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Dziś w numerze: 

Mrągowo otrzymało 

dofinansowanie z UE 

s. 2  

 

Akcja charytatywna 

Radia Planeta 

s.2 

 

XVIII Finał WOŚP w 

Mrągowie  

s. 3 

 

Ogłoszenia Burmistrza 

Miasta  

s. 5-7 

 

Ferie zimowe w CKiT, 

MDK, Mrongoville  

s. 8 

BUDŻET 2010 UCHWALONY  
Rada Miasta na  sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. przyjęła budżet Rada Miasta na  sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. przyjęła budżet Rada Miasta na  sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. przyjęła budżet Rada Miasta na  sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. przyjęła budżet 
miasta na rok 2010. miasta na rok 2010. miasta na rok 2010. miasta na rok 2010. Budżet jest dokładnie przemyślany, 24,36 % Budżet jest dokładnie przemyślany, 24,36 % Budżet jest dokładnie przemyślany, 24,36 % Budżet jest dokładnie przemyślany, 24,36 % 
wydatków budżetu Miasta stanowią inwestycje. wydatków budżetu Miasta stanowią inwestycje. wydatków budżetu Miasta stanowią inwestycje. wydatków budżetu Miasta stanowią inwestycje.     

T o kolejny rok, w którym 
przeznaczamy duże środki 
na inwestycje. W budżecie 
przewidziano także fundu-

sze na kontynu-
ację wszystkich 
prowadzonych w 
mieście inwesty-
cji wieloletnich - 
mówi Burmistrz 
Mrągowa Otolia 
Siemieniec. Wy-
datki w budżecie 
Mrągowa na rok 
2010 to blisko 63 

mln zł. Na inwestycje zarezerwowa-
nych jest ponad 15 mln zł.  Na ostat-
niej sesji 2009 r. odbyło się również 
wręczenie corocznych Nagród Kultu-

ralnych Burmistrza 
Miasta Mrągowo. W 
tym roku otrzymali 
je: Dariusz Żyłowski 
za upowszechnianie 
i ochronę dóbr kul-
tury oraz Andrzej 
Regiec za upo-
wszechnianie muzy-
ki wśród mieszkań-
ców Mrągowa.  nk.  nk.  nk.  nk    

Pożegnaliśmy  
mecenasa -  
Ś. P . Józefa Buło  
Z ogromnym smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o 

śmierci Pana Józefa Buło. 

Zatrudniony w Urzędzie 

Miejskim od 1 październi-

ka 1983 r. z dniem 1 listo-

pada otrzymał mianowanie na stanowisko 

Radcy Prawnego i nieprzerwanie pracował na 

tym stanowisku do dnia śmierci. Wielokrotnie 

nagradzany przez władze Miasta, ceniony 

przez przełożonych i współpracowników. 

Pamięć o Panu Józefie Buło i jego pracy na 

rzecz Miasta i wszystkich mieszkańców pozo-

stanie na zawsze w naszych sercach. 

Realizowane z Budżetu Miasta:Realizowane z Budżetu Miasta:Realizowane z Budżetu Miasta:Realizowane z Budżetu Miasta:    
1. Zachodnia obwodnica Mrągowa w 
ciągu drogi krajowej nr 59 –  współfi-
nansowanie przebudowy skrzyżowań 
przy przejeździe kolejowym,  
2. Przebudowa odcinka chodnika na ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego,  
3. Przebudowa  ul. Moniuszki,  ul. Podmiejskiej,  
4. Przebudowa  ulic i placów osiedla Parkowe,  
5. Budowa ciągu pieszo-jezdnego nad 
jez. Sołtysko  - I etap 
6. Remont ciągów pieszych - ulice:  
Dziękczynna, Słoneczna, Krzywa i Wileńska, 
7.Termomodernizacja  7 budynków 
użyteczności publicznej 
8. Budowa zespołu boisk ORLIK 2012, 
przy Zespole Szkół Nr 4, 
9. Przebudowa głównego kolektora desz-
czowego od jez. Magistrackiego do jez. Juno, 

10. Budowa i przebudowa kolektora 
deszczowego od os. Mazurskiego,  
11. Przebudowa i rozbudowa oświetle-
nia w centrum Miasta. 

Dofinansowane z funduszy UE:Dofinansowane z funduszy UE:Dofinansowane z funduszy UE:Dofinansowane z funduszy UE:    
1. Infrastruktura wokół budynku Urzę-
du wraz z Parkiem Lotników oraz Pla-
cem Wyzwolenia, 
2. Przebudowa Amfiteatru przy ul. Jasz-
czurcza Góra, 
3. Budowa basenu wraz z lodowiskiem 
zadaszonym (1 m-ce na liście rezerwowej), 
4. Budowa infrastruktury sportowej ) w 
Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika. 
5. Budowa ekologicznej mini przystani 
żeglarskiej 
6. Wykonanie rzeźb w ramach projektu 
„Wyrzeźbione Miasto”, 
7.  Budowa sieci światłowodowej.  

Planowane inwestycje do  
realizacji w 2010 r. 
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W skrócie 

Aktualności MiejskieAktualności MiejskieAktualności MiejskieAktualności Miejskie    

Mrągowo wykorzystało szansę na 
pieniądze z UE  

Kolejne obszary Miasta wymagające rewitalizacji zmienią się dzięki bardzo Kolejne obszary Miasta wymagające rewitalizacji zmienią się dzięki bardzo Kolejne obszary Miasta wymagające rewitalizacji zmienią się dzięki bardzo Kolejne obszary Miasta wymagające rewitalizacji zmienią się dzięki bardzo 
dobrze przygotowanemu przez pracowników Urzędu Miejskiego projektowi, dobrze przygotowanemu przez pracowników Urzędu Miejskiego projektowi, dobrze przygotowanemu przez pracowników Urzędu Miejskiego projektowi, dobrze przygotowanemu przez pracowników Urzędu Miejskiego projektowi, 
zgłoszonemu do dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury. Zarząd zgłoszonemu do dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury. Zarząd zgłoszonemu do dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury. Zarząd zgłoszonemu do dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury. Zarząd 
Województwa Warmińsko Województwa Warmińsko Województwa Warmińsko Województwa Warmińsko ---- Mazurskiego zatwierdził zgodę na dofinansowa- Mazurskiego zatwierdził zgodę na dofinansowa- Mazurskiego zatwierdził zgodę na dofinansowa- Mazurskiego zatwierdził zgodę na dofinansowa-
nie projektu rewitalizacji Mrągowa, polegającym na Zagospodarowaniu Parku nie projektu rewitalizacji Mrągowa, polegającym na Zagospodarowaniu Parku nie projektu rewitalizacji Mrągowa, polegającym na Zagospodarowaniu Parku nie projektu rewitalizacji Mrągowa, polegającym na Zagospodarowaniu Parku 
Lotników Polskich, Placu Wyzwolenia oraz terenu wokół budynku urzędów Lotników Polskich, Placu Wyzwolenia oraz terenu wokół budynku urzędów Lotników Polskich, Placu Wyzwolenia oraz terenu wokół budynku urzędów Lotników Polskich, Placu Wyzwolenia oraz terenu wokół budynku urzędów 
Miasta, Gminy i Powiatu w Mrągowie.Miasta, Gminy i Powiatu w Mrągowie.Miasta, Gminy i Powiatu w Mrągowie.Miasta, Gminy i Powiatu w Mrągowie.    

W artość przygotowanego 
projektów to ponad 3, 5 
mln złotych, pozyskane 
dofinansowanie to ok. 2 

mln 200 tys. zł z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalne-
go. Realizacja projek-
tu rozpocznie się w 
pierwszym półroczu 
2010 r. Planowana 
jest przebudowa cią-
gów pieszych, od-
wodnienie terenów, 
nowa mała architek-
tura i oświetlenie, 
modernizacja fontanny i budowa kolejnej 
oraz przebudowa kortu tenisowego i placu 

zabaw. W planach także wyburzenie gara-
ży za budynkiem urzędów, budowa par-
kingu z 93 miejscami postojowymi oraz 
stworzenie nowych ciągów komunikacyj-
nych. W ramach ogłoszonego przez Samo-

rząd Wojewódzki kon-
kursu dla działania 4.2 
Rewitalizacja miast, Pro-
g r amu  Operac y j nego 
Warmia i Mazury ok. 119 
mln. zł. z funduszy unij-
nych przeznaczone zo-
stanie na działania rewi-
talizacyjne, czyli przy-
wracanie do życia zanie-

dbanych, zdegradowanych obszarów miej-
skich.                                                      nk nk nk nk    

