zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz uniewaŜniania dowodów 
osobistych. 
 
Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmie-
niu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w 
przypadku: 
● zmiany danych zamieszczonych w dowodzie – w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych (w przypadku osób 
przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące); 
● uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudnia-
jącej ustalenie toŜsamości osoby – niezwłocznie; 
● upływu terminu waŜności dowodu osobistego - nie później niŜ na 30 dni 
przed upływem tego terminu. 
 
Ponadto nowe przepisy ustawy przewidują uniewaŜnienie dowodu osobistego 
przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta): 
● z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem 
przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego; 
● z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;  
● z dniem zgonu posiadacza dowodu;  
● z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;  
● z dniem upływu terminu waŜności dowodu osobistego; 
● po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w 
dowodzie w razie niezłoŜenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku 
o jego wymianę (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten 
wynosi 4 miesiące). 
 
Osoby posiadające niewaŜny dowód osobisty będą miały trudności z 
załatwianiem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez waŜnego 
dowodu toŜsamości nie będzie moŜna przekro-
czyć granicy ani zawrzeć małŜeństwa w urzę-
dzie stanu cywilnego.  
 
Za brak waŜnego dokumentu obowiązują sank-
cje: kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca 
albo kara grzywny (do 5000 zł).  

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO 
Burmistrz informuje, Ŝe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszono na okres 
21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do wydzierŜawienia w 
trybie bezprzetargowym: 

• część działki nr 144/25  ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. Królewieckiej z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne, 

• część działki nr 175/114 ( obręb nr 4 ), połoŜonej przy ulicy Moniuszki z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady, 

• część działki nr 203/3 ( obręb nr 6 ), połoŜonej przy ulicy Wojska Polskiego z przeznaczeniem na 
teren zielony. BliŜszych informacji na temat wyŜej opisanych nieruchomości udziela Referat 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A  
(II piętro, pokój nr 49), tel. 089 741-29-91.  

• część działki nr 74/35  ( obręb nr 1 ), połoŜonej przy ul. Okulickiego10 z przeznaczeniem na 
teren zielony, 

• część działki nr 7/61 ( obręb nr 1), połoŜonej na osiedlu Medyk z przeznaczeniem poprawę 
nieruchomości przyległej  

• część działki nr 144/25  ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. Królewieckiej z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne, 

• część działki nr 175/114 ( obręb nr 4 ), połoŜonej przy ulicy Moniuszki z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady, 

• część działki nr 203/3 ( obręb nr 6 ), połoŜonej przy ulicy Wojska Polskiego z przeznaczeniem na 
teren zielony.  

• część działki nr 87/9 i 89/11 ( obręb nr 4 ), połoŜonej przy ul. Mrongowiusza z przeznaczeniem 
pod garaŜ typu „blaszak”, 

• część działki nr 229/16 (obręb nr 6), połoŜonej przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na cele 
parkingowe, 

• część działki nr 74/22 (obręb nr 1), połoŜonej przy ulicy Polnej z przeznaczeniem na poprawę 
nieruchomości sąsiedniej, 

• część działki nr 262/5 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ulicy Nowogródzkiej z przeznaczeniem pod 
tablicę reklamową o powierzchni do 2m2. 
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Spotkanie opłatkowe Dzieci Wojny 

Noworocznie i z legitymacjami 
Spotkania opłatkowe w Stowarzyszeniu Dzieci Wojny mają swoją wielolet-
nią tradycję. To czas nie tylko podsumowania mijającego roku, ale równieŜ 
wyróŜnienia tych, którzy, zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, wnieśli 
wkład w działalność Stowarzyszenia. 

Uroczystość prowadził Jan Rośleń, 
prezes mrągowskiego oddziału sto-
warzyszenia, a jednym z 
punktów programu był wy-
stęp artystyczny uczniów 
Zespołu Szkół nr 1. Młodzi 
mieszkańcy powiatu mrą-
gowskiego zaśpiewali kolę-
dy.  

Na uroczystości wręczo-
ne zostały honorowe legity-
macje dla Burmistrza Mrą-
gowo Otolii Siemieniec, Sta-
rosty Dominika Tarnowskie-

go i Komendanta WOSZK Grzegorza 
Wlazłowskiego. ke, fot. jp 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

WyróŜnienie dla mrągowskiego kombatanta 

Tadeusz Reczek odznaczony 
KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepod-
ległości i za działalność na rzecz środowisko kombatanckich trafił do mrągo-
wianina Tadeusza Reczka, wiceprezesa Światowego Związku śołnierzy AK 
w Mrągowie. 

