
 

 Magazyn Mrągowski nr 3/2009                                                                                                                       STRONA   

 

 Nr  3 (242)               13    MARCA  2009                 www.mragowo.pl                        ISSN 14287455Nr  3 (242)               13    MARCA  2009                 www.mragowo.pl                        ISSN 14287455Nr  3 (242)               13    MARCA  2009                 www.mragowo.pl                        ISSN 14287455Nr  3 (242)               13    MARCA  2009                 www.mragowo.pl                        ISSN 14287455    

 

 

 

Dziś w numerze: Nowe inwestycje w Mieście 
Nowe inwestycje zmieniają wizerunek Nowe inwestycje zmieniają wizerunek Nowe inwestycje zmieniają wizerunek Nowe inwestycje zmieniają wizerunek 
Mrągowa. Duży nacisk położono na in-Mrągowa. Duży nacisk położono na in-Mrągowa. Duży nacisk położono na in-Mrągowa. Duży nacisk położono na in-
westycje drogowewestycje drogowewestycje drogowewestycje drogowe.  

T rwa wybór wykonawcy na 
przebudowę ulicy Kolejowej i 
Obwodnicy, na którą Miasto 

pozyskało dofinansowanie z Rządo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych oraz na przebudowę  in-
frastruktury osiedlowej przy ul. Mły-
nowej. Kolejną przyjętą na ostatniej 
sesji Rady Miasta  tegoroczną inwe-
stycją jest przebudowa ulicy Mo-
niuszki wraz z miejscami parkingo-
wymi. Wiosną zrealizowana zostanie 

przebudowa ulicy Polnej i Sobczyń-
skiego. Trwa przebudowa byłego 
hotelu „Krajan”, w którym zamiesz-
kają 32 rodziny, spełniające kryteria 
na otrzymanie mieszkania komunal-
nego. Kontynuowana jest budowa 
kolektora deszczowego od  ul. Marii 
Curie - Skłodowskiej do ul. Wojska 
Polskiego. Na początku marca złożo-
no w Warszawie do Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, przygotowany projekt  Termo-Termo-Termo-Termo-

modernizacja obiektów użyteczności modernizacja obiektów użyteczności modernizacja obiektów użyteczności modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej publicznej publicznej publicznej o wartości ponad 10 mln 
zł, obejmujący termomodernizacją 6 
obiektów oświatowych i budynku 
MOPS. Projekt Budowa basenu kry-Budowa basenu kry-Budowa basenu kry-Budowa basenu kry-
tego i zadaszonego lodowiskatego i zadaszonego lodowiskatego i zadaszonego lodowiskatego i zadaszonego lodowiska, o war-
tości prawie 23 mln zł, zgłoszony do 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go o dofinansowanie w wysokości 
50%, pozytywnie przeszedł ocenę 
formalną i przekazany został do oce-
ny merytorycznej. W maju do RPO, 
działanie 4.2 Rewitalizacja miast, 
zgłoszone zostaną  projekty  Przebu-Przebu-Przebu-Przebu-
dowa ulic Brzozowej i Rynkowej dowa ulic Brzozowej i Rynkowej dowa ulic Brzozowej i Rynkowej dowa ulic Brzozowej i Rynkowej 

oraz ulic i placów osiedla Parkowego oraz ulic i placów osiedla Parkowego oraz ulic i placów osiedla Parkowego oraz ulic i placów osiedla Parkowego 
oraz Przebudowa stadionu miejskie-Przebudowa stadionu miejskie-Przebudowa stadionu miejskie-Przebudowa stadionu miejskie-
go w Mrągowie go w Mrągowie go w Mrągowie go w Mrągowie ---- górna płyta górna płyta górna płyta górna płyta. W 
trakcie opracowania są kolejne waż-
ne dla miasta projekty ujęte w Wie-
loletnim Programie Inwestycyjnym, 
w tym m.in. Przebudowa Amfiteatru Przebudowa Amfiteatru Przebudowa Amfiteatru Przebudowa Amfiteatru 
przy ulicy Jaszczurcza Góraprzy ulicy Jaszczurcza Góraprzy ulicy Jaszczurcza Góraprzy ulicy Jaszczurcza Góra, Budowa Budowa Budowa Budowa 
ciągu pieszociągu pieszociągu pieszociągu pieszo----jezdnego nad jeziorem jezdnego nad jeziorem jezdnego nad jeziorem jezdnego nad jeziorem 
Sołtysko, Przebudowa ulic osiedla Sołtysko, Przebudowa ulic osiedla Sołtysko, Przebudowa ulic osiedla Sołtysko, Przebudowa ulic osiedla 
Mazurskiego, Zatorza, Przebudowa i Mazurskiego, Zatorza, Przebudowa i Mazurskiego, Zatorza, Przebudowa i Mazurskiego, Zatorza, Przebudowa i 
rozbudowa oświetlenia. rozbudowa oświetlenia. rozbudowa oświetlenia. rozbudowa oświetlenia.     

W byłym Hotelu Krajan na ul. Kolejowej zamieszkają 32 rodziny. 

Szkolenie mrągowskich 

przedsiębiorców s. 2 
 

Mrągowo w komórce 

www.mobi.mragowo.pl  s. 2  
 

Przekaż 1% dla NGO  

z Mrągowa! s.3 
 

Mrągowo głosuje  

na Jeziora Mazurskie! s. 4 
 

Dzień Wagarowicza  

w stylu country s. 4 
 

Przetargi, ogłoszenia s. 5 
 

Sara Piasecka  

Mistrzynią Świata s. 7 

WOSZK INWESTUJE  
I POSZERZA OFERTĘ 
Wojskowy Ośrodek 
S z k o l e n i o w o -
Kondycyjny w Mrą-
gowie prowadzi 
szereg nowych in-
westycji i poszerza 
swoją ofertę. Nową 
propozycją są turnu-
sy rehabilitacyjne. Ich inicjatorem i 
współtwórcą jest gen. bryg. Kazimierz 
Gilarski, dowódca Garnizonu Warsza-
wa.  

Więcej na stronie 2. 
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W skrócie 

AktualnościAktualnościAktualnościAktualności    

Mrągowo w komórceMrągowo w komórceMrągowo w komórceMrągowo w komórce 

I nformacje, dotyczące działań Samorzą-
du Miasta i jednostek podległych, za-
powiedzi imprez, dane adresowe urzę-

du, atrakcje turystyczne, aktualności, waż-
ne adresy i telefony, na przykład szpitala, 
pogotowia energetycznego czy pomocy 
drogowej i wiele innych, przydatnych 
turyście lub mieszkańcom wiadomości 
można już teraz znaleźć na portalu Mo-
biinfo.pl. Wciąż trwa rozbudowa mrągow-
skiego portalu. System pozwala na bezpo-

średnią i bieżącą komunikację z użytkow-
nikami telefonów komórkowych.  
- Codziennie odnotowujemy kilkadziesiąt 
do stu wejść na naszą stronę, mimo, iż do 
tej pory nie prowadziliśmy jeszcze akcji 
promocyjnej. Świadczy to o dużym zainte-
resowaniu tego typu usługami - mówią 
pracownicy Referatu Promocji. Do współ-
pracy zaproszone zostały wszystkie refera-
tu w Urzędzie Miejskim oraz jednostki 
podległe. Mobiinfo.pl jest systemem dyna-
micznym, aktualizowanym za pomocą 
panelu administracyjnego przez uprawnio-
ne osoby, informacje są wysyłane w czasie 
rzeczywistym. Aby skorzystać z nowego 
rozwiązania wystarczy w swojej komórce z 
dostępem do Internetu wpisać adres:  

www.mobi.mragowo.plwww.mobi.mragowo.plwww.mobi.mragowo.plwww.mobi.mragowo.pl    

Czekamy na uwagi, dotyczące Serwisu Czekamy na uwagi, dotyczące Serwisu Czekamy na uwagi, dotyczące Serwisu Czekamy na uwagi, dotyczące Serwisu ----    
089 741 2111089 741 2111089 741 2111089 741 2111    

 

OOOO     tym, jak podnosić konkurencyj- tym, jak podnosić konkurencyj- tym, jak podnosić konkurencyj- tym, jak podnosić konkurencyj-
ność firmy i czy warto inwesto-ność firmy i czy warto inwesto-ność firmy i czy warto inwesto-ność firmy i czy warto inwesto-
wać w innowacyjność dowiedzie-wać w innowacyjność dowiedzie-wać w innowacyjność dowiedzie-wać w innowacyjność dowiedzie-

li się przedsiębiorcy z Mrągowa i okolic li się przedsiębiorcy z Mrągowa i okolic li się przedsiębiorcy z Mrągowa i okolic li się przedsiębiorcy z Mrągowa i okolic 
na szkoleniu, którego organizatorami na szkoleniu, którego organizatorami na szkoleniu, którego organizatorami na szkoleniu, którego organizatorami 
byli: Burmistrz Miasta Mrągowo i War-byli: Burmistrz Miasta Mrągowo i War-byli: Burmistrz Miasta Mrągowo i War-byli: Burmistrz Miasta Mrągowo i War-
mińskomińskomińskomińsko----Mazurska Agencja Rozwoju Re-Mazurska Agencja Rozwoju Re-Mazurska Agencja Rozwoju Re-Mazurska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego w Olsztynie poprzez Powiato-gionalnego w Olsztynie poprzez Powiato-gionalnego w Olsztynie poprzez Powiato-gionalnego w Olsztynie poprzez Powiato-
wy Punkt Kontaktowy Regionalnego wy Punkt Kontaktowy Regionalnego wy Punkt Kontaktowy Regionalnego wy Punkt Kontaktowy Regionalnego 
Systemu Wspierania Innowacji.Systemu Wspierania Innowacji.Systemu Wspierania Innowacji.Systemu Wspierania Innowacji.   