Ja i mój komputer      
Burmistrz Miasta Mrągowo zapra-Burmistrz Miasta Mrągowo zapra-Burmistrz Miasta Mrągowo zapra-Burmistrz Miasta Mrągowo zapra-
sza  mieszkańców Miasta Mrągowo sza  mieszkańców Miasta Mrągowo sza  mieszkańców Miasta Mrągowo sza  mieszkańców Miasta Mrągowo 
do wzięcia udziału w projekcie pn. do wzięcia udziału w projekcie pn. do wzięcia udziału w projekcie pn. do wzięcia udziału w projekcie pn. 
Inicjatywa "Ja i mój komputer".Inicjatywa "Ja i mój komputer".Inicjatywa "Ja i mój komputer".Inicjatywa "Ja i mój komputer".     
Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto 
Mrągowo w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Celem projektu jest 
podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkań-
ców Mrągowa (głównie kobiet) oraz zwięk-
szenie ich aktywności w zakresie samoeduka-
cji. Projekt obejmuje realizację trzech edycji 
40-godzinnego kursu komputerowego. Każdy 
z kursów składać się będzie z 5 modułów 
(system operacyjny, internet, edytor tekstu, 
arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne). 
Planowane terminy kursów :Planowane terminy kursów :Planowane terminy kursów :Planowane terminy kursów :    
I edycja kursu komputerowego : luty I edycja kursu komputerowego : luty I edycja kursu komputerowego : luty I edycja kursu komputerowego : luty ---- marzec 2010 r. marzec 2010 r. marzec 2010 r. marzec 2010 r.    
II edycja kursu komputerowego : marzec II edycja kursu komputerowego : marzec II edycja kursu komputerowego : marzec II edycja kursu komputerowego : marzec ---- kwiecień 2010 kwiecień 2010 kwiecień 2010 kwiecień 2010    
III edycja kursu komputerowego : kwiecień III edycja kursu komputerowego : kwiecień III edycja kursu komputerowego : kwiecień III edycja kursu komputerowego : kwiecień ---- maj 2010 maj 2010 maj 2010 maj 2010    
Mieszkańców Miasta Mrągowo, zainteresowa-
nych udziałem w projekcie zapraszamy do 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 2, w 
godzinach 14.00 - 15.30 w terminie od 11 
stycznia do 5 lutego 2010 r. Zgłoszenia przyj-
mowane są osobiście. Wybór uczestników 
projektu będzie odbywał się w oparciu o : 
miejsce zamieszkania (dane z dowodu osobi-
stego), sytuację materialną kandydata, kolej-
ność zgłoszeń oraz poziom motywacji, ocenia-
ny podczas rozmowy wstępnej. Liczba miejsc 
ograniczona! Szczegółowe zasady udziału w 
projekcie, w tym zasady rekrutacji określa 
Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. 
Inicjatywa "Ja i mój komputer". Informacji Informacji Informacji Informacji 
udziela: Anna Jakubowicz udziela: Anna Jakubowicz udziela: Anna Jakubowicz udziela: Anna Jakubowicz ---- kierownik pro- kierownik pro- kierownik pro- kierownik pro-
jektu, tel. 89 741 9013 i Kamila Pliszka jektu, tel. 89 741 9013 i Kamila Pliszka jektu, tel. 89 741 9013 i Kamila Pliszka jektu, tel. 89 741 9013 i Kamila Pliszka ----    
specjalista d/s monitoringu i rekrutacji, tel. specjalista d/s monitoringu i rekrutacji, tel. specjalista d/s monitoringu i rekrutacji, tel. specjalista d/s monitoringu i rekrutacji, tel. 
089 741 9041 089 741 9041 089 741 9041 089 741 9041     

Charytatywna akcja  
Radia Planeta Mrągowo 

Zgrane towarzystwo, smakowite menu, porywająca muzyka i odpowiedni nastrój. Tak Zgrane towarzystwo, smakowite menu, porywająca muzyka i odpowiedni nastrój. Tak Zgrane towarzystwo, smakowite menu, porywająca muzyka i odpowiedni nastrój. Tak Zgrane towarzystwo, smakowite menu, porywająca muzyka i odpowiedni nastrój. Tak 
w skrócie można podsumować Bale Charytatywne organizowane przez mrągowskie w skrócie można podsumować Bale Charytatywne organizowane przez mrągowskie w skrócie można podsumować Bale Charytatywne organizowane przez mrągowskie w skrócie można podsumować Bale Charytatywne organizowane przez mrągowskie 
Radio.  Kolejna, V edycja imprezy odbędzie się 13 lutego. Do tej pory zbierano na Radio.  Kolejna, V edycja imprezy odbędzie się 13 lutego. Do tej pory zbierano na Radio.  Kolejna, V edycja imprezy odbędzie się 13 lutego. Do tej pory zbierano na Radio.  Kolejna, V edycja imprezy odbędzie się 13 lutego. Do tej pory zbierano na 
WTZ, fortepian, kolonie dla dzieci i bezdomnych, a  dochód z  jubileuszowego balu WTZ, fortepian, kolonie dla dzieci i bezdomnych, a  dochód z  jubileuszowego balu WTZ, fortepian, kolonie dla dzieci i bezdomnych, a  dochód z  jubileuszowego balu WTZ, fortepian, kolonie dla dzieci i bezdomnych, a  dochód z  jubileuszowego balu 
Planeta Mrągowo postanowiła przekazać Hospicjum św. Wojciecha w Mrągowie.Planeta Mrągowo postanowiła przekazać Hospicjum św. Wojciecha w Mrągowie.Planeta Mrągowo postanowiła przekazać Hospicjum św. Wojciecha w Mrągowie.Planeta Mrągowo postanowiła przekazać Hospicjum św. Wojciecha w Mrągowie.    

W 
 2006 roku 

Radio działa-

jące jeszcze 

pod nazwą 

WaMa Mrągowo zorganizowało 

imprezę o charakterze charyta-

tywnym. Bal odbył się w Noc Świętojańską, a 

dochód z niego, w wysokości 6700 zł. prze-

znaczony został na remont budynku Warszta-

tów Terapii Zajęciowej w Mrągowie. Rok 

później charytatywna akcja mrągowskiej 

rozgłośni odbyła się w karnawale. Dochód 

nieco większy, bo 8500zł przeznaczono na 

zakup fortepianu do mrągowskiej Szkoły 

Muzycznej. Kolonie letnie dla dzieci z rodzin 

uboższych, to cel trzeciego Balu Charytatyw-

nego, który odbył się w 2008 r. w Hotelu 

Mazuria. Prawie 15 tys. zł to wynik  imprezy 

w roku 2009, a dochód został prze-

znaczony na zakup wyposażenia 

mieszkania  przez Miasto dla osoby 

bezdomnej.  Wielkimi krokami zbli-

ża się piąta, jubileuszowa edycja 

imprezy zorganizowanej przez mrą-

gowską rozgłośnie, która odbędzie się 13 

lutego w hotelu Mazuria. W ciągu ostatnich 

czterech lat zmieniła się nazwa radia, ale idea 

oraz formuła akcji pozostała taka sama . Pod-

czas balu przeprowadzana jest aukcja przed-

miotów podarowanych przez znane osobistości 

oraz ludzi "wielkiego serca", a pieniądze pozy-

skane z licytacji przeznaczone są na szczytny 

cel. V bal charytatywny Planety Mrągowo 

odbędzie się 13 lutego w hotelu Mazuria a 

zebrane podczas imprezy fundusze wesprą 

działalność Hospicjum św. Wojciecha.        ew 
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Aktualności MiejskieAktualności MiejskieAktualności MiejskieAktualności Miejskie    

T egoroczna WOŚP zbierała pienią-
dze na doposażenie klinik onko-
logicznych w sprzęt wysokospe-
cjalistyczny. Na ten cel orkiestra 

Jurka Owsiaka zbierała pieniądze już po raz 
drugi. W Mrągowie orkiestrowe granie 
rozpoczęło się już w piątek od dyskoteki. 
Sobota upłynęła pod znakiem rockowego 
grania, by już w niedzielę przystąpić do 
finału finałów. — W 
tegoroczną WOŚP włą-
czyli się jak zawsze 
wolontariusze, ale no-
wością była akcja zorga-
nizowana przez mrą-
gowskich policjantów 
— opowiada Waldemar 
Cybul, szef mrągowskie-
go sztabu WOŚP. — Z 
każdą minutą i godziną 
przybywało pieniędzy, 
które co do grosza liczo-
ne były na bieżąco w naszym sztabie. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy aktywnie przyłą-
czyli się i wsparli orkiestrę oraz tym, którzy 
w tych dniach występowali na scenie mrą-

gowskiego Centrum Kultury i Turystyki. Na 
scenie prezentowały się dzieci i młodzież z 
mrągowskich przedszkoli, szkół i placówek 
kulturalnych. Nie zabrakło także pokazu 
sztuk walki, występu Mrągowskiej Sceny 
Tańca Współczesnego czy pokazów w wyko-
naniu grupy akrobatycznej The Street Dan-
cer. Wszyscy, którzy chcieli włączyć się w 

a k c j ę  J u r ka 
Owsiaka mogli 
t akże  wz iąć 
udział w licytacji 
r o z m a i t y c h 
przedmiotów a 
t a kże  kup ić 
upominki na 
kiermaszu. Do  
Warszawy poje-
chała specjalna 
delegacja z Mia-
steczka Mro-

nogville, alby przekazać na licytacje  srebrne 
czosy - mrągowskie dukaty. W sumie  
mrągowskiemu sz tabowi udało  s i ę 
zebrać  ponad 23  ty s iące  z ło tych .                                              
Ewa Baczewska Ewa Baczewska Ewa Baczewska Ewa Baczewska     