S ą symbolem wdzięczności Rzecz-
pospolitej wobec jej wybitnych 
obywateli i uznaniem szczegól-
nych zasług dla niepodległości. 

KrzyŜe Kawalerskie trafiają do tych, któ-
rzy zasłuŜyli się podczas wojny.  
- Jestem bardzo dumny z wyróŜnienia. 
Moje wojenne zasługi na rzecz kraju zo-
stały docenione przez samego Prezydenta 
- powiedział w wywiadzie dla Kuriera 
Mrągowskiego wyróŜniony 
Tadeusz Reczek. 
Jak się okazuje, zasług ma 
wiele. Podczas II wojny wia-
towej w rodzinnym Załuziu 
był w konspiracji. Wiosną 
1942 roku został Ŝołnierzem 
AK. Działał w grupie sabota-
Ŝowo-dywersyjnej. Przyjął 
pseudonim „Sowa”. Jego 
głównym zadaniem było 
niszczenie narzędzi i urzą-
dzeń Niemcom. Kilka razy 
otarł się od śmierć, niemiecki 
Ŝołnierz celował nawet do 
niego i postrzelił mu rękę.  

Po wojnie Tadeusz Reczek przybył na 
Mazury. ZałoŜył rodzinę. Został wice-
prezesem Światowego Związku śołnie-
rzy AK w Mrągowie, gdzie obok Anto-
niego Jabłońskiego jest najaktywniej-
szym przedstawicielem związku.  
 

Paweł Krasowski, ke 
Fot. P. Krasowski 

Koncert Partnerstwa 
Gośćmi tegorocznego Koncertu Noworocz-

nego w Limanowej był mrągowski Zespół Wo-
kalny Sukces. Udział w nim wzięła 35 osobowa 
śpiewająca grupa dziecięco-młodzieŜowa. W 
Limanowskim Domu Kultury SUKCES zapre-
zentował 12 kolęd i pastorałek, tworząc opra-
wę muzyczną dla  spotkania  noworocznego 
limanowian  z gospodarzami miasta. Jak czyta-
my w komentarzach na stronie internetowej 
miasta Limanowa i w Dzienniku Polskim: 
SUKCES zaśpiewał w sposób Ŝywiołowy, pełen 
radości i profesjonalizmu, wprowadzając prawdzi-
wie świąteczny, ciepły i radosny nastrój. Koncert 
Noworoczny  „Kolędujmy Wraz” zakończył się 
owacjami na stojąco i bisem na Ŝyczenie publiczno-
ści, która szczególnie zachwycała się kolędami i 
pastorałkami w aranŜacjach w stylu country i hip-
hop. 

Z grupą na scenie, udzielali się artystycznie 
równieŜ jej opiekunowie Agata Dowhań i Ma-
riusz Garnowski, którzy niezmiennie od kilku 
lat sprawują opiekę nad zespołem. 

 - Niewątpliwie po takich recenzjach moŜe-
my SUKCES nazwać wizytówką kulturalną 

naszego miasta - 
mówi Agata Dow-
hań. Wizyta była 
finansowana z 
budŜetów obydwu 
miast, co było do-
datkową atrakcją 
dla podróŜników. 

Rodzice utalentowanych dzieci i  kadra  
wdzięczni są za ciągłość wsparcia działalności 
zespołu w formie dotacji z budŜetu miasta 
poprzez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
Artystycznej Dzieci i MłodzieŜy. Stowarzysze-
nie posiada status poŜytku publicznego i  usta-
wowo  ma prawo przyjmować 1% podatku z 
rozliczeń rocznych z  PIT. 

Dla potencjalnych darczyńców, osób, które 
doceniają osiągnięcia na-
szych małych śpiewaków 
podajemy dane stowarzy-
szenia: Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji Arty-
stycznej Dzieci i Młodzie-
Ŝy „SUKCES”. 11-700 Mrą-
gowo, os. Mazurskie 32/51, 
KRS 0000012703. 
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Plebiscyt na Najpopularniejszego  
Sportowca Mrągowa 2008 roku 

 
Trwa piętnasta juŜ edycja Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Roku pod Patronatem Burmi-
strza Mrągowa. Głosować będziemy na swoich kandydatów za pomocą kuponów, wyciętych z Kuriera 
Mrągowskiego i Magazynu Mrągowskiego. Organizatorzy Plebiscytu zapraszają do wspólnej zabawy. 