Część szkoleniową poprowadzili 
przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego Powiato-
wy, Punkt Kontaktowy Regionalnego 
Systemu Wspierania Innowacji, Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy i Cechu Rze-

miosł Różnych. 
M r ą g o w s c y 
przedsiębiorcy 
dowiedzieli się, 
na jakie fundu-
sze mogą liczyć 
i jakie warunki 
należy spełnić 
by otrzymać 
dofinansowanie 
z Banku Gospo-
darstwa Krajo-
wego.  
Środki na nowe 
inwestycje w 

firmach, jak zapewnili prowadzący spo-
tkania, są, i można skutecznie o nie się 
starać. 

- Nowoczesność i innowacyjność jest 
promowana, a czasem ich zdobycie nie 
jest trudne. Naprawdę, warto skorzystać z 
unijnych funduszy - powiedziała na spo-
tkaniu burmistrz Otolia Siemieniec. Po-
wiatowy Punkt Kontaktowy Regionalne-
go Systemu Wspierania Innowacji, kiero-
wany przez Justynę Szambelan, może być 

Mrągowscy przedsiębiorcy 
 wzięli udział w szkoleniu  

dla przedsiębiorców ważnym punktem w 
zdobyciu dodatkowych funduszy. 

- Nasze usługi prowadzone są bez-
płatnie, pomagamy tym, którzy już pro-
wadzą swoją działalność, jak również 
chcących ją założyć - wyjaśnia Justyna 
Szambelan. 

Wojewódzki Urząd Pracy proponuje 
pomoc z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Dzięki niemu można założyć 
własną działalność. Jak mówi przedsta-
wicielka WUP, Małgorzata Falkowska, 
dotacja sięgnąć może nawet 40 tysięcy 
złotych, co dla bezrobotnego może być 
kompleksowym wsparciem. Ci, którym 
brakuje wkładu własnego na nową inwe-
stycję, mogą liczyć na pomoc Banku Go-
spodarstwa Krajowego.  

Wśród mrągowskich przedsiębior-
ców są już tacy, którzy skorzystali z unij-
nych funduszy. Jednym z nich jest Wa-
cław Szybiński, który prowadzi firmę 
rolniczą. Udało mu się uzyskać pieniądze 
na zakup nowoczesnej maszyny.  

W spotkaniu uczestniczyło ponad 
siedemdziesięciu przedsiębiorców. Bur-
mistrz Otolia Siemieniec zapewnia, że 
jeśli będzie podobne zainteresowanie ta 
tematyką, kolejne takie spotkania na 
pewno będą organizowane. 

Justyna Szambelan zachęca przed-
siębiorców do wizyty w Punkcie 
Kontaktowym RSWI.  

WOSZK z turnusami 
Wojskowy Ośrodek SzkoleniowoWojskowy Ośrodek SzkoleniowoWojskowy Ośrodek SzkoleniowoWojskowy Ośrodek Szkoleniowo----
Kondycyjny w Mrągowie poszerzył swo-Kondycyjny w Mrągowie poszerzył swo-Kondycyjny w Mrągowie poszerzył swo-Kondycyjny w Mrągowie poszerzył swo-
ją ofertę. Nowością są turnusy rehabilita-ją ofertę. Nowością są turnusy rehabilita-ją ofertę. Nowością są turnusy rehabilita-ją ofertę. Nowością są turnusy rehabilita-
cyjne. W uroczystym otwarciu tej nowej cyjne. W uroczystym otwarciu tej nowej cyjne. W uroczystym otwarciu tej nowej cyjne. W uroczystym otwarciu tej nowej 
formy działalności wzięła udział Bur-formy działalności wzięła udział Bur-formy działalności wzięła udział Bur-formy działalności wzięła udział Bur-
mistrz Otolia Siemieniec.mistrz Otolia Siemieniec.mistrz Otolia Siemieniec.mistrz Otolia Siemieniec.  

W OSZK nie tylko rozbudowuje 
się, ale również poszerza swo-
ją działalność. Nową propozy-

cją są turnusy rehabilitacyjne, połączone 
z treningami psychologicznym, a ich 
inicjatorem i współtwórcą jest gen. bryg. 
Kazimierz Gilarski, dowódca Garnizonu 

Warszawa. Taka forma działalności jest 
odpowiedzią na współczesne oczekiwa-
nia osób, związanych z wojskowością. 
Zajęcia rehabilitacyjne, sportowo-
rekreacyjne oraz zajęcia psychologiczne 
prowadzić będą wykwalifikowani i do-
świadczeni merytorycznie specjaliści: 
personel medyczny, instruktorzy WF, 
instruktorzy kulturalno-oświatowi oraz 
psycholodzy.  
- Taka forma pomocy będzie przydatna 
przede po powrocie z misji poza granica-
mi kraju - zachęcają wojskowi z 
WOSZK. Burmistrz Otolia Siemieniec 

uczestniczyła w inauguracji turnusów, 
wręczyła również pamiątkową Statuetkę 
Niezapominajkę dla gen, Kazimierz Gilar-
skiego, za dobrą współpracę z Samorzą-
dem Miasta oraz upowszechnianie trady-
cji wojskowych.  

ke, fot. jpke, fot. jpke, fot. jpke, fot. jp    
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AktualnościAktualnościAktualnościAktualności    

Przekaż 1% dla NGO z Mrągowa! 
R uszyła akcja informacyjna, doty-

cząca przekazywania jednego 
procenta podatku na potrzeby 

organizacji pożytku publicznego. W Mrą-
gowie i okolicach również działają takie 
organizacje, które liczą na finansowe 
wsparcie.  
 
Muzyka za podatekMuzyka za podatekMuzyka za podatekMuzyka za podatek    
- Dzięki pieniądzom, przekazywanym na 
nasze stowarzyszenie, uzdolnione mu-
zycznie dzieci i młodzież mogą rozwijać 
swoje talenty - mówi Agata Dowhań z 
SukcesuSukcesuSukcesuSukcesu. Na zajęcia do niej chodzą rów-
nież dzieci z rodzin uboższych, często z 
problemami. Dzięki jednemu procentowi 
można sfinansować ich muzyczną eduka-
cję.  Ponadto za te fundusze organizowa-
ne są wyjazdy młodzieży, w tym przede 
wszystkim na festiwale ogólnopolskie 
oraz warsztaty.  
Jak dodaje Agata Dowhań, dzięki jedne-
mu procentowi mrągowscy artyści mogą 
pokazać w całym kraju to, czego uczą się 
na zajęciach. W ubiegłym roku udało się 
zebrać kwotę 8 tysięcy złotych. Agata 
Dowhań liczy na to, że ten rok będzie 
jeszcze lepszy. 
 
Najubożsi też otrzymająNajubożsi też otrzymająNajubożsi też otrzymająNajubożsi też otrzymają    
Stowarzyszenie SynapsaSynapsaSynapsaSynapsa jest kolejnym z 
mrągowskich stowarzyszeń, na które 
można wpłacać jeden procent, z którego 
pomaga najuboższym. W ubiegłym roku 
konto Synapsy zasiliły 37 tysiące złotych, 
a prezes Ewa Hawryło mówi, że stowa-
rzyszenie robi wszystko, by  pobić ten 
rekord. Jeden procent pomaga m.in. w 
rehabilitacji dwóch osób niepełnospraw-
nych. Jedną z nich jest Ania Gołębiow-

ska, która wymaga rehabilitacji po prze-
bytej białaczce. Ponadto pieniądze zostały 
również przekazane dla Mrągowskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego, Domu Po-
mocy Społecznej i Środowiskowego Do-
mu Samopomocy.  
 