 XVIII finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy 

Orkiestrowe granie podsumowane. Mieszkańcy Mrągowa w tym roku byli Orkiestrowe granie podsumowane. Mieszkańcy Mrągowa w tym roku byli Orkiestrowe granie podsumowane. Mieszkańcy Mrągowa w tym roku byli Orkiestrowe granie podsumowane. Mieszkańcy Mrągowa w tym roku byli 
szczególnie hojni. Podczas licytacji, kiermaszów oraz do puszek, z którymi szczególnie hojni. Podczas licytacji, kiermaszów oraz do puszek, z którymi szczególnie hojni. Podczas licytacji, kiermaszów oraz do puszek, z którymi szczególnie hojni. Podczas licytacji, kiermaszów oraz do puszek, z którymi 
ulicami Mrągowa przechadzali się wolontariusze, udało się zebrać ponad 23 ulicami Mrągowa przechadzali się wolontariusze, udało się zebrać ponad 23 ulicami Mrągowa przechadzali się wolontariusze, udało się zebrać ponad 23 ulicami Mrągowa przechadzali się wolontariusze, udało się zebrać ponad 23 
tysiące złotych.tysiące złotych.tysiące złotych.tysiące złotych.    

Nagroda wyśpiewana kolędami    
Już po raz szesnasty w dniach od 7 do 10 stycznia 2010 r. w Będzinie odbył Już po raz szesnasty w dniach od 7 do 10 stycznia 2010 r. w Będzinie odbył Już po raz szesnasty w dniach od 7 do 10 stycznia 2010 r. w Będzinie odbył Już po raz szesnasty w dniach od 7 do 10 stycznia 2010 r. w Będzinie odbył 
się XVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ks. Kazimierza Szwarlika.się XVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ks. Kazimierza Szwarlika.się XVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ks. Kazimierza Szwarlika.się XVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ks. Kazimierza Szwarlika.    

W  przesłuchaniach finałowych 
wystąpiło ponad 1600 osób z 
r ó ż n y c h 
r e g i on ów 

Polski oraz Ukrainy i Biało-
rusi. Zespół Studia Wokal-
nego SUKCES, prowadzony 
przez mrągowskich twór-
ców Agatę Dowhań i Mariu-
sza Garnowskiego, pojechał 
na Finał w połączonym 
składzie młodzieży z Mrągo-
wa i Olsztyna.- Wróciliśmy 
z festiwalu wielce usatysfak-
cjonowani – opowiada zało-
życielka zespołu Agata 
Dowhań - zdobyliśmy I 
nagrodę, w kategorii Zespo-
ły Wokalne do lat 14, i 
Nagrodę Publiczności! W 
Będzinie doceniono żywio-
łowe wykonanie 3 kolęd w 

aranżacjach Mariusza Garnowskiego: „ Z naro-
dzenia Pana”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i „ 

Skrzypi wóz”. - Udział w 
Koncercie Galowym w Sank-
tuarium Polskiej Golgoty 
Wschodu w Będzinie był dla 
nas wielkim przeżyciem. 
Gorące przyjęcie publiczno-
ści zapamiętamy na długo!- 
dodaje Agata Dowhań. Pod-
czas trzydniowych przesłu-
chań konkursowych w Będzi-
nie zaprezentowało się 26 
chórów, 5 scholii, 24 zespoły 
wokalne, 14 zespołów wokal-
no - instrumentalnych zespo-
łów, 9 duetów i 49 solistów. 
Finalistów wyłoniono w 
grudniu ubiegłego roku, 
podczas regionalnych elimi-
nacji w 31 ośrodkach w 
Polsce i 2 na Ukrainie.       ad  ad  ad  ad                          

Wystawa Polacy i Żydzi 
wspólne sąsiedztwo  
Stowarzyszenie Edukacji Ekologicz-Stowarzyszenie Edukacji Ekologicz-Stowarzyszenie Edukacji Ekologicz-Stowarzyszenie Edukacji Ekologicz-
nej i Kulturalnej „SEEiK” w Mrągo-nej i Kulturalnej „SEEiK” w Mrągo-nej i Kulturalnej „SEEiK” w Mrągo-nej i Kulturalnej „SEEiK” w Mrągo-
wie przygotowało wystawę ,,Polacy i  wie przygotowało wystawę ,,Polacy i  wie przygotowało wystawę ,,Polacy i  wie przygotowało wystawę ,,Polacy i  
wspólne sąsiedztwo”.wspólne sąsiedztwo”.wspólne sąsiedztwo”.wspólne sąsiedztwo”.    
Na wystawie prezentowane są prace uczest-
ników konkursu „Tolerancja a społeczeń-
stwo obywatelskie. Miejsce Żydów w kultu-
rze i historii Mrągowa” im. Prof. Abrahama 
J. Heschela. Konkurs został przeprowadzony 
w ramach projektu „Śladami mrągowskiego 
kirkutu i żydowskich mieszkańców Mrągo-
wa”. Projekt był dofinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Na wystawie można również 
zobaczyć informacje dotyczące Prof. Abra-
hama Heschela i jednego z patronów nasze-
go działania Fundacji Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego. Wystawa znajduje się  w po-
mieszczeniach Biblioteki Miejskiej .                         

"Prowincja pełna gwiazd" - 
nowa powieść Katarzyny 
Enerlich 
Spotkanie Promocyjne  książki odbę-Spotkanie Promocyjne  książki odbę-Spotkanie Promocyjne  książki odbę-Spotkanie Promocyjne  książki odbę-
dzie Się 15 lutego o godz.17.00 w dzie Się 15 lutego o godz.17.00 w dzie Się 15 lutego o godz.17.00 w dzie Się 15 lutego o godz.17.00 w 
pensjonacie Wileńskim.pensjonacie Wileńskim.pensjonacie Wileńskim.pensjonacie Wileńskim.    
„Prowincja pełna gwiazd” to refleksyjna opo-
wieść o prowincjonalnej codzienności, której 
wielkie i małe historie rozgrywają się wśród 
mazurskich krajobrazów. Zaskakująca historia 
kobiety, która odbywa swoistą podróż w cza-
sie, podróż do nieznanych korzeni. Odkrywa 
przeszłość, której nie znała i tajemnice, które 
niekoniecznie chciała poznać. Czytelnicy 
spotkali się z bohaterami powieści w książce – 
„Prowincja pełna marzeń”. 

Fot. Marian Modzelewski 
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SportSportSportSport    

Kolarze zdominowali  
tegoroczny plebiscyt  

Mateusz Jezuit kolarz Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego wygrał Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Mateusz Jezuit kolarz Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego wygrał Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Mateusz Jezuit kolarz Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego wygrał Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Mateusz Jezuit kolarz Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego wygrał Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca 
Mrągowa Roku 2009. W głosowaniu otrzymał prawie 4,5 tysiąca punktów. Na kolejnych czterech miejscach uplasowali Mrągowa Roku 2009. W głosowaniu otrzymał prawie 4,5 tysiąca punktów. Na kolejnych czterech miejscach uplasowali Mrągowa Roku 2009. W głosowaniu otrzymał prawie 4,5 tysiąca punktów. Na kolejnych czterech miejscach uplasowali Mrągowa Roku 2009. W głosowaniu otrzymał prawie 4,5 tysiąca punktów. Na kolejnych czterech miejscach uplasowali 
się również kolarze, którzy wyraźnie zdominowali tegoroczny plebiscyt. Wyniki Plebiscytu zostały ogłoszone 16 stycz-się również kolarze, którzy wyraźnie zdominowali tegoroczny plebiscyt. Wyniki Plebiscytu zostały ogłoszone 16 stycz-się również kolarze, którzy wyraźnie zdominowali tegoroczny plebiscyt. Wyniki Plebiscytu zostały ogłoszone 16 stycz-się również kolarze, którzy wyraźnie zdominowali tegoroczny plebiscyt. Wyniki Plebiscytu zostały ogłoszone 16 stycz-
nia na Balu Sportowca w hotelu Mercure Mrongovia.nia na Balu Sportowca w hotelu Mercure Mrongovia.nia na Balu Sportowca w hotelu Mercure Mrongovia.nia na Balu Sportowca w hotelu Mercure Mrongovia.    