T o juŜ piętnasty Plebiscyt na Najpo-
pularniejszego Sportowca. Kandyda-
tów do tego tytułu zgłosiły mrągow-
skie kluby sportowe Mrągowia, 

Baza oraz Mrągowskie Stowarzyszenie Rowe-
rowe MCH. Jest teŜ czterech niezrzeszonych 
sportowców.   By głosować na wybranego 
sportowca, naleŜy wypełnić specjalne  kupo-
ny, który drukujemy na naszych łamach. Po 
raz pierwszy w historii Plebiscytu na kuponie 
wpisujemy tylko trzy nazwiska, a nie jak do 
tej pory, pięć. Kupony naleŜy wrzucić do 
urny, wystawionej w Centrum Kultury i Tu-
rystyki. Jedna osoba moŜe głosować wypeł-
niając tylko jeden kupon. Na kuponie naleŜy 

wypełnić wszystkie trzy rubryki. Kupony z 
niewypełnionymi rubrykami nie będą brane 
pod uwagę. Z przedstawionych kandydatów 
naleŜy wybrać trzech i ich nazwiska wpisać 
na kuponie, w kolejności według własnego 
uznania.  
MoŜna głosować równieŜ telefonicznie. Wy-
syłamy smsy pod 7168, w treści wpisujemy 
LUNA SPORT i tu wpisać 3 NAZWISKA 
KANDYDATÓW KOSZT SMS-A TO 1,22 Z 
VAT. 
 
Za pierwsze miejsce kandydat otrzyma 3 
punkty, za drugie - 2, za trzecie—1. Po zlicze-
niu wszystkich punktów specjalna komisja 

utworzy ranking po-
pularnych sportow-
ców. Podsumowanie 
Plebiscytu odbędzie 
się 7 lutego 2009 roku 
podczas Balu Spor-
towca w Hotelu Mer-
cure Mrongovia, na 
którym wręczone będą nagrody dla zwycięz-
ców.  
Wraz z rozstrzygnięciem tego Plebiscytu 
Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, 
współorganizator imprezy wręczy nagrodę 
dla Przedsiębiorcy Roku. Nagrody otrzymają 
równieŜ Trener i Sponsor Sportu Roku 2008.  

Na tych sportowców głosujemy: 
Klub Sportowy Baza Mrągowo 

śeglarstwo  
Madeleine Zielińska 
Nadia Zielińska  
1m – Meczowe Mistrzostwa Polski Seniorek, 
Człuchów, 1m – Meczowe MłodzieŜowe Mi-
strzostwa Polski, Człuchów, 13m – Mistrzo-
stwa Świata Juniorów, Gdynia, 4m – Młodzie-
Ŝowe Mistrzostwa Polski, Kamień Pomorski 
Tomasz Januszewski  
5m – Mistrzostwa Świata Juniorów, Gdynia, 
1m – Meczowe Mistrzostwa Polski Seniorów, 
Człuchów 
1m – Meczowe MłodzieŜowe Mistrzostwa 
Polski, Człuchów, 2m – Mistrzostwa Polski 
Seniorów, Kamień Pomorski, 2m – Młodzie-
Ŝowe Mistrzostwa Polski, Kamień Pomorski 
Bartłomiej Michalczyk 
Wojciech Gontarz 
1m – Mistrzostwa Polski Seniorów, GiŜycko, 
1m – Mistrzostwa Polski Juniorów, GiŜycko 
Sara Piasecka  
3m – Mistrzostwa Europy – kat.dziewcząt, 
Włochy 
3m – Mistrzostwa Holandii, 2m – DruŜynowe 
Mistrzostwa Europy, Niemcy, 2m – Ogólno-
polska Olimpiada MłodzieŜy, Dobrzyń, 1m – 
Mistrzostwa Świata, Siemianówka, 1m – Mi-
strzostwa Europy, Siemianówka, 1m – Mi-
strzostwa Polski, Okartowo  
1m – Puchar Polski klasz ICE Opti  