Procent dla JakubaProcent dla JakubaProcent dla JakubaProcent dla Jakuba    

Przekazu jąc 
jeden procent 
podatku, moż-
na pomagać 
również kon-
kretnym oso-
bom, za po-
średnictwem 
o g ó l n o p o l -
skich Funda-
cji. Tak jest w 
przypadku 11-
letniego Jaku-
ba Osmań-
skiego, który 
urodził się z 
p o r a ż e n i em 
móz g owym , 

stwierdzonym w ósmym miesiącu życia - 
ma niedowład prawej ręki i nogi. Rodzice 
Jakuba współpracują z Fundacją Dzieciom Fundacją Dzieciom Fundacją Dzieciom Fundacją Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” „Zdążyć z Pomocą” „Zdążyć z Pomocą” „Zdążyć z Pomocą” i to właśnie za po-
średnictwem tej Fundacji można przeka-
zywać swój procent dla Jakuba - KRS KRS KRS KRS 
0000037904, w rubryce Informacje Uzu-0000037904, w rubryce Informacje Uzu-0000037904, w rubryce Informacje Uzu-0000037904, w rubryce Informacje Uzu-
pełniające dopisać: 1% dla Jakuba Osmań-pełniające dopisać: 1% dla Jakuba Osmań-pełniające dopisać: 1% dla Jakuba Osmań-pełniające dopisać: 1% dla Jakuba Osmań-
skiego (1840). skiego (1840). skiego (1840). skiego (1840). Z tych właśnie pieniędzy 
finansowana jest rehabilitacja chłopca.    Jak 
mówi dziadek Jakuba, Roman Osmański z 
mrągowskiego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego, rehabilitacja jest skuteczna, 
chłopiec staje się coraz sprawniejszy.  

NAZWA MRĄGOWSKIEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NR KRS 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA 000005380 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES 0000012703 

Fundacja ZWIERZĘTA EULALII 0000038479 

Klub Sportowy BAZA MRĄGOWO 0000048772 

Miejski Klub Sportowy „MRĄGOWIA” 0000050551 

Stowarzyszenie MRĄGOWSKA RODZINA 00000171241 

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe 00000247174 

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy REMEDIUM 00000269337 

Związek Harcerstwa Polskiego z dopiskiem na mrągowski Hufiec 0000094699  

Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem na mrągowski PCK 0000225587 

Na turnusy rehabilitacyjne jeździ kilka 
razy w roku, jest pacjentem specjalistycz-
nych placówek, między innymi w Gdań-
sku i Olsztynie.  
- Naprawdę, zachęcam wszystkich do 
oddania procenta właśnie dla mego 
chrześniaka, wszyscy możemy pomóc 
temu chłopcu normalnie żyć - mówi 
Andrzej Figura z mrągowskiego urzędu. 
 
Sportowcy też dostająSportowcy też dostająSportowcy też dostająSportowcy też dostają    
Jednym procentem można wspomóc też 
mrągowskie organizacje, zajmujące się 
popularyzacją sportu. Jedną z nich jest 
MKS MrągowiaMKS MrągowiaMKS MrągowiaMKS Mrągowia, która od lat wychowuje 
młodych sportowców, głownie piłkarzy, 
ale również prowadzi zajęcia z innych 
dyscyplin sportu: tenis stołowy i szachy.  
Jak mówi sekretarz klubu, Ludwik Ba-
nach, finansowe wsparcie przydaje się 
przede wszystkim grupom młodzieżo-
wym, które w ubiegłym roku mogły 
wyjechać na sparingi. Ponadto Klub sfi-
nansował wyjazd na coroczny turniej, 
organizowany przez Łynę Sępopol, zaku-
pił sprzęt sportowy i piłkarskie stroje.  
- Procent podatku wpłacają nam przede 
wszystkim działacze sportowi oraz za-
przyjaźnieni z nami przedsiębiorcy. 
Dzięki ich pomocy możemy rozwijać 
zainteresowania i rozwijać sprawność 
fizyczną naszych młodych zawodników - 
mówi Ludwik Banach. 
Zanim zdecydujemy się na odpisanie 
jednego procenta od naszego podatku, 
musimy zatem wybrać odpowiednią 
organizację. Może warto wybrać tę, która 
pomaga najbliżej, bo naszym mieszkań-
com? 

Katarzyna EnerlichKatarzyna EnerlichKatarzyna EnerlichKatarzyna Enerlich    

Pieniądze dla Jakuba Osmań-
skiego wpłyną z ogólnopolskiej 
Fundacji Zdążyć z Pomocą. 
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W skrócie 

 

Mrągowo przyłączyło się do akcji Mrągowo przyłączyło się do akcji Mrągowo przyłączyło się do akcji Mrągowo przyłączyło się do akcji 
głosowania na nowe siedem cudów głosowania na nowe siedem cudów głosowania na nowe siedem cudów głosowania na nowe siedem cudów 
świata. świata. świata. świata.     

K raina Wielkich Jezior Ma-
zurskich znalazła się bo-
wiem wśród 261 kandyda-

tów na nowe Siedem Cudów Natury. 
Konkurs ogłosiła Fundacja New 
7 Wonders.  
-  Niech świat zwróci uwagę na 
Wielkie Jeziora Mazurskie - mówią 
organizatorzy mrągowskiej kampa-

Mrągowo głosuje na Jeziora Mazurskie! 
nii. Podczas głosowania przez Inter-
net wybieramy jedną kandydaturę w 
każdej z siedmiu kategorii. Po zagło-
sowaniu nie można zapomnieć ode-
brać maila i kliknąć na podany link. 
Dopiero wówczas głos będzie ważny.  
Mrągowscy radni o konkursie do-
wiedzieli się na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej. Zdecydowali, że również 
zagłosują i będą do tego zachęcać 
wszystkich mieszkańców. 
 

    
 

Kalendarium konkursu 
Głosowanie internautów (można po-
przeć tylko jednego kandydata w danej 
kategorii). Wesprzyj Wielkie Jeziora 
Mazurskie do 8 lipca 2009 roku, 
Do półfinału przechodzi 77 kandydatów 
(po 11 z każdej kategorii) do 21 lipca 
2009 roku, Zespół Ekspertów wybiera 
21 finalistów (po 3 z każdej kategorii) od 
21 lipca 2009 roku, Głosowanie inter-
nautów 2011 rok (dzienna data nie jest 
jeszcze znana). Ogłoszenie zwycięz-
ców!  

Głosujemy na stronie: 
www.jeziora.warmia.mazury.pl 

Powitanie Wiosny w stylu country 

M iasteczko Westernowe Mron-
goville będzie gościło uczniów 
szkół podstawowych i uczestni-

ków Warsztatów Terapii Zajęciowej, dla 
których zostanie zorganizowany w dniu 20 
marca Festyn Powitania Dnia Wiosny, w 
stylu country, połączony z działaniami profi-
laktycznymi z zakresu profilaktyki uzależ-
nień.  
Organizatorami Festynu są: Jazz Club Mrągo-
wo i Miasteczko Westernowe Mrongoville. 
Dla dzieci i młodzieży przygotowano szereg 
atrakcji z oferty programowej Miasteczka. W 
ramach akcji Wiosenne Stop UzależnieniomWiosenne Stop UzależnieniomWiosenne Stop UzależnieniomWiosenne Stop Uzależnieniom, 
zostaną przeprowadzone liczne konkursy z 
zakresu profilaktyki uzależnień. Odbędzie 
się spotkanie z pedagogiem ulicy. Festyn 
będzie dobrą zabawą w stylu country i jed-
nocześnie atrakcyjną lekcją profilaktyki 

szkolnej. Podejmowane profilaktyczne dzia-
łania mają na celu promocję zdrowego stylu 
życia oraz prospołecznych zachowań jako 
alternatywy wobec patologii, szczególnie 
picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 
stosowania przemocy. 
Projekt zostanie dofinansowany ze środków Projekt zostanie dofinansowany ze środków Projekt zostanie dofinansowany ze środków Projekt zostanie dofinansowany ze środków 
budżetu Miasta Mrągowo, z funduszu na budżetu Miasta Mrągowo, z funduszu na budżetu Miasta Mrągowo, z funduszu na budżetu Miasta Mrągowo, z funduszu na 
profilaktykę i rozwiązywanie problemów profilaktykę i rozwiązywanie problemów profilaktykę i rozwiązywanie problemów profilaktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałanie prze-alkoholowych oraz przeciwdziałanie prze-alkoholowych oraz przeciwdziałanie prze-alkoholowych oraz przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie.mocy w rodzinie.mocy w rodzinie.mocy w rodzinie. 
Nie tylko wagarowicze mogą spędzić wolny 
czas w Miasteczku. Mrongoville otworzyło 
swoje podwoje również dla… karciarzy, i to 

nie tylko w Dzień Wiosny. 
W każdy marcowy piątek 
spotykają się tu goście na 
wieczory brydżowe.  