D rugie miejsce przypadło 
Piotrowi Gniademu (MSR), 
a trzecie Tomaszowi Ma-
drakowi (MSR). Na kolej-
nych pozycjach znaleźli się: 

4.Michał Haczykowski (MSR) 

5.Paweł Madrak (MSR) 

6.Paweł Woronko (MKS Mrągowia) 

7.Andrzej Kossewski (niezrzeszony) 

8.Monika Kraszewska (Baza Mrągowo) 

9.Konrad Pieczko (MKS Mrągowia) 

10.Damian Majak (MKS Mrągowia) 

Podczas balu poznaliśmy także Trenera 
Roku, którym został Zbigniew Marczuk z 
Miejskiego Klubu Sportowego „Mrago-
wia”. 

Tytuł Sponsora Roku Sponsora Roku Sponsora Roku Sponsora Roku przypadł Januszo-Januszo-Januszo-Januszo-
wi Marcinkjanowiwi Marcinkjanowiwi Marcinkjanowiwi Marcinkjanowi (Firma Handlowo-
Usługowa „Grażka”). Działaczem Sporto-Działaczem Sporto-Działaczem Sporto-Działaczem Sporto-
wym Roku 2009 wym Roku 2009 wym Roku 2009 wym Roku 2009 został wybrany Tadeusz Tadeusz Tadeusz Tadeusz 
Grudek Grudek Grudek Grudek z Mrągowskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego, natomiast Przedsiębiorcą Przedsiębiorcą Przedsiębiorcą Przedsiębiorcą 
RokuRokuRokuRoku wybranym przez Mrągowskie Sto-
warzyszenie Gospodarcze został Janusz został Janusz został Janusz został Janusz 
Gruszczewski Gruszczewski Gruszczewski Gruszczewski ---- właściciel firmy Agro- właściciel firmy Agro- właściciel firmy Agro- właściciel firmy Agro-
maszmaszmaszmasz. 

 Mateusz Jezuit  Mateusz Jezuit  Mateusz Jezuit  Mateusz Jezuit  ----        

Najpopularniejszy Sportowiec MrągowaNajpopularniejszy Sportowiec MrągowaNajpopularniejszy Sportowiec MrągowaNajpopularniejszy Sportowiec Mrągowa    

Mateusz to srebr-
ny medalista 
Drużynowych 
Mistrzostw Polski 
w Maratonie 
MTB w Urle. 
Zajął ósme miej-
sce w klasyfikacji 
końcowej Mię-
dzynarodowego 
Etapowego Wy-
ścigu Kolarskiego 
na Litwie. Jest 
reprezentantem 

kadry województwa. Brał udział w jednej 

z edycji pięcioetapowego 
Pucharu Świata w kolar-
stwie szosowym junio-
rów. — Jestem bardzo 
zadowolony z przyznane-
go tytułu — mówi Mate-
usz Jezuit. — Dziękuję 
wszystkim, którzy oddali 
na mnie głos. Dziękuję 
rodzinie, która mnie 
wspiera i pilnuje bym 
wciąż był w formie 

Zbigniew Marczuk Zbigniew Marczuk Zbigniew Marczuk Zbigniew Marczuk ----
Trener RokuTrener RokuTrener RokuTrener Roku    

Zbigniew Marczuk jest 
trenerem grup młodzieżo-
wych w MKS Mrągowia. 
Prowadzone przez niego 
zespoły odniosły wiele 
sukcesów na różnych 
arenach sportowych. Ze-
społy zaliczane są do ści-
słej czołówki zespołów w 
rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-
Mazurski Związek Piłki 
Nożnej. Wyróżnienie 
odbieram jako docenienie mojej pracy nie 
tylko w minionym roku, ale przez całe 10 
lat trenerskiej kariery w klubie.— mówi 
Zbigniew Marczuk. Przez ten okres stara-
łem się otworzyć młodym chłopakom 
drzwi do wielkiego sportu. I wielu z nich 
potrafiło z tego skorzystać- dodaje trener. 

Przedsiębiorca Roku Przedsiębiorca Roku Przedsiębiorca Roku Przedsiębiorca Roku     

 Janusz Gruszczewski, firma „Agromasz” Janusz Gruszczewski, firma „Agromasz” Janusz Gruszczewski, firma „Agromasz” Janusz Gruszczewski, firma „Agromasz”    

Firma powstała w 1992 roku. Zajmuje 
się produkcją ładowaczy czołowych do 
wszystkich modeli ciągników rolniczych 
średniej i dużej mocy. W ofercie jest 
osprzęt umożliwiający załadunek materia-
łów sypkich, roślin okopowych, kiszonki, 
obornika, bel zwijanych oraz palet. — 
Przyznana nagroda jest wyrazem uznania 
dla mojej firmy i całej załogi, którą za-
trudniam — mówi Janusz Gruszczewski.  
W „Agromaszu” pracuje 40 osób. Są to 

pracownicy wysoko wykwalifikowani, 
wśród nich kadra inżynieryjno-
techniczna. Kadra jest ustabilizowana, 
czego mogą pozazdrościć mi inne przed-
siębiorstwa. Mamy bardzo dobrze wypo-
sażone biuro konstrukcyjne. W ubiegłym 
roku wyprodukowaliśmy 531 ładowaczy 
czołowych do różnego rodzaju typów 
ciągników. Nasze wyroby zasilają rynek 
krajowy, eksportujemy ładowacze do 
Litwy, Estonii czy Rumunii.    

Organizatorami imprezy byli: Organizatorami imprezy byli: Organizatorami imprezy byli: Organizatorami imprezy byli:     

---- Burmistrz Miasta Mrągowa,  Burmistrz Miasta Mrągowa,  Burmistrz Miasta Mrągowa,  Burmistrz Miasta Mrągowa,     

---- Mrągowskie Stowarzyszenie Gospo- Mrągowskie Stowarzyszenie Gospo- Mrągowskie Stowarzyszenie Gospo- Mrągowskie Stowarzyszenie Gospo-
darczedarczedarczedarcze    

---- Hotel Mercure "Mrongovia".  Hotel Mercure "Mrongovia".  Hotel Mercure "Mrongovia".  Hotel Mercure "Mrongovia".     

Patronat medialny:  

Kurier Mrągowski, Radio Planeta i ITV 
Mrągowo.  

 
MATEUSZ JEZUIT  

fot. Paweł Krasowski  

Przedsiębiorcy wyróżnieni podczas Balu 
fot. Paweł Krasowski  

          Sportowcy wyróżnieni w Plebiscycie  
fot. Paweł Krasowski  
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OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia    

Zapraszamy NGO do składania ankiet Zapraszamy NGO do składania ankiet Zapraszamy NGO do składania ankiet Zapraszamy NGO do składania ankiet     
aktualizujących daneaktualizujących daneaktualizujących daneaktualizujących dane    

W związku z aktualizacją danych w bazie organizacji W związku z aktualizacją danych w bazie organizacji W związku z aktualizacją danych w bazie organizacji W związku z aktualizacją danych w bazie organizacji 
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku pu-pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku pu-pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku pu-pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku pu-
blicznego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet.blicznego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet.blicznego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet.blicznego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet.     

W  nowej bazie znajdzie się wiele 
przydatnych informacji, będzie 
ona narzędziem wykorzystywa-
nym przy współpracy samorzą-

du ze stowarzyszeniami. Podmioty zgłoszone i 
umieszczone w bazie będą informowane o dzia-
łaniach realizowanych przez Samorząd Miejski, 
zapraszane do konsultacji w sprawach ważnych 
dla Miasta i wyłącznie do nich będą kierowane 
zaproszenia, dotyczące składania propozycji 
zadań, realizowanych w ramach programu 
współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organiza-

cjami pozarządowymi. Baza organizacji poza-
rządowych działających na terenie Gminy 
Miasto Mrągowo dostępna jest na stronie inter-
netowej Miasta. W związku z powyższym pro-
szę o wypełnienie  ankiety, aktualizującej dane 
organizacji i złożenie w Urzędzie Miejskim w 
Sekretariacie (pok. Nr 17) lub w Referacie 
Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Euro-
pejskiej (pok. Nr 2) lub przesłanie pocztą na 
adres Urzędu Miejskiego, w terminie do 31 
stycznia 2010 r.  
Kontakt: p. Kamila Pliszka, ref. SRP, tel. 89 Kontakt: p. Kamila Pliszka, ref. SRP, tel. 89 Kontakt: p. Kamila Pliszka, ref. SRP, tel. 89 Kontakt: p. Kamila Pliszka, ref. SRP, tel. 89 
7419041.7419041.7419041.7419041. 