Karolina Anzel  
4m – Mistrzostwa Świata, Siemianówka, 4m 
– Mistrzostwa Europy, Siemianówka, 2m – 
Mistrzostwa Polski, Okartowo  
Nina Szymczyk  
3m – MłodzieŜowe Mistrzostwa Polski, Ka-
mień Pomorski, 3m – Długodystansowe 
Mistrzostwa Polski, Tałty  
Monika Szefler 
2m – Mistrzostwa Polski w Windsurfingu 
Lodowym, GiŜycko  
Arkadiusz Brzozowski 
1m – Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy, 
Dobrzyń, 4m – Mistrzostwa Świata Juniorów, 
Gdynia 
5m – Mistrzostwa Europy Juniorów, Włochy. 
Mistrzostwa Polski Juniorów, Tałty 
Kajakarstwo 
Martyna Lisiecka 
1m – Mistrzostwa Polski Młodzików, Poznań,  
Dominika Włodarczyk  
2m – Mistrzostwa Polski Młodzików Poznań, 
3m – Długodystansowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów, Poznań  

Piłka noŜna 
Piotr Osmański  – wyróŜniający się zawod-
nik na pozycji bramkarza. W sezonie 2007/-
2008 III miejsce w rozgrywkach IV ligi i 

awans do trzeciej ligi. W sezonie 2006/2007 II 
miejsce w Wojewódzkim Pucharze Polski i 
awans do rozgrywek szczebla centralnego. 
Łukasz Kuśnierz – wyróŜniający się zawodnik 
na pozycji pomocnika druŜyny MKS Mrągowia. 
W sezonie 2007/2008 III miejsce w rozgryw-
kach IV ligi i awans do trzeciej ligi. W sezonie 
2006/2007 osiągnął z druŜyną II miejsce w 
Wojewódzkim Pucharze Polski. 
Lubomir Wasilewski – wyróŜniający się za-
wodnik na pozycji obrońca druŜyny MKS Mrą-
gowia. W sezonie 2007/2008 III miejsce w 
rozgrywkach IV ligi i awans do trzeciej ligi. W 
sezonie 2006/2007 osiągnął z druŜyną II miej-
sce w Wojewódzkim Pucharze Polski. 
Dawid Wiśniewski  – wyróŜniający się za-
wodnik na pozycji pomocnika druŜyny MKS 
Mrągowia. W sezonie 2007/2008 III miejsce w 
rozgrywkach IV ligi i awans do trzeciej ligi. 
Jakub Cesarek  – junior młodszy – pomocnik. 
Bardzo dobrze wyszkolony technicznie, motor 
napędowy gry ofensywnej zespołu. Zespół 
Juniorów młodszych po rundzie jesiennej zaj-
muje I miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo 
klasy okręgowej Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Piłki NoŜnej. Osiągnął równieŜ 
ćwierćfinał w VI Między Narodowym Turnieju 
Piłki NoŜnej „REMES CAP” w Opalenicy. W 
miesiącu listopadzie 2008 przechodzi do MKS 
Polonia Warszawa. 
BłaŜej Borowski  – młodzik druŜyny MKS 
Mrągowia, grający na pozycji środkowego 

Klub Sportowy MKS Mrągowia 
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pomocnika. Trenujący do 4 lat. Jest wymaga-
jącym zawodnikiem na boisku. Gra w kadrze 
województwa w roczniku 1994. 
Tenis stołowy 
Monika śbikowska  – zawodniczka młodzie-
Ŝowej kadry narodowej w tenisie stołowym. 
Wicemistrzyni polski młodziczek w grze de-
blowej w 2008 roku. I miejsce w mistrzo-
stwach województwa młodziczek w grze poje-
dynczej, deblowej i miksie w 2008 roku.  
Szachy 
Adam Plichta  – zawodnik młodzieŜowej 
kadry województwa. W 2008 roku wygrał 
turniej juniorów województwa warmińsko-
mazurskiego w GiŜycku, w kategorii do lat 18. 
Reprezentuje Liceum Ogólnokształcące w 
Mrągowie, w wojewódzkiej lidze szkolnej. 