Alicja Szarek, keAlicja Szarek, keAlicja Szarek, keAlicja Szarek, ke    

TMZM o MazurachTMZM o MazurachTMZM o MazurachTMZM o Mazurach    
Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Mrą-
gowskiej oraz Mu-
zeum Warmii i Ma-
zur Oddział w Mrą-
gowie  zapraszają na 

spotkanie dyskusyjno-poglądowe, 
które odbędzie się w dniu 20.03. o 20.03. o 20.03. o 20.03. o 
godz. 17.00 w Wartowni Bośniaków” godz. 17.00 w Wartowni Bośniaków” godz. 17.00 w Wartowni Bośniaków” godz. 17.00 w Wartowni Bośniaków” 
Mrągowskiego Muzeum. Mrągowskiego Muzeum. Mrągowskiego Muzeum. Mrągowskiego Muzeum. Temat spo-
tkania: „Mazurzy jako uczestnicy 
życia publicznego w Powiecie Mrą-
gowskim”. Spotkanie poprowadzi 
Marianna Drężek.  
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OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia    

Konkursy NGOKonkursy NGOKonkursy NGOKonkursy NGO    
Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do 
publicznej wiadomości wyniki przepro-
wadzonej procedury konkursowej, na 
realizację zadań własnych Gminy Miasta 
Mrągowo, które zostały zlecone do reali-
zacji w  2009 r. organizacjom pozarządo-
wym i innym podmiotom, prowadzącym 
działalność pożytku publicznego, w za-
kresie profilaktyki uzależnień, rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Na  zadanie pn.  “Działania  w   zakresie  Na  zadanie pn.  “Działania  w   zakresie  Na  zadanie pn.  “Działania  w   zakresie  Na  zadanie pn.  “Działania  w   zakresie  
profilaktyki   problemów alkoholowych i profilaktyki   problemów alkoholowych i profilaktyki   problemów alkoholowych i profilaktyki   problemów alkoholowych i 
innych uzależnień oraz przeciwdziałania innych uzależnień oraz przeciwdziałania innych uzależnień oraz przeciwdziałania innych uzależnień oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie”  przyznać dotacje: przemocy w rodzinie”  przyznać dotacje: przemocy w rodzinie”  przyznać dotacje: przemocy w rodzinie”  przyznać dotacje:     
1/ 1/ 1/ 1/ Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom 
“Gniazdo” w Warszawie“Gniazdo” w Warszawie“Gniazdo” w Warszawie“Gniazdo” w Warszawie, w kwocie  15 
000 zł, na  prowadzenie  świetlicy środo-
wiskowej “Gniazdo” w Mrągowie, w 
okresie od 1.03.- 31.12.2009r. 

2/ 2/ 2/ 2/ Miejskiemu  Klubowi Sportowemu  Miejskiemu  Klubowi Sportowemu  Miejskiemu  Klubowi Sportowemu  Miejskiemu  Klubowi Sportowemu  
„Mrągowia”  w   Mrągowie„Mrągowia”  w   Mrągowie„Mrągowia”  w   Mrągowie„Mrągowia”  w   Mrągowie    ,  w   kwocie   

45 000 zł, na  prowadzenie zajęć sporto-
wych w zakresie  piłki nożnej,  tenisa 
stołowego,  szachów  oraz    prowadzenie   
zajęć  profilaktycznych, związanych   z  
profilaktyką   uzależnień,   w okresie od 
1.03 – 31.12.2009r. 

    3/ 3/ 3/ 3/ Klubowi   Sportowemu   “Baza”  w  Klubowi   Sportowemu   “Baza”  w  Klubowi   Sportowemu   “Baza”  w  Klubowi   Sportowemu   “Baza”  w  
MrągowieMrągowieMrągowieMrągowie, w kwocie 12 000 zł, na prowa-
dzenie zajęć sportowo – turystycznych   
w zakresie   żeglarstwa oraz zajęć profi-
laktycznych, związanych z profilaktyką 
uzależnień, w okresie od 9-29.03.2009 r.  i 
od 4.05. - 31.05. 2009 r. oraz od 7.09. - 
4.10.2009r. 

  4/4/4/4/Mrągowskiemu  Stowarzyszeniu Ro-Mrągowskiemu  Stowarzyszeniu Ro-Mrągowskiemu  Stowarzyszeniu Ro-Mrągowskiemu  Stowarzyszeniu Ro-
werowemu w Mrągowiewerowemu w Mrągowiewerowemu w Mrągowiewerowemu w Mrągowie, w kwocie 3000 
zł, na przeprowadzenie zajęć sportowo-
turystycznych, połączonych z działaniami 
w zakresie  profilaktyki problemów uza-
leżnień, w okresie od 16.03. - 30.10.2009r. 

     5/5/5/5/Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy 
Rodzinie i Poradnictwa SpecjalistycznegoRodzinie i Poradnictwa SpecjalistycznegoRodzinie i Poradnictwa SpecjalistycznegoRodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego    
““““SynapsaSynapsaSynapsaSynapsa “  “  “  “ w  Mrągowie,  w  kwocie  2000  

zł,  na  prowadzenie  Telefonu  Zaufania, 
w  okresie  od      1.04. do 31.12.2009r. 

Na zadanie pn. “Wspieranie działań na Na zadanie pn. “Wspieranie działań na Na zadanie pn. “Wspieranie działań na Na zadanie pn. “Wspieranie działań na 
rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, poprzez wykluczeniem społecznym, poprzez wykluczeniem społecznym, poprzez wykluczeniem społecznym, poprzez 
organizację wypoczynku letniego i zimo-organizację wypoczynku letniego i zimo-organizację wypoczynku letniego i zimo-organizację wypoczynku letniego i zimo-
wego oraz organizację imprez profilak-wego oraz organizację imprez profilak-wego oraz organizację imprez profilak-wego oraz organizację imprez profilak-
tycznych ”,  przyznać dotacje:tycznych ”,  przyznać dotacje:tycznych ”,  przyznać dotacje:tycznych ”,  przyznać dotacje: 

1/  1/  1/  1/  Klubowi Sportowemu “Baza”Klubowi Sportowemu “Baza”Klubowi Sportowemu “Baza”Klubowi Sportowemu “Baza”    w Mrą-w Mrą-w Mrą-w Mrą-
gowiegowiegowiegowie,  w wysokości 18 000 zł, na orga-
nizację i prowadzenie przez Klub Sporto-
wy “Baza” w Mrągowie, dziennego obo-
zu terapeutyczno  –  wypoczynkowego  
nad  jeziorem   Czos  w  Mrągowie,  w  
okresie  od 29.06.  - 14.08.2009r. 

2/ 2/ 2/ 2/ Stowarzyszeniu Wielokierunkowej Stowarzyszeniu Wielokierunkowej Stowarzyszeniu Wielokierunkowej Stowarzyszeniu Wielokierunkowej 
Pomocy „Remedium” Pomocy „Remedium” Pomocy „Remedium” Pomocy „Remedium” w Mrągowie, w 
wysokości 4000 zł, na przeprowadzenie 
programów i warsztatów profilaktycz-
nych dla środowisk, wymagających 
wsparcia, w okresie od 1.03. - 
31.12.2009r. 
                                                                                                        

 

Akcja  w Radio  
Planeta Mrągowo 
    
„ Nie bij, nie poniżaj, nie krzywdź”„ Nie bij, nie poniżaj, nie krzywdź”„ Nie bij, nie poniżaj, nie krzywdź”„ Nie bij, nie poniżaj, nie krzywdź”, pod 
takim hasłem, na antenie Radio Planeta 
Mrągowo, realizowana była kampania 
profilaktyczna z zakresu przeciwdziała-
nia przemocy.  
Kampanię przygotowali i realizują pra-
cownicy Radio Planeta na zlecenie Sa-
morządu Miasta Mrągowo, w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki, Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Przeciwdziałania Narkomanii.  
Kampania polegała na emisji specjali-

stycznych informacyjno-edukacyjnych 
audycji, których celem było podniesienie 
świadomości społecznej o przyczynach i 
skutkach przemocy w rodzinie, udziela-
nie informacji o zasadach postępowania 
wobec osób dotkniętych przemocą oraz 
wobec osób stosujących przemoc.  
Radio gościło specjalistów i przedstawi-
cieli służb, zajmujących się przeciwdzia-
łaniem przemocy, m.in..:  Barbarę Pid-
sułko -Kaliszuk z Prokuratury Rejonowej 
w Mrągowie, Pana Juliana Osieckiego- 
Dyrektora MOPS, Pana Mariusza Jaskól-
skiego z Komendy Powiatowej Policji, 
Panią Ewę Hawryło – Dyrektora PCPR 
w Mragowie. Akcji patronował Bur-
mistrz Miasta Mrągowo.  
 