Postępowanie z odpadami szkodliwymi  
Przypomina się ponownie osobom fizycznym, które nie 
są przedsiębiorcami, o ustawowym obowiązku przedło-
żenia informacji, w formie uproszczonej o ilości i miejscu 
występowania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska, w tym wyrobów zawierają-
cych azbest, PCB i innych. Obowiązek ten wynika z art. 
162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z 
późn. zm.) Informacja ta podlega corocznej aktualizacji 
w terminie do 31 stycznia każdego roku. Na podstawie 
złożonych przez osoby fizyczne informacji burmistrz 
zobowiązany jest do okresowego przedkładania infor-
macji Marszałkowi Województwa w terminie do 31 
marca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy. 
Nadmieniam, że zgodnie z art. 346 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, kto wykorzystując substancje 
stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie 
przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi woje-
wództwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich wystę-
powania, czym narusza obowiązek ustawowy, podlega 
karze grzywny. Złożone informacje są wykorzystywane 
do opracowania bazy adresowej, ilościowej i jakościo-
wej. Złożenie przedmiotowej informacji jest warunkiem 
koniecznym, aby uzyskać dofinansowanie do kosztów  
poniesionych na usuwanie odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest , których udziela w 2010r. Urząd 
Miejski w Mrągowie. Ze względu na rangę problemu 
mającego ogromny wpływ na zdrowie mieszkańców, 
zwracam się z apelem o rzetelne zinwentaryzowanie 
obiektów i możliwie najszybsze przekazanie informacji 
na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 
60A, 11-700 Mrągowo. 
Ponadto informuję, że druki informacji można pobrać w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pokój nr 52. 
Bezpłatne  dowody osobiste  

W dniu 1 stycznia 2010r weszła w 
życie ustawa z dnia 9 stycznia 
2009r o zmianie ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych. 
Oznacza to że z dniem 1 stycznia 
nie musimy płacić za wydanie 

dowodu osobistego. Dokument tożsamości otrzymają 
zarówno osoby, które po raz pierwszy składają wniosek, 
jak i Ci, którzy wymieniają dowód na nowy.  

Nowy konserwator oświetlenia  
w Mrągowie  
Konserwatorem oświetlenia ulicznego i 
parkowego w Mrągowie w 2010 roku, jest 
Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej 
Białek, ul. Ludowa 46a/5, 11 - 300 Bisku-
piec. Wszelkie informacje o awariach, 

uszkodzeniach, aktach wandalizmu należy zgłaszać pod 
numer dyżurny czynny całą dobę: 600 446 504, lub do 
Urzędu Miasta w Mrągowie, w godzinach 8:00 - 15:00 
pod numer 89 741 90 25.  

O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ Miasta Mrągowa 

 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni 
wykazy następujących nieruchomości prze-
znaczonych do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym: 
 
a/ część działki nr 262/5 ( obręb nr 5 ), położona przy 
ulicy Nowogródzkiej, z  przeznaczeniem pod tablicę 
reklamową,  
b/ część działki nr 284/65 ( obręb nr 8 ), położona przy 
ulicy Krótkiej, z przeznaczeniem na poprawę zagospo-
darowania nieruchomości sąsiedniej, 
c/ część działki nr 27/1 ( obręb nr 1 ), położona przy 
ulicy Wolności, z przeznaczeniem pod garaż,  
d/ część działki nr 223/9 ( obręb nr 6 ), położona przy 
ulicy Plutonowej, z przeznaczeniem   na teren zielony, 
e/ część działki nr 164/2 i 271/2 ( obręb nr 8 ), położone 
przy ulicy Krzywej z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
f/ część działki nr 87/9 i 89/11 ( obręb nr 4), położone 
przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod garaż 
typu „blaszak”. 
g/ część działki nr 221/1 ( obręb nr 6 ), położona przy 
ulicy Plutonowej, z przeznaczeniem na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
h/ część działki nr 188/5 ( obręb nr 3 ), położona przy 
Placu Słowackiego, z przeznaczeniem na teren zielony, 
i/ część działki nr 223/9 ( obręb nr 6 ), położona przy 
ulicy Plutonowej, z przeznaczeniem na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
j/ część działki nr 35 ( obręb nr 3 ), położona przy ulicy 
Olsztyńskiej, z przeznaczeniem na poprawę zagospo-
darowania nieruchomości sąsiedniej.  
k/ część działki nr 1/14  (obręb nr 4 ), położona przy  
ulicy M.C. Skłodowskiej,z  przeznaczeniem na zamiesz-
czenie na tablicy reklamowej reklam towarów i usług,  
l/ część działki nr 25/1 (obręb nr 8 ), położona przy ulicy 
Wojska Polskiego,  z  przeznaczeniem na zamieszcze-
nie na tablicy reklamowej reklam towarów i usług, 
m/ część działki nr 262/5 (obręb nr 5 ), położonej przy 
ulicy Giżyckiej, zprzeznaczeniem  na zamieszczenie na 
tablicy reklamowej reklam towarów i usług,  

 
Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela Refe-
rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój 
nr 49), tel. 89 741-90-22  

 
Adres 

Powierzch-
nia 
mkw 

 
Cena 
(zł) 

ul. Królewiecka 5/4 23,42 50 000 

ul. Dolny Zaułek 1/3  50,51 65 000 
ul. Warszawska 33/4 56,57 130 000 

ul. Polna 2A/2 72,93 180 000 

78,04  190 000  

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  
lub www.mragowo.pl, BIP,  

zakładka Gospodarka nieruchomościami 

ul. Warszawska 57/1 

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ Miasta Mrągowa 

Uprzejmie informuję, iż na mocy uchwał Rady Powiatu i 
Rady Gminy Miasta Mrągowo w oparciu o art. 10 w związku 
z art. 6a i 7 ustawy o drogach publicznych, niżej wymienione 
drogi (ulice) powiatowe z dniem 1 stycznia 2010r. zostały 
pozbawione tej kategorii i zaliczone do kategorii dróg gmin-
nych. W związku z powyższym decyzje Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Mrągowie w przedmiocie zajęcia pasa drogowego 
wydane na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych  
z dniem 1 stycznia 2010 r. zostały przekazane do Gminy 
Miasta Mrągowo i z dniem tym Gmina Miasto Mrągowo stała 
się następcą prawnym w zakresie praw i obowiązków okre-
ślonych tymi decyzjami. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z 
terminem płatności po 1 stycznia 2010 r. należy zatem 
przekazywać na rachunek Urzędu Miasta Gminy Mrągowo: 
PKO BP O/Mrągowo nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 
0005 0617. Wykaz dróg pozbawionych kategorii dróg powia-
towych przekazanych do Gminy Miasta Mrągowo: 

1. ul. 8 – go Maja 
2. ul. Bohaterów 
Warszawy 
3. ul. Brzozowa  
4. ul. Chopina  
5. ul. Długa 
6. ul. Dziękczynna 
7. ul. Gen. Andersa 
8. ul. Grunwaldzka 
9. ul. Jeziorna  
10. ul. Klonowa  
11. ul. Kalinowa 
12. ul. Konopnickiej 
13. ul. Kopernika 
14. ul. Kościuszki 
15. ul. Krasińskiego 
16. ul. Królewiecka 
17. ul. Laskowa  
18. ul. Łąkowa  
19. ul. Mickiewicza 
20. ul. Moniuszki 
21. ul. Na Ostrowiu 
22. ul. Nowogródzka 
23. ul. Oficerska 

24. Osiedle Parkowe 
25. ul. Piaskowa 
26. Plac Armii Krajo-
wej 
27. Plac Prusa 
28. Plac Kajki  
29. Plac Wyzwolenia 
30. ul. Plutonowa 
31. ul. Polna  
32. ul. Ratuszowa 
33. ul. Roosevelta 
34. ul. Rynkowa 
35. ul. Sienkiewicza 
36. ul. Słowackiego 
37. ul. Sołtyska 
38. ul. Sobczyńskiego 
39. ul. Szkolna  
40. ul. Traugutta 
41. ul. Warszawska 
42. ul. Widok 
43. ul. Wiejska 
44. ul. Wileńska 
45. ul. Wyspiańskiego 
46. ul. Żeromskiego 

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie dostępne są aktualne 
wnioski dotyczące wydania zezwolenia na zajęcie pasa 
d r o g o w e g o :  h t t p : / / b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /
mragowo_gmina_miejska/, w zakładce „Procedury zała-
twiania spraw” - Referat Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej” 
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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 zaintere-

sowań, w formie zajęć edukacyjnych, warsztatów, wykładów 

tematycznych, prelekcji, itp. popularyzujących kulturę regio-

nu. Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2010 r. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realiza-

cję zadania w roku 2010: do 8 000 zł. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację  w/w zadań w 

roku 2009: 8 000 zł. Informacji udziela: Referat Edukacji, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miej-

skiego w Mrągowie, pok. 28, tel. 89 741 9013. 

