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Dziś w numerze: 

Burmistrz Mrągowa 

Mecenasem Muzeum 

Warmii I Mazur  

s. 2  

 

Bawili się, by pomóc  

Hospicjum św. Wojciecha 

s.2 

 

Kalendarz imprez w 

Mrągowie 2010 

s. 4 

 

Jaszczury 2009 rozdane 

s. 6 

 

Inicjatywa  

"Ja i mój komputer" 

s. 7 

Projekty inwestycyjne na Projekty inwestycyjne na Projekty inwestycyjne na Projekty inwestycyjne na     
infrastrukturę sportową infrastrukturę sportową infrastrukturę sportową infrastrukturę sportową     

W styczniu 2010 roku Gmina Miasto Mrągowo złożyła do kon-W styczniu 2010 roku Gmina Miasto Mrągowo złożyła do kon-W styczniu 2010 roku Gmina Miasto Mrągowo złożyła do kon-W styczniu 2010 roku Gmina Miasto Mrągowo złożyła do kon-
kursu w ramach RPO Warmia i Mazury  projekt zadania inwesty-kursu w ramach RPO Warmia i Mazury  projekt zadania inwesty-kursu w ramach RPO Warmia i Mazury  projekt zadania inwesty-kursu w ramach RPO Warmia i Mazury  projekt zadania inwesty-
cyjnego pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku cyjnego pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku cyjnego pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku cyjnego pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku 
szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie –––– Etap II  Etap II  Etap II  Etap II –––– Budowa infrastruk- Budowa infrastruk- Budowa infrastruk- Budowa infrastruk-
tury sportowej” o wartości ponad 21 mln zł, a przy ZS Nr 4 w br. tury sportowej” o wartości ponad 21 mln zł, a przy ZS Nr 4 w br. tury sportowej” o wartości ponad 21 mln zł, a przy ZS Nr 4 w br. tury sportowej” o wartości ponad 21 mln zł, a przy ZS Nr 4 w br. 
na osiedlu Mazurskim zbudowany zostanie ORLIK 2012. na osiedlu Mazurskim zbudowany zostanie ORLIK 2012. na osiedlu Mazurskim zbudowany zostanie ORLIK 2012. na osiedlu Mazurskim zbudowany zostanie ORLIK 2012.     

W niosek o 

dofinanso-

wanie pro-

jektu ze 

środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury 

2007 – 2013 w ramach rewitalizacji 

terenów powojskowych  obejmuje  

kwotę ponad 15 mln zł., udział 

Miasta w projekcie to kwota w wy-

sokości 6,5 mln zł. Obecnie trwa 

procedura oceny wniosków. Inwe-

stycja ma na celu zbudowanie no-

woczesnej hali widowiskowo - 

sportowej połączonej łącznikiem 

bezpośrednio z budynkiem Gimna-

zjum nr 2, budowę terenów zielo-

nych i małej architektury wokół 

kompleksu oświatowego, budowę 

parkingu przy hali - wraz z dojaz-

dem z drogi publicznej, budowę 

boiska do piłki nożnej, budowę 2 

boisk do koszykówki, budowę bo-

iska do piłki ręcznej, budowę boiska 

do siatkówki, budowę 4-torowej bieżni 

do biegu na 60 m, budowę skoczni w 

dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą 

oraz budowę ekologicznej ścieżki edu-

kacyjnej.  Już w bieżącym roku zre-

alizowane zostanie przy ZS Nr 4 

boisko ORLIK 2012 na którego 

budowę samorząd Miasta pozyskał 

już dofinansowanie w wysokości 

666 tys. zł.                                   UM UM UM UM  

P a r l a m e n t P a r l a m e n t P a r l a m e n t P a r l a m e n t     
E u r o p e j s k i E u r o p e j s k i E u r o p e j s k i E u r o p e j s k i     
i Rada Unii i Rada Unii i Rada Unii i Rada Unii     
E u r o p e j s k i e j E u r o p e j s k i e j E u r o p e j s k i e j E u r o p e j s k i e j 
ogłosiły rok  ogłosiły rok  ogłosiły rok  ogłosiły rok  