Projekt był dofinansowany ze środków 
budżetu Miasta, z funduszu na profilak-
tykę i rozwiązywanie problemów alko-
holowych oraz przeciwdziałanie przemo-
cy w rodzinie.    

Alicja SzarekAlicja SzarekAlicja SzarekAlicja Szarek    
Urząd Miejski w MrągowieUrząd Miejski w MrągowieUrząd Miejski w MrągowieUrząd Miejski w Mrągowie    

Burmistrz Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie ogłoszono na okres 21 
dni wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia w w w w 
trybie bezprzetargowym:trybie bezprzetargowym:trybie bezprzetargowym:trybie bezprzetargowym:    

a/ część działki nr 288 ( obręb nr 8   ), zabudo-
wanej budynkiem o powierzchni 355,78m2 
położonej przy ul. Słonecznej 1B z przeznacze-
niem na cele magazynowo składowe, 
b/ część działki nr 157/32 ( obręb nr 4 ), poło-
żonej przy ul. Królewieckiej z przeznaczeniem 
pod kontener na odpady, 
c/ część działki nr 284/65 ( obręb nr 8 ), poło-
żonej przy ul. Krótkiej z przeznaczeniem na 
poprawę nieruchomości sąsiedniej.  
d/ część działki nr 170/6  (obręb nr 2), położo-
nej przy ul. Wolności z przeznaczeniem pod 
zespół sześciu  garaży typu blaszak, 
e/ część działki nr 229/16 ( obręb nr 6 ), poło-
żonej przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem 
na cele parkingowe, 
f/ część działki nr 153/1 ( obręb nr 6 ), położo-
nej przy ulicy Dziękczynnej z przeznaczeniem 
pod garaż, 

g/ część działki nr 81/9 ( obręb nr 4 ), położo-
nej przy ulicy Mrongowiusza z przeznacze-
niem pod garaż,  
h/ część działki nr 81/9 ( obręb nr 4 ), położo-
nej przy ulicy Mrongowiusza z przeznacze-
niem na cele rekreacyjne, 
i/ część działki nr 87/9  ( obręb nr 4   ), poło-
żonej przy ul. Mrongowiusza z przeznacze-
niem na plac manewrowy, 
j/ część działki nr 78/2 ( obręb nr 5 ), położo-
nej przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem 
pod kontener biurowy,  
k/ część działki nr 171/15 ( obręb nr 2 ), poło-
żonej przy ulicy Wolności z przeznaczeniem              
na teren okalający lokal użytkowy ( dojście 
do lokalu ), 
l/ część działki nr 170/4 ( obręb nr 5 ), poło-
żonej przy ulicy Roosevelta z przeznacze-
niem       pod kontener na odpady, 
ł/ część działki nr 203/3 ( obręb nr 6 ), poło-
żonej przy ulicy Wojska Polskiego                                
z przeznaczeniem na tren zielony.  
Bliższych informacji na temat wyżej Bliższych informacji na temat wyżej Bliższych informacji na temat wyżej Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela Refe-opisanych nieruchomości udziela Refe-opisanych nieruchomości udziela Refe-opisanych nieruchomości udziela Refe-
rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój 
nr 49), tel. 089 741nr 49), tel. 089 741nr 49), tel. 089 741nr 49), tel. 089 741----29292929----91. 91. 91. 91.     

PRZETARGI 
1. Drugi przetarg na sprzedaż prawa własno-1. Drugi przetarg na sprzedaż prawa własno-1. Drugi przetarg na sprzedaż prawa własno-1. Drugi przetarg na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości gruntowej nie zabudowa-ści nieruchomości gruntowej nie zabudowa-ści nieruchomości gruntowej nie zabudowa-ści nieruchomości gruntowej nie zabudowa-
nej, położonej w Mrągowie przy ulicy Mły-nej, położonej w Mrągowie przy ulicy Mły-nej, położonej w Mrągowie przy ulicy Mły-nej, położonej w Mrągowie przy ulicy Mły-
nowej nowej nowej nowej 15A, działka nr 180/4 o powierzchni 
1138 m2, KW Nr 32235.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
78.000 złotych 78.000 złotych 78.000 złotych 78.000 złotych + 22% podatku VAT. Nieru-
chomość przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  Przetarg od-Przetarg od-Przetarg od-Przetarg od-
będzie się w dniu  31 marca 2009 roku w będzie się w dniu  31 marca 2009 roku w będzie się w dniu  31 marca 2009 roku w będzie się w dniu  31 marca 2009 roku w 
Urzędzie Miejskim ul. Królewiecka 60A  w Urzędzie Miejskim ul. Królewiecka 60A  w Urzędzie Miejskim ul. Królewiecka 60A  w Urzędzie Miejskim ul. Królewiecka 60A  w 
sali nr 1 o godzinie 10.00.sali nr 1 o godzinie 10.00.sali nr 1 o godzinie 10.00.sali nr 1 o godzinie 10.00.    
 
2. Drugi przetarg na sprzedaż prawa własno-2. Drugi przetarg na sprzedaż prawa własno-2. Drugi przetarg na sprzedaż prawa własno-2. Drugi przetarg na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości gruntowej zabudowanej ści nieruchomości gruntowej zabudowanej ści nieruchomości gruntowej zabudowanej ści nieruchomości gruntowej zabudowanej 
byłym budynkiem mieszkalnym oraz budyn-byłym budynkiem mieszkalnym oraz budyn-byłym budynkiem mieszkalnym oraz budyn-byłym budynkiem mieszkalnym oraz budyn-
kiem gospodarczym, położonej w Mrągowie kiem gospodarczym, położonej w Mrągowie kiem gospodarczym, położonej w Mrągowie kiem gospodarczym, położonej w Mrągowie 
przy ulicy Mickiewicza 16przy ulicy Mickiewicza 16przy ulicy Mickiewicza 16przy ulicy Mickiewicza 16, oznaczonej w 
ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działki 
nr 171/1, 171/2 i 170/36 o powierzchni ogól-
nej 590 m2. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 300.000 zł.300.000 zł.300.000 zł.300.000 zł.    
Na działce nr 171/2 znajduje się budynek 
mieszkalny o powierzchni ogólnej 405,07 m2. 
Jest to obiekt niepodpiwniczony, o dwóch 
pełnych kondygnacjach oraz strychem na 

poddaszu. Budynek gospodarczy posadowio-
nych jest na tyłach nieruchomości na działce 
nr 171/1. Jest to nie użytkowany parterowy 
budynek gospodarczy, bez podpiwniczenia, o 
powierzchni 52,68 m2. Znajduje się w nim 9 
pomieszczeń. Działka nr 170/36 o powierzch-
ni 76 m2 jest nie zabudowana. Nieruchomość 
zgodnie z planem zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczona jest na cele miesz-
kaniowe wielorodzinne i usługi nieuciążliwe. 
Przetarg odbędzie się w dniu  31 marca 2009 Przetarg odbędzie się w dniu  31 marca 2009 Przetarg odbędzie się w dniu  31 marca 2009 Przetarg odbędzie się w dniu  31 marca 2009 
roku w UM w sali nr 1 o godzinie 11.00.roku w UM w sali nr 1 o godzinie 11.00.roku w UM w sali nr 1 o godzinie 11.00.roku w UM w sali nr 1 o godzinie 11.00. 
 