3/ Edukacyjna opieka wychowawcza : 

1.Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez 

edukację wokalno-muzyczną. 

Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 

edukację wokalno-muzyczną mającą na celu :  rozwijanie 

zainteresowań muzycznych, uzdolnień wokalnych; doskona-

lenie umiejętności indywidualnych oraz kształtowanie umie-

jętności spędzania czasu wolnego, działalność edukacyjna 

może być realizowana poprzez organizowanie, m.in. zajęć 

wokalno-muzycznych, występów oraz poprzez udział w 

imprezach artystycznych i współudział w obsłudze artystycz-

nej imprez organizowanych w mieście Mrągowie. Termin 

realizacji zadań : marzec – grudzień 2010 r. Wysokość 

środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w 

zadań w 2010 r.: do 26 000 zł.Wysokość środków publicz-

nych przeznaczonych na realizację  w/w zadań w roku 2009: 26 000 zł. 

2.Wspieranie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno - 

edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje: organizację 

zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Mrągowa, mających na celu : kształtowanie 

umiejętności spędzania czasu wolnego; rozwijanie zaintere-

sowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności; pogłębienie 

wiedzy prozdrowotnej, ekologicznej, patriotycznej, itp.; 

kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania 

dziedzictwa kulturowego regionu; promowanie zdrowego 

stylu życia, organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży z terenu miasta Mrągowa, mających na 

celu pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicz-

nego i ochrony przeciwpożarowej, zajęcia mogą być realizo-

wane poprzez organizowanie: plenerowych zajęć edukacyj-

no-rekreacyjnych, w tym m.in.: rajdów, biwaków, wycieczek, 

obozów; imprez edukacyjno-rekreacyjnych. Termin realizacji 

zadań : marzec – grudzień 2010 r. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 

2010 r.: do 15 000 zł. Wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2009: 15 

000 zł. Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 

pok. 28, tel. 89 741 9013. 

4/ Ochrona zdrowia 

1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie 

chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia 

oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej i organi-

zację wypoczynku (dzieci, młodzieży i dorosłych). Podstawo-

wy zakres w/w zadania obejmuje: wspieranie działań profi-

laktycznych na rzecz opieki zdrowotnej nad dziećmi i mło-

dzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

w wieku szkolnym, organizacja przedsięwzięć o charakterze 

profilaktyki zdrowotnej, szkolenia w zakresie pomocy 

przedlekarskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia 

dotyczące chorób związanych z cukrzycą, spotkania tema-

tyczne, prelekcje, itp. Termin realizacji zadań : marzec – 

grudzień 2010 r. Wysokość środków publicznych przezna-

czonych na realizację w/w zadań w roku 2010:  

1/ działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - do 4 000 zł, 

3/szkolenia dotyczące chorób związanych z cukrzycą - do 2 000 zł. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w 

zadań w roku 2010:  do 6 000 zł. Wysokość środków pu-

blicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 

2009 :  13 000 zł. Informacji udziela: Referat Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w 

Mrągowie, pok. 28, tel. 89 741 9013. 

5/ Profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów 

alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:   

1. Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych 

i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje 

1/Wspieranie i rozwój różnych form organizowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży z  realizacją programów profilak-

tycznych, na terenie Miasta Mrągowo. 

Termin realizacji zadania marzec – grudzień 2010 r. Wyso-

kość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/

w zadania w 2009 r. do 45 000 zł. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 

2010 r. do 45 000 zł. 

2/Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczo-

terapeutycznej na terenie Miasta Mrągowo. Termin realizacji 

zadania: marzec – grudzień 2010 r. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 

2009 r. do 15 000 zł. Wysokość środków publicznych prze-

znaczonych na realizację w/w zadania w 2010 r. do 15 000 zł. 

3Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie 

działań profilaktycznych z aktywnością sportowo- turystyczną.  

Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2010 r. Wyso-

kość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/

w zadania w 2009 r. do 15 000 zł. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 

2010 r. do 13 500 zł. 

4/Prowadzenie Telefonu Zaufania na terenie Miasta Mrągo-

wo. Termin realizacji zadania marzec – grudzień 2010.  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realiza-

cję w/w zadania w 2009 r. do 2 000 zł. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 

2010 r. do 2 000 zł. Łączna wysokość środków przeznaczo-

nych na realizację w/w zadań w 2009 r. do 77 000 zł, w roku 

2010 do 75 500 zł. Informacji udziela: Alicja Szarek, pok.16 

A, tel. 89 741 9004.  

2.Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym poprzez organizację wypo-

czynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych, na 

terenie Miasta Mrągowo. Podstawowy zakres w/w zadań 

obejmuje: - organizację obozu terapeutyczo-

wypoczynkowego, dla dzieci i młodzieży ze środowisk, w 

których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w 

rodzinie oraz organizację imprez profilaktycznych. Termin 

realizacji w/w zadań marzec – grudzień 2010 r. Wysokość 

środków publicznych przeznaczonych na realizację  w/w 

zadań w 2009 r. do 26 000 zł. Wysokość środków publicz-

nych przeznaczonych na realizację  w/w zadań w 2010 r. do 

27 000 zł. Informacji udziela: Alicja Szarek, pok. 16 A, tel. 89 

741 9004. 

6/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

1. Ochrona osób przebywających na wodach na terenie 

miasta Mrągowa Podstawowy zakres w/w zadania obejmu-

je: zabezpieczenie osób przebywających na wodach, 

pływających, oraz uprawiających sporty wodne na wodach 

na terenie miasta Mrągowa, stałą współpracę z Komendą 

Powiatową Policji w zakresie zabezpieczenia i ochrony osób 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz Załącz-
nika Nr 1 do Uchwały Nr XLII/7/2009 Rady Miejskiej w 
Mrągowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie : zasad 
współpracy Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego i Uchwały Nr XL-
II/8/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy 
Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2010 r. oraz Załącznika Nr 8 do 
Uchwały Nr XLII/2/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z 
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie : uchwalenia budżetu 
Gminy Miasto Mrągowo na rok 2010. 

 

BURMISTRZ MIASTA  
MRĄGOWA  

 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
własnych Gminy Miasto Mrągowo w roku 2010. 
 
I. Rodzaj zadań : 
 
 1/ Rozwijanie kultury fizycznej i sportu: 

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów 

masowych, gier zespołowych, kolarstwa oraz sztuk 

walki. 

2. Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w 

zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego, kolarstwa 

oraz sztuk walki.  

Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje: 

prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej 

w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na 

terenie miasta Mrągowa, organizowanie różnorodnych form 

sportu masowego wśród dzieci i młodzieży, wymiana sporto-

wa krajowa i zagraniczna, 

wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezen-

tacji mrągowskich klubów sportowych na mistrzostwa w kraju 

i na zawody poza granicami kraju, wspieranie udziału dzieci i 

młodzieży, członków mrągowskich klubów sportowych w 

obozach treningowych i kondycyjnych, wspieranie cykliczne-

go szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i 

sportu, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego 

oraz promowanie zdrowego stylu życia. Termin realizacji 

zadań: marzec - grudzień 2010 r. Wysokość środków publicz-

nych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2010 : do 

88 600 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych 

na realizację w/w zadań w roku 2009: 137 100 zł. Informacji 

udziela: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 28, tel. 89 741 9013. 

 2/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

1.Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie 

patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, oby-

watelskiej i kulturowej.  

Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje: organizację dla 

mieszkańców miasta wydarzeń kulturalnych lub edukacyj-

nych, mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, 

pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwoju świadomości naro-

dowej, w formie imprez, wystaw artystycznych, wydawnictw, 

w tym multimedialnych, publikacji, pamiątek itp. oraz materia-

łów popularyzujących kulturę i historię Mrągowa, Termin 

realizacji zadań : marzec – grudzień 2010 r. Wysokość 

środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

w roku 2010: do 6 200 zł. Wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację  w/w zadania w roku 2009: 5 

000 zł Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 28, tel. 

89 741 9013. 

2. Działalność wspomagająca rozwój społeczności 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIASTO MRĄGOWO 
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przebywających na wodach na terenie miasta Mrągowa. 

Termin realizacji zadań : maj – październik 2010 r. Wyso-

kość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/

w zadania w roku 2010: do 6 000 zł. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 

roku 2009: 9 000 zł. Informacji udziela: Pan Adam Dudziński 

- Inspektor d/s Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, 

tel. 89 741 9043. 