2010 Europejskim Rokiem Walki z 2010 Europejskim Rokiem Walki z 2010 Europejskim Rokiem Walki z 2010 Europejskim Rokiem Walki z 
Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym. Zarząd Województwa łecznym. Zarząd Województwa łecznym. Zarząd Województwa łecznym. Zarząd Województwa 
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurskiego uchwalił Mazurskiego uchwalił Mazurskiego uchwalił Mazurskiego uchwalił 
plan obchodów, które rozpoczęły plan obchodów, które rozpoczęły plan obchodów, które rozpoczęły plan obchodów, które rozpoczęły 
się 19 lutego 2010 roku konferen-się 19 lutego 2010 roku konferen-się 19 lutego 2010 roku konferen-się 19 lutego 2010 roku konferen-
cją i podsumowaniem 20cją i podsumowaniem 20cją i podsumowaniem 20cją i podsumowaniem 20----lecia lecia lecia lecia 
działalności ośrodków pomocy działalności ośrodków pomocy działalności ośrodków pomocy działalności ośrodków pomocy 
społecznej. społecznej. społecznej. społecznej.     

Ciąg dalszy na str.5 Ciąg dalszy na str.5 Ciąg dalszy na str.5 Ciąg dalszy na str.5     
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Burmistrz Mrągowa Mecenasem Burmistrz Mrągowa Mecenasem Burmistrz Mrągowa Mecenasem Burmistrz Mrągowa Mecenasem     
Muzeum Warmii I Mazur  Muzeum Warmii I Mazur  Muzeum Warmii I Mazur  Muzeum Warmii I Mazur      

Od 5 lutego kolejnych 19 osób może posługiwać się zaszczytnym 

tytułem Mecenasa Muzeum Warmii i Mazur. Wśród nich jest 

Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec oraz Centrum 

Reklamowe Szapiel. 

K ażdego roku Muzeum War-
mii i Mazur dziękuje Mece-
nasom, Dobrodziejom i Dar-
czyńcom. Podczas uroczyste-

go spotkania w olsztyńskim zamku wrę-
czane są Dyplomy tym, którzy wspierają 
działalność Muzeum. - Nasi Mecenasi 
znajdują bardzo różne pola aktywności - 
mówi Janusz Cygański, dyrektor Mu-
zeum Warmii i Mazur. - Jedni dają nam 
fundusze na prace konserwatorskie, na 
publikacje, na działalność edukacyjną. 
Inni pomagają wykonać pewne zadania. 
Można nam też pomóc przekazując do 
zbiorów Muzeum cenne pamiątki rodzin-

ne. Te wszystkie przykłady wskazują, że 
nasi mecenasi traktują naszą działalność 
również jako swoją misję i przez wspiera-
nie naszej działalności pokazują, jak waż-
na jest ochrona dziedzictwa narodowego. 
Dyrektor Janusz Cygański dodaje, że 
Dyplomy Mecenasa Muzeum Warmii i 
Mazur są formą symbolicznego podzięko-
wania osobom, instytucjom i firmom 
udzielającym pomocy Muzeum Warmii i 
Mazur. W tym roku uroczystość wręcze-
nia Dyplomów Mecenasa Muzeum War-
mii i Mazur odbyła się w Salach Koperni-
kowskich olsztyńskiego zamku w piątek, 
5 lutego 2010 roku. Z Mrągowa wyróż-
nienie z rąk Dyrektora Muzeum Warmii 
i Mazur odebrała Otolia Siemieniec Bur-
mistrz Miasta Mrągowo za dotychczaso-
we działania na rzecz Muzeum w Mrągo-
wie i wsparcie finansowe, które zostało 
przeznaczone na doposażenie sale eduka-
cyjnych i sprzęt elektroniczny. Drugie 
wyróżnienie trafiło do Magdaleny i Ro-
berta Szapiel z Centrum Reklamowego 
"Szapiel" w Mrągowie za przekazanie 
materiałów do przygotowywanych wy-
staw oraz działalności muzealnej.                                                  