3. 3. 3. 3. Pierwszy przetarg na sprzedaż 3/4 udziału Pierwszy przetarg na sprzedaż 3/4 udziału Pierwszy przetarg na sprzedaż 3/4 udziału Pierwszy przetarg na sprzedaż 3/4 udziału 
Gminy Miasta Mrągowa do spółdzielczego Gminy Miasta Mrągowa do spółdzielczego Gminy Miasta Mrągowa do spółdzielczego Gminy Miasta Mrągowa do spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 
nr 13nr 13nr 13nr 13, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki , wc. i przedpokoju,  o powierzchni 
użytkowej 39,1039,1039,1039,10 m2, położonego na parterze 
budynku SM „Perspektywa” na os. Grun-
waldzkim nr 7 w Mrągowie.  
Cena wywoławcza Cena wywoławcza Cena wywoławcza Cena wywoławcza 3/4 udziału Gminy Miasta 
Mrągowa do spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu wynosi 80.000 zł80.000 zł80.000 zł80.000 zł  Przetarg 
odbędzie się w dniu 7 kwietnia7 kwietnia7 kwietnia7 kwietnia 2009r. w UM 
w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w sali 
nr 1 o godzinie 10.00. Przetarg odbędzie się w Przetarg odbędzie się w Przetarg odbędzie się w Przetarg odbędzie się w 
dniu  31 marca 2009 roku w UM w sali nr 1 o dniu  31 marca 2009 roku w UM w sali nr 1 o dniu  31 marca 2009 roku w UM w sali nr 1 o dniu  31 marca 2009 roku w UM w sali nr 1 o 
godzinie 11.00.godzinie 11.00.godzinie 11.00.godzinie 11.00.    
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Kajaki zimąKajaki zimąKajaki zimąKajaki zimą    
Zimowe ferie mrągowscy kajakarze wy-Zimowe ferie mrągowscy kajakarze wy-Zimowe ferie mrągowscy kajakarze wy-Zimowe ferie mrągowscy kajakarze wy-
korzystali na podnoszenie poziomu psy-korzystali na podnoszenie poziomu psy-korzystali na podnoszenie poziomu psy-korzystali na podnoszenie poziomu psy-
chofizycznego. chofizycznego. chofizycznego. chofizycznego.     

W czasie gdy dzieci ze szkół Warmii i 
Mazur odpoczywały, nasi zawodnicy 
przebywali w stolicy Tatr, pokonując 
kilometry szlakami turystycznymi, w 
formie marszobiegu i jazdy na nartach 
biegowych, docierając do: Morskiego 

Oka, Hali Gąsienicowej, 
Polany Chochołowskiej, 
Polany Ornaczyńskiej, 
Kopieńca Wielkiego.  

Zgrupowanie przepro-
wadzone w górach było 
doskonałą formą kształ-
towania walorów osobo-
wościowych oraz cech 
motorycznych młodych 
zawodników, które są 
decydujące w walce o 
medale na arenie krajo-
wej a w przyszłości eu-
ropejskiej i światowej. 

Andrzej MatysiakAndrzej MatysiakAndrzej MatysiakAndrzej Matysiak    

Mistrzostwa z tańcem Mistrzostwa z tańcem Mistrzostwa z tańcem Mistrzostwa z tańcem 
21 lutego br. w Centrum Kultury i Tury-21 lutego br. w Centrum Kultury i Tury-21 lutego br. w Centrum Kultury i Tury-21 lutego br. w Centrum Kultury i Tury-
styki w Mrągowie odbyły się VI Mistrzo-styki w Mrągowie odbyły się VI Mistrzo-styki w Mrągowie odbyły się VI Mistrzo-styki w Mrągowie odbyły się VI Mistrzo-
stwa Grup Tanecznych "Krainy Wielkich stwa Grup Tanecznych "Krainy Wielkich stwa Grup Tanecznych "Krainy Wielkich stwa Grup Tanecznych "Krainy Wielkich 
Jezior Jezior Jezior Jezior ---- Mrągowo 2009" organizowane  Mrągowo 2009" organizowane  Mrągowo 2009" organizowane  Mrągowo 2009" organizowane 
pod patronatem Burmistrza Miasta Mrą-pod patronatem Burmistrza Miasta Mrą-pod patronatem Burmistrza Miasta Mrą-pod patronatem Burmistrza Miasta Mrą-
gowa przez Młodzieżowy Dom Kultury gowa przez Młodzieżowy Dom Kultury gowa przez Młodzieżowy Dom Kultury gowa przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Mrągowie.w Mrągowie.w Mrągowie.w Mrągowie.    
 

W  Mistrzostwach wzięło 
udział 16 grup tanecznych z 
Mrągowa, Olsztyna, Świę-

tajna i Przasnysza. Grupy startowały w 
czterech kategoriach wiekowych. Spo-
śród najmłodszych wyróżnienie otrzyma-
ła grupa taneczna "Iskierki" z Młodzieżo-

wego Domu Kultury w Mrągowie. Laure-
atami grupy nieco starszej ( 10 - 12 lat) 
została grupa Taneczna "BIG STARS" z 
Klubu Garnizonowego w Przasnyszu. W 
kategorii Grup Tanecznych 13 -15 lat 
zwycięzcą została grupa taneczna 

"GRACE" z Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Mrągowie, a w kategorii najstar-
szych - grupa "THE BASS BEAT" z Prza-
snysza. Czas podczas obrad Jury uatrak-
cyjniały grupy artystyczne z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Mrągowie
("Iskiereczki", "Iskry", grupa gitarowa 
oraz zespół "Kawałek Mrągowa".  
Gościnnie wystąpił chór z Zespołu Szkół 
Nr 1 pod opieką pani Krystyny Bawirsz. 
Ogółem w Mistrzostwach Grup Tanecz-
nych wystąpiło ponad 230 artystów.  

    
Ewa KowalewskaEwa KowalewskaEwa KowalewskaEwa Kowalewska  

Mrągowskie Morsy wzięły Mielno! 
Kąpiel powinna być poprzedzona roz-Kąpiel powinna być poprzedzona roz-Kąpiel powinna być poprzedzona roz-Kąpiel powinna być poprzedzona roz-
grzewką. Ciało należy rozruszać podob-grzewką. Ciało należy rozruszać podob-grzewką. Ciało należy rozruszać podob-grzewką. Ciało należy rozruszać podob-
nie, jak przed każdym wysiłkiem fizycz-nie, jak przed każdym wysiłkiem fizycz-nie, jak przed każdym wysiłkiem fizycz-nie, jak przed każdym wysiłkiem fizycz-
nym, intensywną gimnastyką. A potem nym, intensywną gimnastyką. A potem nym, intensywną gimnastyką. A potem nym, intensywną gimnastyką. A potem 
do wody do wody do wody do wody ---- najlepiej do przerębli.  najlepiej do przerębli.  najlepiej do przerębli.  najlepiej do przerębli.     
    

M rągowskie "stare” morsy twier-
dzą, że najtrudniejsze jest poko-
nanie bariery psychicznej. To, że 

można ją pokonać, pokazali w Mielnie na 
Międzynarodowym Zlocie Morsów. Ba-
rierę muszą pokonywać ci, którzy pierw-
szy raz wchodzą do lodowatej wody. 
Później człowiek się uzależnia. 
- Po takiej kąpieli nabieram wigoru, ra-
dości życia, czuję się świetnie - mówi 
Paweł Mrozicki z Mrągowskiego Klubu 
Morsa. - To bardzo wciąga. 
    
W przerębli zdrowiejW przerębli zdrowiejW przerębli zdrowiejW przerębli zdrowiej    
Kluby i stowarzyszenia "Morsów” stają 
się coraz bardziej popularne. Mrągowski 
działa już od kilka lat. Spotykają się w 
niedzielne południa na mrągowskiej 
plaży miejskiej. 
- Kwadrans po dwunastej rozpoczynamy 
rozgrzewkę, potem wskakujemy do wo-
dy - zaprasza kolejny mrągowski mors, 
prezes Klubu Przemysław Mohr. Jak 
mówi, zimne kąpiele dają im zdrowie, a 
widok kogoś, kto rozbiera się na śniegu 
do kąpielówek nie jest już tak szokujący. 
Jak twierdzi Paweł Mrozicki, do kąpieli 
w przerębli nie trzeba czynić specjalnych 
przygotowań, konieczne jest jednak ra-

cjonalizowanie czasu trwania kąpieli. 
Mniej wprawione morsy kąpią się kró-
cej. Pawłowi udało się już wytrzymać w 
lodowatej wodzie jedenaście minut, a 

zaczynał od trzydziestu sekund. Można 
trenować również w domu. Wystarczy 
kończyć codzienny prysznic wodą zim-
ną, bo ważne jest przyzwyczajenie ciała 
do kontaktu z nią. 
 