7/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

1. Wspieranie edukacji ekologicznej oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Podstawowy zakres w/

w zadania obejmuje : 

- edukację ekologiczną mającą na celu : kształtowanie 

proekologicznych wzorców zachowań, rozwijanie zaintere-

sowań i pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, 

popularyzowanie spędzania wolnego czasu w sposób 

przyjazny dla środowiska, promowanie przyrody Mrągowa i 

okolic, 

- działalność edukacyjna może być realizowana poprzez : 

organizowanie imprez oraz zawodów miejskich o tematyce 

ekologicznej, współudział w imprezach ponadlokalnych  o 

tematyce ekologicznej, organizowanie konkursów o tematy-

ce ekologicznej, wyznaczanie i oznakowanie ścieżek eduka-

cyjno-ekologicznych oraz wykonanie materiałów promują-

cych przyrodę Mrągowa i okolic. Termin realizacji zadań : 

marzec - grudzień 2010 r.Wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 : do 

12.000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych 

na realizację zadania w roku 2009 : 10.000 zł.Informacji 

udziela: Pani Magdalena Góralczyk - Główny Specjalista d/s 

Środowiska, pok. 52, tel. 089 741 9029.  

 

II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie 

realizacji zadania:  

 

1.Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prowa-

dzące działalność pożytku publicznego wymienione w 

ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, 

których terenem działania jest Gmina Miasto Mrągowo. 

2.Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, 

która powinna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozpo-

rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

grudnia 2005 r.     

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 

i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 

264, poz. 2207) i powinna zawierać: 

1/szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego 

proponowanego do realizacji, 

2/termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

3/kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania 

publicznego, 

4/informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakre-

sie, którego dotyczy zadanie, 

5/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadro-

wych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysoko-

ści środków finansowych uzyskanych na realizację danego 

zadania z innych źródeł, 

6/deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego 

wykonania zadania. 

3. Do oferty należy dołączyć załączniki: 

1/ aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewi-

dencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących 

(wystawiony nie później niż 3 miesiące przed dniem otwarcia 

ofert), 

2/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek 

wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) 

za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku krótszej 

działalności – za okres tej działalności), 

3/ umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypad-

ku wskazania w pkt V.1. wzoru oferty - partnera realizacji zadania),   

4/ aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu - Statut. 

Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumen-

tów, bez względu na ilość składanych ofert. 

4.Dopuszcza się składanie oferty częściowej. 

5.Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego 

oferenta na realizację jednego zadania.  

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

7.Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedło-

żonego projektu, zobowiązane są dołączyć kopię porozu-

mienia partnerskiego, określającego reguły partnerstwa oraz 

jednoznacznie określającego wiodącą rolę jednego podmio-

tu odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczenie.  

8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnio-

skowana w ofercie. W takim przypadku oferent może nego-

cjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub 

wycofać swoją ofertę. W przypadku zmniejszenia zakresu 

rzeczowego zadania oferent jest zobowiązany do wprowa-

dzenia korekty kosztorysu projektu. 

9. Dotacje nie mogą być udzielane na: 

1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu 

Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów 

szczególnych, 

2/pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

3/zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o 

udzielenie dotacji, 

4/budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów,itp. 

5/najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów (chyba, że 

wynika to bezpośrednio z realizacji zadania), 

6/ prace remontowo-budowlane, 

7/ zadania inwestycyjne, 

8/udzielanie pomocy finansowej osobom 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 także koszty procesów sądowych, 

12/działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym zadaniem. 

10. Dotacja może 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 następuje 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 

Miasta Mrągowa a podmiotem, którego oferta została 

wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finanso-

wych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa. 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:  

 

1.Zadanie winno być wykonane w 2010 roku w terminie 

wskazanym w umowie. 

2. Zadanie winno być  realizowane w taki sposób, by swoim 

zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców miasta 

Mrągowa, w zależności od rodzaju realizowanego zadania. 

3.Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, 

w sposób celowy, zgodnie z warunkami określonymi w 

ofercie i w umowie. 

 

IV. Termin i warunki składania ofert:  

1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2010 r. w za-

mkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2010” wraz z 

określeniem rodzaju zadania, którego dotyczy oferta w 

sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie,  ul. Królewiec-

ka 60 A, pokój Nr 17, w godzinach pracy urzędu lub przesłać 

pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu 

decyduje data wpływu oferty.    

2.Formularze ofert dostępne są w Referacie Edukacji, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miej-

skiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 28. 

3.Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny 

złożyć każdą ofertę odrębnie oraz jeden komplet załączników. 

4.Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

5.Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy 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 złożonych ofert oraz rozstrzy-

gnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 26.02.2010 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 rzeczo-

wego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finanso-

wych środków własnych podmiotu albo pozyskanych z 

innych źródeł, 

4)możliwość realizacji zadania przez podmiot, 

5) wysokość środków publicznych, 

6)analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w 

okresie poprzednim, z uwzględnieniem terminowości i 

rzetelności ich realizacji oraz sposobu otrzymanych na ten 

cel środków, 

9) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkań-

ców 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 § 6 ust. 1 lit. c Załącznika Nr 1 

do Uchwały Nr XLII/7/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z 

dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie:  zasad współpracy 

Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Poszczególnym podmiotom może być przy-

znana więcej niż jedna dotacja. 

4. Od decyzji burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia 

dotacji, nie stosuje się trybu odwołania. 

5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po 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.                                            AJ.AS/AJ 
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Ferie z CKiT       Ferie z CKiT       Ferie z CKiT       Ferie z CKiT           
MRĄGOWSKIE TALENTYMRĄGOWSKIE TALENTYMRĄGOWSKIE TALENTYMRĄGOWSKIE TALENTY    

Konkurs skierowany do wszystkich, którzy mają jakiś 

talent. Jeżeli potrafisz śpiewać, grasz na instrumencie, 

tańczysz lub masz inny niezwykły talent, który chciał-

byś zaprezentować szerszej publiczności nie możesz 

tego przegapić! Przyjdź na przesłuchanie – w czwartek 

28 stycznia o godz. 15.00 w sali widowiskowej Centrum 

Kultury i Turystyki. Zapisy w dniach 25 – 27 stycznia w 

dziale organizacji imprez CKiT, rejestracja uczestników 

w dniu prezentacji w godz. 13.00 – 14.30. Nagrodą w 

konkursie będzie występ w finałowym koncercie 5 

lutego, w którym udział wezmą najlepsi z najlepszych.  

WARSZTATY ARTYSTYCZNEWARSZTATY ARTYSTYCZNEWARSZTATY ARTYSTYCZNEWARSZTATY ARTYSTYCZNE    

warsztaty taneczne:warsztaty taneczne:warsztaty taneczne:warsztaty taneczne:    

- hip–hop - 3-4 lutego - prowadzenie Marta Machińska, 

David Sadlak, godz. 12.00 – 13.30 grupa młodsza, po-

czątkująca godz. 14.00 – 16.30 grupa starsza, osoby 

tańczące, koszt udziału w warsztatach (za 2 dni) – grupa 

początkująca 20 zł, grupa starsza 30 zł 

-taniec współczesny (Mrągowska Scena Tańca Współ-

czesnego) - 26-29 stycznia godz. 11–14, prowadzenie 

Marta Szymborska 

warsztaty teatralne warsztaty teatralne warsztaty teatralne warsztaty teatralne (skierowane do osób uczęszczają-

cych na zajęcia teatralne):  

-3-4 lutego (3 lutego – godz. 15-19, 4 lutego – godz. 10-

14) - prowadzenie Barbara Święcicka – pedagog teatru, 

opiekun i reżyser Teatru Nieskromnego z Olsztyna, 

zajęcia Teatru Mańja - 27-29 stycznia - prowadzenie Paweł Kisiel 

warsztaty plastyczne (warsztaty plastyczne (warsztaty plastyczne (warsztaty plastyczne (zdobienie przedmiotów użytkowych) 

– 25-28 stycznia i 1-4 lutego godz. 10–13 - prowadzenie 

Dorota Książek. Uczestnicy zajęć zapoznają się z różny-

mi sposobami dekorowania przedmiotów domowego 

użytku. Wykonane prace będzie można obejrzeć na 

wystawie w holu CKiT na zakończenie ferii zimowych. 

warsztaty muzyczne:warsztaty muzyczne:warsztaty muzyczne:warsztaty muzyczne:    

30-31 stycznia prowadzone przez 3 instruktorów: Maciej 

Magnuski (bas), Piotr Szymański (gitara elektryczna) , 

Zbyszek Chrzanowski (perkusja). W programie warszta-

tów: nauka i doskonalenie gry na poszczególnych instru-

mentach (1 dzień) oraz warsztaty w zespołach (2 dzień). 