II edycja konkursu  
historycznego im. Prof. 
Abrahama Heschela 

Urząd Marszałkowski Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Urząd Marszałkowski Województwa 
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurskiego dofinan-Mazurskiego dofinan-Mazurskiego dofinan-Mazurskiego dofinan-
s owa ł  I I  ed yc j ę  konkur su s owa ł  I I  ed yc j ę  konkur su s owa ł  I I  ed yc j ę  konkur su s owa ł  I I  ed yc j ę  konkur su 
„Tolerancja a Społeczeństwo obywa-„Tolerancja a Społeczeństwo obywa-„Tolerancja a Społeczeństwo obywa-„Tolerancja a Społeczeństwo obywa-
telskie. Miejsce Żydów w historii i telskie. Miejsce Żydów w historii i telskie. Miejsce Żydów w historii i telskie. Miejsce Żydów w historii i 
kulturze Warmii i Mazur” im. Prof. kulturze Warmii i Mazur” im. Prof. kulturze Warmii i Mazur” im. Prof. kulturze Warmii i Mazur” im. Prof. 
Abrahama Heschela Abrahama Heschela Abrahama Heschela Abrahama Heschela     
To pierwsza tego typu inicjatywa reali-
zowana na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego wspierana przez 
samorząd miasta i gminę Mrągowo, Pol-
skie Towarzystwo Historyczne i Funda-
cję Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 
Innowacyjny charakter ma promocja 
historii i kultury żydowskiej oraz miej-
sca i roli Żydów w historii  Warmii i 
Mazur poprzez konkurs. Przeprowadze-
nie konkursu na terenie województwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem powia-
tu mrągowskiego i piskiego ma być jed-
nym z narzędzi służących poprawie 
wiedzy we wzajemnym postrzeganiu się 
Żydów i Polaków. Przed okresem faszy-
zmu te dwie kultury współżyły ze sobą 
na obszarze Prus Wschodnich. Należy 
wskazywać to piękne dziedzictwo histo-
ryczne, poszukiwać jego korzeni. Naj-
więcej ekspresji jest ukrytych w inwen-
cji twórczej dzieci, które za pomocą 
obrazu pokazują, co tak naprawdę my-
ślimy o innych, jaki jest obraz świata 
społeczeństwa zamieszkującego w na-
szym województwie. Można tu kształto-
wać odpowiednie postawy i dążyć do 
rozwoju dialogu oraz otwartej edukacji 
międzykulturowej. Temu służy konkurs. 
W ramach projektu zostanie również 
utworzona strona internetowa. W miarę 
możliwości finansowych Stowarzysze-
nia SEEiK poinformuje jak największą 
ilość szkół i placówek młodzieżowych o 
konkursie. Mamy przeogromną prośbę 
do ludzi, którym wartości takie jak 
prawda, tolerancja i wspólna historia nie 
są obojętne o wsparcie naszej inicjatywy 
poprzez informowanie o konkursie, 
fundowanie nagród rzeczowych lub 
innych form wyróżnienia dla wszyst-
kich tych, którzy swoje prace wykonają 
w ramach konkursu.  

Marcin Łupkowski 

Prace nad obwodnicą Mrągowa trwają  
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych trwają prace Mimo niesprzyjających warunków pogodowych trwają prace Mimo niesprzyjających warunków pogodowych trwają prace Mimo niesprzyjających warunków pogodowych trwają prace 
przy budowie zachodniej obwodnicy Mrągowa. Marcin Masłow-przy budowie zachodniej obwodnicy Mrągowa. Marcin Masłow-przy budowie zachodniej obwodnicy Mrągowa. Marcin Masłow-przy budowie zachodniej obwodnicy Mrągowa. Marcin Masłow-
ski, kierownik projektu zapewnia, że prace postępują zgodnie z ski, kierownik projektu zapewnia, że prace postępują zgodnie z ski, kierownik projektu zapewnia, że prace postępują zgodnie z ski, kierownik projektu zapewnia, że prace postępują zgodnie z 
harmonogramem.harmonogramem.harmonogramem.harmonogramem.    