Paweł Madrak 
1m w Mistrzostwach Makroregionu Warszaw-
sko-Mazurskiego na torze – wyścig australij-

ski 
2m w Mistrzostwach Makroregionu War-
szawsko-Mazurskiego na torze w wyścigu 
druŜynowym 
I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu 
Warszawsko-Mazurskiego w parach 
Tomasz Madrak 
1m w Mistrzostwach Makroregionu War-
szawsko-Mazurskiego na torze – wyścig 
australijski 
II miejsce w Mistrzostwach Makroregionu 
Warszawsko-Mazurskiego na torze w wyści-
gu druŜynowym, 3m w Mistrzostwach Makro-
regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kolar-
stwie górskim MTB 
Mateusz Jezuit 
3m Międzynarodowy Wyścig Szosowy w 
Sokółce 
III miejsce w Pucharze Warmii i Mazur w 
wyścigu szosowym w Barczewie 
1m w wyścigu w kolarstwie górskim MTB w 
Elblągu 
Kamil Rachwalik 
9m w Górskich Mistrzostwach Polski w Jele-
niej Górze, 1m w wyścigu kolarskim 

„Dookoła Podlasia” Siedlce 
Dominik Marcinkjan 
3m w wyścigu MTB w Bartoszycach 
3m w wyścigu MTB w Gołdapi 

3m w wyścigu MTB w Mrągowie 
Sporty siłowe - Przemysław Brzoza 
Szachy - Anna Stolarczyk 
Maratony pływackie - Andrzej Kossewski 

Mrągowskie  

Stowarzyszenie Rowerowe 

Zawodnicy niezrzeszeni 

Więcej informacji o Plebiscycie  
moŜna otrzymać pod nr tel. 

  
089 741 2111 lub mailem:  

promocja@mragowo.um.gov.pl 
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KULTURA 

 

Program realizowany będzie przez trzy dni w kaŜdym 
tygodniu ferii, od środy do piątku (4-6, 11-13 lutego), w sobo-
ty pod tytułem „Rodzinny Weekend”.  
  
Program (godziny 10:00 do 16:00) 
1. Pokazy artystyczne ( nauka tańca,  pokaz z batami meksykań-
skimi,  śonglerka rewolwerami, Taniec ) - Saloon 
2.  Konkursy, Gry i zabawy – Saloon,  
-  Narty indiańskie (wieloosobowe) 
- Horse shoe (rzut podkową) Zadaniem zawodnika będzie rzuca-
nie 5 podkowami na metalowy pręt. KaŜda podkowa liczona jest 
jako jeden punkt. 
- Bizonki (rzut ringiem) 
- Młodzi poszukiwacze złota  - konkurs kto znajdzie najwięcej 
złota  
- Zawody w przeciąganiu liny (grupy zorganizowane )  
- konkurs na strzelnicy (strzelanie z replik broni Dzikiego Zachodu 
–wiatrówki) 
- wojna Północ Południe (budowa fortów ze śniegu i walka na 
śnieŜki) 
- na najładniejszego bałwana w stylu kowbojskim 
- rozgrywki w memory (gra pamięciowa o Mrągowie jego zabyt-
kach i ciekowych miejscach), w których biorą udział 2-osobowe 
grupy dzieci. 
- konkurs wiedzy o Mrągowie (historia Mrągowa, „Pikniku Country” 
i Mrongoville) - Robert Wróbel 
- konkursy plastyczne w tematach: Mrągowo, Dziki zachód i kow-
boje 
- konkurs na kowboja i kowbojkę, Indianina i Indiankę – najlepiej 
przebrane dziecko. 
 Za konkurencje przewidziane są dyplomu i nagrody rzeczo-
we 
 Ponadto: 
• Dyskoteka dla najmłodszych  (gry i zabawy  w saloonie  do 

godziny 16.00 ) 
• Widowiska z kowbojami (pojedynki, aresztowania  przez szery-

fa, porwanie  przez łowców głów i doprowadzenie do szeryfa , 
pobyt w więzieniu) przeplatane czasowo w trakcie zajęć,   

• Zwiedzanie   miasteczka ( grupy zorganizowane ) – zwierzy-
niec (króliczki, konie), cmentarz, Lokomotywa, sklep z pamiąt-
kami, biuro szeryfa  

• listy gończe (pamiątkowe zdjęcie  w postaci listu gończego )  
• Atrakcje dodatkowe: Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Lodowi-

sko, kulig, zjazdy  z górki na pazurki (na workach ze słomą), 
pokazy filmów dla dzieci o tematyce westernowej np. „Bolek i 
Lolek na Dzikim Zachodzie”, „Lucky Luk”, „Rogate Rancho”, 
„Mustang”. 