Mielno wzięte!Mielno wzięte!Mielno wzięte!Mielno wzięte!    
Międzynarodowy Zlot Morsów odbył 
się w Mielnie już po raz szósty. W tym 
roku rozpoczął się 14 lutego - mrągow-
skie morsy obok tysięcy morsów z całe-
go świata spędziły więc ten wyjątkowy 
walentynkowy dzień... w lodowatej 
wodzie. Pojechało czternaście osób. 
Teraz Mrągowski Klub Morsa planuje 
zjazd miłośników zimnych kąpieli w 
naszym mieście. Zapraszają wszystkich 
chętnych do udziału w Klubie. Kontakt 

nawiązać można przez Naszą Klasę - 
wystarczy znaleźć profil Mrągowski 
Klub Morsa. 
 
Mrągowski Klub Morsa nawiązał już 
współpracę z Samorządem Miasta. 
Klub promuje na swoich wyjazdach 
Miasto, pokazując się w firmowych 
koszulkach i z żółtymi, słonecznymi 
parasolkami. 

Katarzyna EnerlichKatarzyna EnerlichKatarzyna EnerlichKatarzyna Enerlich    
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Mistrzyni Świata - Sara Piasecka 
Sara Piasecka obroniła złoty medal w Sara Piasecka obroniła złoty medal w Sara Piasecka obroniła złoty medal w Sara Piasecka obroniła złoty medal w 
Szwecji podczas mistrzostw świata i Eu-Szwecji podczas mistrzostw świata i Eu-Szwecji podczas mistrzostw świata i Eu-Szwecji podczas mistrzostw świata i Eu-
ropy juniorów w klasie iceropy juniorów w klasie iceropy juniorów w klasie iceropy juniorów w klasie ice----opi. W każ-opi. W każ-opi. W każ-opi. W każ-
dym wyścigu była najlepsza.dym wyścigu była najlepsza.dym wyścigu była najlepsza.dym wyścigu była najlepsza.    
    

P iętnastoletnia zawodniczka Bazy 
Mrągowo, córka znanego trenera 
Andrzeja Piaseckiego i siostra 

naszego olimpijczyka, Patryka, odnosi 
coraz większe sukcesy. Wygrała wszyst-
kie siedem wyścigów. W lodowych rega-
tach rywalizowało 26 zawodniczek i 
zawodników.    

Zawodniczka jest uczennicą mrągowskiej 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, wyróż-
nia się nie tylko w sporcie, ale również w 
nauce (średnia 5,5). Oprócz żeglarstwa 
(brązowa medalistka ME 2006 i 2008 w 
klasie Optimist) jej pasją jest także taniec 
nowoczesny. 
Jej ojciec, Andrzej Piasecki, nie ukrywa 
dumy. Jego zdaniem, osiągnięcie Sary to 
duży sukces, gdyż, jak przyznali działa-
cze i sędziowie, rzadko zdarza się, by w 
juniorskich bojerach ktoś wygrywał z 
taką przewagą.     
 To nie jedyna laury Sary, zdobyte w 

ostatnim czasie. Wcześniej na 
Zalewie Wiślanym w pobliżu 
Nowej Pasłęki odbyły się mi-
strzostwa Polski w bojerowej 
klasie Ice-Opti. W mistrzo-
stwach mrągowianka była klasą 
dla siebie, dwukrotnie była 
pierwsza i trzy razy zajęła drugie 
miejsce.  
Równolegle do tych zawodów 
rozegrano jubileuszowy XX Me-
moriał Henryka Aniołkowskie-
go. Trzecie miejsce zdobyła tu 

Karolina Anzel, zaś czwarte Piotr Bernat, 
obydwoje z Bazy Mrągowo.  

XX Memoriał Henryka Aniołkow-XX Memoriał Henryka Aniołkow-XX Memoriał Henryka Aniołkow-XX Memoriał Henryka Aniołkow-
skiegoskiegoskiegoskiego w kategorii juniorów przyniósł 
bezapelacyjne zwycięstwo Michała Mor-
gasa z MKŻ Mikołajki. Wśród juniorów 
młodszych najlepszy był Kacper Olszew-
ski z Bazy Mrągowo. Po zawodach w 
Domu Rybaka w Nowej Pasłęce odbyła 
się ceremonia wręczenia nagród. Najlepsi 
otrzymali puchary i dyplomy oraz pa-
miątkowe statuetki. 

Onet, Adam Jakubiak, kwk, keOnet, Adam Jakubiak, kwk, keOnet, Adam Jakubiak, kwk, keOnet, Adam Jakubiak, kwk, ke    

Terminarz rozgrywek III ligi  
Runda wiosenna 

21 marca, godz. 14.00 21 marca, godz. 14.00 21 marca, godz. 14.00 21 marca, godz. 14.00     
Mrągowia Mrągowo - 
Cresowia Siemiatycze 
4 kwietnia, godz. 4 kwietnia, godz. 4 kwietnia, godz. 4 kwietnia, godz. 
16.00 16.00 16.00 16.00     
Mrągowia Mrągowo - 
Sparta Augustów 
18 kwietnia, godz. 18 kwietnia, godz. 18 kwietnia, godz. 18 kwietnia, godz. 
16.00 16.00 16.00 16.00     

Mrągowia Mrągowo - Vęgoria Wę-
gorzewo 
2 maja, godz. 16.00 2 maja, godz. 16.00 2 maja, godz. 16.00 2 maja, godz. 16.00     
Mrągowia Mrągowo - Czarni Olecko 
9 maja, godz. 16.00 9 maja, godz. 16.00 9 maja, godz. 16.00 9 maja, godz. 16.00     
Mrągowia Mrągowo - Olimpia Za-
mbrów 
20 maja, godz. 17.00 20 maja, godz. 17.00 20 maja, godz. 17.00 20 maja, godz. 17.00     
Mrągowia Mrągowo - Pogoń Łapy 
6 czerwca, godz. 17.00 6 czerwca, godz. 17.00 6 czerwca, godz. 17.00 6 czerwca, godz. 17.00     
Mrągowia Mrągowo - Start Działdo-
wo. 
Klub przygotowuje się już do rundy wio-
sennej. Służyć mają temu przede wszyst-
kim sparingi. Rekordowa liczba bramek 
padła na meczu z Pisą Barczewo - mrągo-
wianie zdobyli 8 goli, a udało się to dzię-
ki Sikorskiemu, Pierowiczowi, Kuśnie-
rzowi, Żakowskiemu, Osenkowskiemu, 
Lemesze i Chylińskiemu.  Na czas przy-
gotowań do Klubu przybył Sławomir 
Sikorski z Tęczy Biskupiec. 
- Plan minimum na zakończenie sezonu 
2008/2009 to zajęcie miejsca w pierwszej 
piątce trzeciej ligi - mówi sekretarz Klu-
bu, Ludwik Banach. 

Mrągowianin zdobył srebro w RydzeMrągowianin zdobył srebro w RydzeMrągowianin zdobył srebro w RydzeMrągowianin zdobył srebro w Rydze    

M rągowian Cezary Rośleń zdo-
był srebrny medal w 29. Mi-
strzostwach Świata w Wind-

surfingu Zimowym. Mistrzostwa te należą 
do najważniejszych dla zawodników tej 
dyscypliny sportowej. Żeglarzy ścigali się 

na jezio-
rze Kise-
z e r e s . 
Na star-
cie sta-

nęło 111 zawodników z 14 krajów. Z 
naszego kraju wysłana została reprezenta-
cja 7 zawodników, w tym właśnie Cezary 
Rośleń. W konkurencji maratonu w kla-
syfikacji generalnej Cezary zajął zaś 4 
miejsce. Obecnie jest on studentem Aka-
demii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku. Na zawodach w Rydze zdo-
był srebro i powtórzył tym samym ubie-
głoroczny wynik z Mistrzostw Świata w 
Kanadzie.  

kmkmkmkm    

MISTRZOSTWAMISTRZOSTWAMISTRZOSTWAMISTRZOSTWA    
SAMORZĄDOWCÓW!SAMORZĄDOWCÓW!SAMORZĄDOWCÓW!SAMORZĄDOWCÓW!    

 
Rozpoczął się nabór do Mistrzostw Rozpoczął się nabór do Mistrzostw Rozpoczął się nabór do Mistrzostw Rozpoczął się nabór do Mistrzostw 
Polski Pracowników Samorządowych Polski Pracowników Samorządowych Polski Pracowników Samorządowych Polski Pracowników Samorządowych 
strefy północnostrefy północnostrefy północnostrefy północno----wschodniej  w piłce wschodniej  w piłce wschodniej  w piłce wschodniej  w piłce 
halowej organizowanej przez CKiT. halowej organizowanej przez CKiT. halowej organizowanej przez CKiT. halowej organizowanej przez CKiT.     