S półka Budimex - główny wyko-
nawca projektu, wartego blisko 
135 milionów złotych ma zapi-
saną trzymiesięczną przerwę w 

kontrakcie trwającą od 15 grudnia. Jed-
nak mimo tego prace przy budowie ob-
wodnicy wciąż trwają - Zimowe warun-
ki utrudniają nam prace w dość dużym 
stopniu. Skupiamy się przede wszystkim 
na robotach, które nie są uzależnione od 
pogody. Pełną parą ruszamy od 15 mar-
ca i myślę, że postęp prac będzie wtedy 
z każdym dniem coraz bardziej widocz-
ny - mówi Marcin Masłowski. Aktualnie 
roboty budowlane skupione są na odcin-

ku od Młynowej do ulicy Wolności. 
Przeprowadzane są palowania terenu 
oraz przygotowania do fundamentowa-
nia wiaduktów.  Do 15 marca Powiato-
wy Zarząd Dróg w Mrągowie zobowią-
zał się opuścić budynki przy ulicy Har-
cerskiej. Wtedy będziemy mogli przy-
stąpić do wyburzania znajdujących się 
tam zabudowań - dodaje Masłowski.  
Projekt dofinansowany został w kwocie 
95 milionów złotych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Har-
monogram budowy przewiduje, że nową 
obwodnicą pojedziemy w czerwcu 2011 
roku.                               

Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz 
STRONA 2 
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F rekwencja podczas tegorocznego 
balu była ogromna. Cieszy mnie to, 
bo po pięciu latach udało mi się w 
końcu przekonać społeczeństwo do 

czynnego udziału w tej szczytnej zabawie - 
mówi Dariusz Naworski, dyrektor Radia Plane-
ta, organizator akcji.  W tym roku pieniądze 
zbierane były na doposażenie Hospicjum Do-
mowego Świętego Wojciecha. Placówka działa 
już ponad dziesięć lat. Niesie pomoc chorym 
terminalnie, a w pracę zaangażowani są wolon-
tariusze, którzy pomagają nie tylko pacjentom, 
ale również ich rodzinom. - mówi prezes Ho-
spicjum, Mieczysław Banach.  
Większość pieniędzy na balu zebrano podczas aukcji 
przedmiotów podarowanych przez znane osoby, czy 
instytucje działające w Mrągowie. Łącznie na aukcję 
wystawionych było ponad 100 gadżetów. Były 
obrazy przekazane między innymi przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Mrągowie i czosy 
przekazane przez samorząd Miasta Mrągowo. Zbiór-
ką od strony formalnej już po raz kolejny zajmowało 
się współpracujące z Radiem Planeta Stowarzyszenie 

„Synapsa”. Nad balem charytatywnym Radia Planeta 
patronat honorowy sprawowali Marszałek Woje-
wództwa Warmińsko- Mazurskiego Jacek Protas, 
Burmistrz Miasta Otolia Siemieniec i Starosta Mrą-
gowski Dominik Tarnowski. Całą imprezę prowadził 
Krzysztof Kempisty – znany showman Radia Planeta. 
Bal trwał do samego rana, a właściwie do wylicytowa-
nia wszystkich przedmiotów wystawionych na au-
kcję.  
                             Paweł Krasowski, Fot. Marin Hawryło                             Paweł Krasowski, Fot. Marin Hawryło                             Paweł Krasowski, Fot. Marin Hawryło                             Paweł Krasowski, Fot. Marin Hawryło    

Bawili się, by pomóc Bawili się, by pomóc Bawili się, by pomóc Bawili się, by pomóc     
mrągowskiemu Hospicjum mrągowskiemu Hospicjum mrągowskiemu Hospicjum mrągowskiemu Hospicjum 