  
W trakcie ciepły posiłek dla dzieci (zupa, kiełbaski z ogniska lub 
grilla, kompot owocowy) 

Pracownia taneczna 
warsztaty hip-hop – 10-11 lutego godz. 11–13 i 15-17 
(prowadzenie - Marta Machińska), udział – 20 zł 
warsztaty tańca współczesnego - 3,5,12 lutego godz. 
12-15 (prowadzenie - Marta Szymborska) 
 
Pracownia plastyczna – Ferie plastyczne  
"mini-MAX" (prowadzenie – Dorota KsiąŜek) 
DuŜe formy plastyczne  
2,3,5 lutego (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 
9.00 – 12.00 
- malarstwo sztalugowe, duŜe formaty, faktura, rozmach 
Cykl prac zakończony wystawą, najlepsza praca zosta-
nie nagrodzona 
Małe formy plastyczne 
9,10,12 lutego (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 
9.00 – 12.00 - mały format, minimalne formy i środków 
wyrazu. Cykl prac zakończony wystawą, najlepsza 
praca zostanie nagrodzona 
Pracownia muzyczna  
warsztaty perkusyjne - 3-5 lutego,  
udział – 30 zł 
(prowadzenie - Zbyszek Chrzanowski) 
 
Feryjny Turniej „Dzikich DruŜyn” –  
rozgrywki piłki noŜnej dla dzieci i młodzieŜy 
 
Projekcje filmowe w Kinie „Zodiak” 
 
FRANKLIN I SKARB JEZIORA  (film w polskiej wersji 
językowej) 
4 lutego, godz. 13.00, bilet – 3 zł 
Kreskówka oparta na bestsellerowej serii ksiąŜek 
Paulette Bourgeois (pisarka) i Brendy Clark (autorka 
ilustracji), która zainspirowała popularny serial. 
Babcia Franklina w dzieciństwie spędzonym nad 
Jeziorem śółwi zakopała w ziemi kapsułę czasu z 

przedmiotami naleŜącymi do członków jej rodziny, w 
tym z tajemniczym talizmanem. Przedmiot ten moŜe 
pomóc bohaterce wyzdrowieć, gdy zapada na tajemni-
czą chorobę. Franklin nie ma co do tego wątpliwości. 
DON CHICHOT (film w polskiej wersji językowej) 
11 lutego, godz. 13.00, bilet – 3 zł 
Osiołek Rucio opowiada prawdziwą historię o Don 
Kichocie. Według niego nie był on szalonym rycerzem, 
tylko bardzo inteligentnym, wesołym i pełnym Ŝycia 
kompanem. Wraz z rumakiem Rosynantem i wiernym 
pomocnikiem Sancho Pansą, wyruszają na pojedynek 
z "Rycerzem z KsięŜyca", od wyniku którego zaleŜeć 
będzie wszystko. Na ich drodze stanie jednak wielu 
wrogów, którym będą musieli stawić czoła. 
 
Bajki dla dzieci w wykonaniu Teatru Mańja 
 
11-12 lutego godz. 12.00 
„Czerwony Kapturek” – na podst. baśni Ch.Perraulta 
 „Dwie Dorotki” na podst. Baśni J.Porazińskiej 
reŜ. Sebastian Badurek 
 
DYSKOTEKA dla młodzieŜy – piątek 6 lutego  
godz. 18.00 sala na piętrze CKiT, wstęp – 2 zł 
 
POKAZ grup muzycznych, tanecznych kończące 
zajęcia i warsztaty - czwartek 12 lutego 

Ferie z CKiT       Ferie z CKiT       Ferie z CKiT       Ferie z CKiT       

Koncert KATARZYNY GRONIEC Koncert KATARZYNY GRONIEC Koncert KATARZYNY GRONIEC Koncert KATARZYNY GRONIEC     

13 lutego 13 lutego 13 lutego 13 lutego     

godz. godz. godz. godz. 19.0
0 19.00 19.00 19.00 –        

bilety bilety bilety bilety –        

30, 25 zł30, 25 zł30, 25 zł30, 25 zł
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