Rozgrywki odbędą się 27 27 27 27 ---- 29 marca  29 marca  29 marca  29 marca 
2009r.2009r.2009r.2009r. Zespoły, które chcą wziąć 
udział w rozgrywkach prosimy o 
kontakt z organizatorem strefy. Za-
praszamy również do kibicowania w 
halach sportowych ZS 1 i 4. 

Waldemar Cybul Waldemar Cybul Waldemar Cybul Waldemar Cybul ----    
sport@ckit.mragowo.plsport@ckit.mragowo.plsport@ckit.mragowo.plsport@ckit.mragowo.pl  
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Angielski na faliAngielski na faliAngielski na faliAngielski na fali    
W ramach projektu „Edukacja młodzieży W ramach projektu „Edukacja młodzieży W ramach projektu „Edukacja młodzieży W ramach projektu „Edukacja młodzieży 
w powiecie mrągowskim w powiecie mrągowskim w powiecie mrągowskim w powiecie mrągowskim –––– rozwój wie- rozwój wie- rozwój wie- rozwój wie-
dzy i umiejętności” w czasie ferii zimo-dzy i umiejętności” w czasie ferii zimo-dzy i umiejętności” w czasie ferii zimo-dzy i umiejętności” w czasie ferii zimo-
wych, w Zespole Szkół Zawodowych w wych, w Zespole Szkół Zawodowych w wych, w Zespole Szkół Zawodowych w wych, w Zespole Szkół Zawodowych w 
Mrągowie odbyły się zajęcia dydaktycz-Mrągowie odbyły się zajęcia dydaktycz-Mrągowie odbyły się zajęcia dydaktycz-Mrągowie odbyły się zajęcia dydaktycz-
nononono----wyrównawcze z języka angielskiego.wyrównawcze z języka angielskiego.wyrównawcze z języka angielskiego.wyrównawcze z języka angielskiego.    
Zajęcia były przeznaczone dla uczniów 
szkoły zawodowej i technikum. W 
dniach 2-5 luty 2009 roku ochotnicy 
spotykali się codziennie od 8:00 do 12:15 
- łącznie 20 godzin lekcyjnych).  
Tematyką poszczególnych lekcji było: 
jedzenie, zawody. Uczniowie wykony-
wali samodzielnie projekt dot. Walenty-
nek, pisali pocztówki oraz oglądali filmy 
w oryginalnej wersji językowej. Zajęcia 

prowadziła p. Ewa Kisiel. Jej zdaniem, 
takie zajęcia są bardzo potrzebne, wpły-
wają bowiem na edukację językową 
uczniów, zaangażowanych w projekt. 
Koordynatorem projektu był p. Walde-
mar Cybul. Projekt był współfinansowa-
ny przez Unie Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowego.    

Ewa KisielEwa KisielEwa KisielEwa Kisiel    

W skrócie 

Uczniowie szkoli na zajęciach swój język 

Z przewodnikiem po mieście 
Gdzie w Mrągowie był dom bocia-Gdzie w Mrągowie był dom bocia-Gdzie w Mrągowie był dom bocia-Gdzie w Mrągowie był dom bocia-
ni? Jak przed wojną nazywała się ni? Jak przed wojną nazywała się ni? Jak przed wojną nazywała się ni? Jak przed wojną nazywała się 
ulica Roosevelta? Dokąd zaprowa-ulica Roosevelta? Dokąd zaprowa-ulica Roosevelta? Dokąd zaprowa-ulica Roosevelta? Dokąd zaprowa-
dzą nas trasy spacerowo dzą nas trasy spacerowo dzą nas trasy spacerowo dzą nas trasy spacerowo ---- rowero- rowero- rowero- rowero-
we Staromiejska i Zakochanych?we Staromiejska i Zakochanych?we Staromiejska i Zakochanych?we Staromiejska i Zakochanych? 

N a te i inne pytania odpo-
wiedział przewodnik 
Robert Wróbel na dru-

gim już spacerze po mieście, zor-
ganizowanym z okazji Światowe-
go Dnia Przewodnictwa Tury-
stycznego przez Mrągowskie Cen-
trum Informacji Turystycznej. 
Mrągowianie, podobnie jak rok temu, nie 
zawiedli. Kilkadziesiąt osób z uwagą wy-
słuchało opowieści o założeniu miasta i 
jego dziejach. Przewodnik Robert Wró-
bel, na co dzień kierownik MCIT i prezes 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia 
Mrągowska, opowiedział również o daw-
nym wyglądzie i nazwach ulic. Na przy-
kład ulica Roosevelta przed wojną nosiła 
nazwę Gartenstrasse, czyli ulica Ogrodo-
wa, od szczególnie zadbanych ogrodów 
wzdłuż niej.  
Główną atrakcją sobotniej wyprawy była, 
podobnie jak w ubiegłym roku, wizyta w 
kościele prawosławnym, na co dzień nie-
dostepnym do zwiedzania. Przed wojną 
mieściła się tu bożnica. Mrągowski ba-
tiuszka, Adam Stefanowicz opowiedział 
gościom między innymi o historii tego 

miejsca oraz o tym, czym różnią się pra-
wosławne uroczystości od tych innych i 
dlaczego w cerkwi nie ma instrumentów 
muzycznych. Zwiedzanie cerkwi było nie 
tylko okazją do zapoznania z cerkwią i jej 
opiekunem, ale również atrakcją dla foto-
grafów. Niewiele jest bowiem okazji do 
zrobienia zdjęć wewnątrz budynku. 
Organizatorzy mrągowskich obchodów 
Światowego Dnia Przewodnictwa Tury-
stycznego mają nadzieję, że ten dzień na 
stałe wpisze się do kalendarza miejskich 
imprez, choćby dlatego, że - jak widać - 
mrągowianie żywo interesują się swoim 
miastem. Wycieczka zakończyła się w 
Muzeum, gdzie można było zwiedzać 
nowe wystawy.    

Katarzyna EnerlichKatarzyna EnerlichKatarzyna EnerlichKatarzyna Enerlich    
Fot. Marian ModzelewskiFot. Marian ModzelewskiFot. Marian ModzelewskiFot. Marian Modzelewski    

Robert Wróbel opowiadał mrągowskim turystom o Mrągowie. 

Z Torunia do MrągowaZ Torunia do MrągowaZ Torunia do MrągowaZ Torunia do Mrągowa    
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza naCentrum Kultury i Turystyki zaprasza naCentrum Kultury i Turystyki zaprasza naCentrum Kultury i Turystyki zaprasza na    
KONCERT WIOSENNY. Zagrają mrą-KONCERT WIOSENNY. Zagrają mrą-KONCERT WIOSENNY. Zagrają mrą-KONCERT WIOSENNY. Zagrają mrą-
gowskie zespoły: Ahmada i Parasite oraz gowskie zespoły: Ahmada i Parasite oraz gowskie zespoły: Ahmada i Parasite oraz gowskie zespoły: Ahmada i Parasite oraz 
zespół CZAQU z Torunia. Zespól CZAQU zespół CZAQU z Torunia. Zespól CZAQU zespół CZAQU z Torunia. Zespól CZAQU zespół CZAQU z Torunia. Zespól CZAQU 
powstał w 2001 roku. powstał w 2001 roku. powstał w 2001 roku. powstał w 2001 roku.     
- Jest to grupa zdecydowanie koncerto-
wa, dająca żywiołowe i dynamiczne 
występy. Świetnie sobie radzi zarówno 
w kameralnych klubach, jak i na du-
żych plenerach. Muzykę Czaqu można 

określić jako ostry, energiczny rock, ale 
jednocześnie bardzo rytmiczny i melodyj-
ny z rozbudowanym tekstem - zapowiada 
Marta Szymborska. Koncert odbędzie się 
20 marca, godz. 17.00 w sali widowisko-
wej CKiT.  

Galeria „Wiliński” 
 

21 marca, 19.30 

Na Kaziuka do MrągowaNa Kaziuka do MrągowaNa Kaziuka do MrągowaNa Kaziuka do Mrągowa    
Jak co roku, w mrągowskim CKiT odby-
ły się Kaziuki Wileńskie. W tym roku 
gwiazdą koncertu był znany zespół 
Wilia. Istnieje już 54 lata i na całym 
świecie promuje polską tradycję i folk-
lor. Za działalność artystyczną i kulty-
wowanie tradycji polskiej zespół nagro-
dzony został odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Po koncercie można 
było  kupić palmy wileńskie, kaziukowe 
serca oraz kresowe pamiątki. 

 
Cena biletu 

30  zł 