KONCERT ROCKOWY KONCERT ROCKOWY KONCERT ROCKOWY KONCERT ROCKOWY ----    6 lutego, wstęp 4 zł 

DYSKOTEKI dla młodzieżyDYSKOTEKI dla młodzieżyDYSKOTEKI dla młodzieżyDYSKOTEKI dla młodzieży – piątek 22 i 29 stycznia o 

godz. 18.00 w sali na piętrze CKiT, wstęp 2 zł 

FILMY DLA DZIECI w Kinie “Zodiak”:FILMY DLA DZIECI w Kinie “Zodiak”:FILMY DLA DZIECI w Kinie “Zodiak”:FILMY DLA DZIECI w Kinie “Zodiak”:    

środa 30 stycznia godz. 10.00 – Alvin i Wiewiórki, bilet 4 zł 

środa 6 lutego godz. 10.00 – Wyspa Dinozaura 2,  bilet 4 zł 

ZIMOWA WYPRAWA PO CZARCI KA-ZIMOWA WYPRAWA PO CZARCI KA-ZIMOWA WYPRAWA PO CZARCI KA-ZIMOWA WYPRAWA PO CZARCI KA-

MIEŃ MIEŃ MIEŃ MIEŃ – sobota 30 stycznia, spotkanie o godz. 11.00 w 

Muzeum w Mrągowie (ul. Ratuszowa 5), w programie 

przygotowanym przez Mrągowskie Centrum Informacji 

Turystycznej: zwiedzanie wystawy “Czar glinianych 

figurek”; zwiedzanie kościoła ewangelickiego; odwie-

dziny w Miasteczku Westernowym Mrongoville; 

odkrycie Czarciego Kamienia w Słowiczym Wąwozie; 

ognisko z kiełbaskami w “Pensjonacie Wileńskim”  

ZAJĘCIA SPORTOWO ZAJĘCIA SPORTOWO ZAJĘCIA SPORTOWO ZAJĘCIA SPORTOWO ---- REKREACYJNE REKREACYJNE REKREACYJNE REKREACYJNE: 

feryjny Turniej “Dzikich Drużyn” (szkoły podstawowe i 

gimnazja); gry i zabawy rekreacyjne 

- informacje i zapisy dziale organizacji imprez CKiT, 

liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

ZAJĘCIA W BIBLIOTECEZAJĘCIA W BIBLIOTECEZAJĘCIA W BIBLIOTECEZAJĘCIA W BIBLIOTECE  25.01–05.02.2010 

Oddział dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Mrągowie 

(CKiT) – zajęcia w godz. 10.00-15.00 

Codziennie o godz. 10.00 – 10.30 głośne czytanie bajek i 

baśni znanych i lubianych autorów literatury dziecięcej: 

Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, H.Ch. Andersena, 

Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek, Lucyny 

Krzemienieckiej i innych. 

Codziennie o godz. 10.30 – 11.00 – rysowanie ilustracji 

do poznanych utworów. 

W ramach prezentacji: Poznajemy zawody odbędą się spotkania: 

27.01. (środa) godz. 11.00 – spotkanie z ks. Karolem 

Tomczakiem misjonarzem Saletynem – „Czy ksiądz to człowiek?” 

03.02. (środa) godz. 15.00 – spotkanie z mjr Grzegorzem 

Słomkowskim – „Jak zostać zawodowym żołnierzem?” 

Projekcje filmowe:Projekcje filmowe:Projekcje filmowe:Projekcje filmowe:    

- codziennie dla najmłodszych kolekcja najpiękniejszych bajek 

- seanse najnowszych filmów: 

26.01 (wtorek) godz. 14.00 – Zmierzch 

28.01 (czwartek) godz. 12.00 – Epoka Lodowcowa 3 

02.02 (wtorek) godz. 14.00 – Podróż do wnętrza Ziemi 

04.02 (czwartek) godz. 12.00 – Madagaskar 2 

- ekranizacje lektur szkolnych : 

25.01 (poniedziałek) godz. 14.00 – Wesele 

27.01 (środa) godz. 12.00 – Akademia Pana Kleksa 

29.01 (piątek) godz. 14.00 – Zemsta 

01.02 (poniedziałek) godz. 12.00 – Chłopi 

03.02 (środa) godz. 13.00 – Stary człowiek i morze 

05.02 (piątek) godz. 12.00- Stara baśń 

 

Ferie w MDK Ferie w MDK Ferie w MDK Ferie w MDK     

Młodzieżowy Dom Kultury serdecz-

nie zaprasza na zajęcia otwarte od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. A oto propozycje: 

- zajęcia plastyczne (konkurs plastyczny) 

- zajęcia rękodzielnicze (warsztaty garncarskie) 

28.01.10 r. od godz.10,00 – 14,00 

- zajęcia rytmiczno-taneczne (konkurs tańca 

„Tańczyć każdy może”) 

- zajęcia wokalne (konkurs „Mikrofon dla wszystkich”) 

- zajęcia rekreacyjno-sportowe (sanki, narty, kulig, basen) 
- zajęcia tenisa stołowego w sali gimnastycznej SP nr 1 

ul. Boh. Warszawy 1 od godz.16,00 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 04.02.10 r.godz.16,00 

(sala gimnastyczna SP Nr 1 ul.Boh. Warszawy 10) 

Bal karnawałowy - 05.02.10 r. godz.11,00 – 13,00 

FERIE FERIE FERIE FERIE     

MRONGOVILLEMRONGOVILLEMRONGOVILLEMRONGOVILLE    
Miasteczko Westernowe „ Mrongovil-

le” Sp. z o.o. organizuje ferie zimowe 

dla dzieci pod hasłem „ Bezpieczne ferie” jako imprezę 

edukacyjną zakresu profilaktyki przeciw uzależnieniom 

od alkoholu i używek. Termin: 27-28-29 styczeń oraz 03-

04-05 luty 2010r. Placówki Oświatowe, które zostaną 

zaproszone do udziału w programie „Bezpieczne ferie” to 

szkoły Podstawowe z terenu Miasta Mrągowa i Świetlice 

Środowiskowe. W programie: 

1. Godz.10.00 Start Programu – powitanie gości przez 

Szeryfa Miasteczka .Prezentacja haseł przewodnich jako 

motta spotkania. Alkohol i zdrowie. Dzieci w rodzinie z 

problemem alkoholowym. Nasze dzieci i alkohol. Zagro-

żenia w sieci internetowej. 

2. Godz.10.30 Promocja hasła „Bezpieczne ferie” 

Główny cel profilaktyczny będzie realizowany poprzez 

inicjowanie działań w kierunkach stanowiących jedno-

cześnie szczegółowe cele kampanii: promowanie zacho-

wań prospołecznych i prozdrowotnych, promocja sportu 

i aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci jako alterna-

tywy wobec zachowań patologicznych. Wskazanie 

pozytywnych kierunków zainteresowań, w celu prze-

ciwdziałania negatywnych skutkom spożywania alkoho-

lu, narkotyków oraz stosowania przemocy poprzez 

wskazanie dzieciom właściwej drogi rozwoju. Dyskusja z 

Policjantem , jakie zagrożenia mogą spotkać dzieci w 

czasie ferii. Jak się bezpiecznie zachować na jeziorze 

podczas załamania się lodu. Spotkanie z Państwową 

Strażą Pożarną z Mrągowa. Tematem będzie zachowanie 

się podczas pożaru i załamania lodu na jeziorze. Spotka-

nie z Ratownikiem Medycznym. Tematem będzie udzie-

lanie pierwszej pomocy i postępowanie podczas ratowa-

nia życia drugiemu człowiekowi. 

3. Godz.12.00 Pokaz artystyczny. 

4. Godz.12.30 Konkurs plastyczny pt. „Ferie na Dzikim 

Zachodzie” (przewidziane drobne upominki i dyplomy) 

5. Godz.13.00 Gry i zabawy na terenie Miasteczka. Jazda 

z górki na pazurki ( na workach z sianem). Lepienie 

„westernowego” bałwana. Zabawy na lodowisku. 

Godz.14.00 Dyskoteka dla dzieci 

7.Godz.15.00 zakończenie programu. 

W okresie ferii w  Mrongoville W okresie ferii w  Mrongoville W okresie ferii w  Mrongoville W okresie ferii w  Mrongoville 

czynne będzie lodowisko czynne będzie lodowisko czynne będzie lodowisko czynne będzie lodowisko ––––            

WSTĘP BEZPŁATNY.WSTĘP BEZPŁATNY.WSTĘP BEZPŁATNY.WSTĘP BEZPŁATNY.    