św. Wojciechaśw. Wojciechaśw. Wojciechaśw. Wojciecha    
Około 22 tysięcy złotych zebrano podczas piątego balu charytatywne-Około 22 tysięcy złotych zebrano podczas piątego balu charytatywne-Około 22 tysięcy złotych zebrano podczas piątego balu charytatywne-Około 22 tysięcy złotych zebrano podczas piątego balu charytatywne-
go Radia Planeta. Bal odbył się w sobotę 13 lutego w hotelu „Mazuria”. go Radia Planeta. Bal odbył się w sobotę 13 lutego w hotelu „Mazuria”. go Radia Planeta. Bal odbył się w sobotę 13 lutego w hotelu „Mazuria”. go Radia Planeta. Bal odbył się w sobotę 13 lutego w hotelu „Mazuria”. 
Na sali bawiło się ponad 100 osób. Zebrane fundusze wesprą Hospi-Na sali bawiło się ponad 100 osób. Zebrane fundusze wesprą Hospi-Na sali bawiło się ponad 100 osób. Zebrane fundusze wesprą Hospi-Na sali bawiło się ponad 100 osób. Zebrane fundusze wesprą Hospi-
cjum Domowe Świętego Wojciecha w Mrągowie.cjum Domowe Świętego Wojciecha w Mrągowie.cjum Domowe Świętego Wojciecha w Mrągowie.cjum Domowe Świętego Wojciecha w Mrągowie.    

Po raz 18. dzieci z rodzin uboższych Po raz 18. dzieci z rodzin uboższych Po raz 18. dzieci z rodzin uboższych Po raz 18. dzieci z rodzin uboższych 
bawiły się na balu karnawałowym bawiły się na balu karnawałowym bawiły się na balu karnawałowym bawiły się na balu karnawałowym 
zorganizowanym przez Związek zorganizowanym przez Związek zorganizowanym przez Związek zorganizowanym przez Związek 
Harcerstwa Polskiego w Mrągowie.Harcerstwa Polskiego w Mrągowie.Harcerstwa Polskiego w Mrągowie.Harcerstwa Polskiego w Mrągowie.    
 Impreza odbyła się w restauracji 
„Patria”. - Zabawy karnawałowe to już 
nasza tradycja - mówi Barbara Panek-
Strzałkowska, Komendantka Hufca. - Od 
kilkunastu lat zawsze w okresie zimo-
wym przygotowujemy imprezę dla dzie-
ci. W tym roku na liście uczestników 
mieliśmy około 200 nazwisk - mówi Ko-
mendantka. W programie zabawy znala-
zły się tańce i konkursy z nagrodami. Nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku w posta-
ci waty cukrowej, którą przygotowywał 
niezastąpiony Pan Leon Żbikowski. Pie-
niądze na organizację balu pochodziły z 
kwesty przeprowadzonej przez harcerzy. 
Sponsorem był również Samorząd Miasta 
Mrągowo.  W balu udział wzięła Otolia 
Siemieniec, Burmistrz Mrągowa. PKPKPKPK 

Harcerze zorganizowali 
bal karnawałowy  

Nowe miejsce  
Stowarzyszenia 
„Synapsa” 
Stowarzyszenie „Synapsa” zmieniło Stowarzyszenie „Synapsa” zmieniło Stowarzyszenie „Synapsa” zmieniło Stowarzyszenie „Synapsa” zmieniło 
swoją siedzibę. Teraz organizacja swoją siedzibę. Teraz organizacja swoją siedzibę. Teraz organizacja swoją siedzibę. Teraz organizacja 
pożytku publicznego mieści się przy pożytku publicznego mieści się przy pożytku publicznego mieści się przy pożytku publicznego mieści się przy 
ulicy Ratuszowej 2B. ulicy Ratuszowej 2B. ulicy Ratuszowej 2B. ulicy Ratuszowej 2B.     
- Wcześniej zajmowaliśmy jeden mały pokój 
w Ratuszu Miejskim - mówi Iwona Krywi-
czanin ze stowarzyszenia. - Przez pewien 
czas było nam tam dobrze, ale gdy zaczęli-
śmy realizować coraz więcej zadań związa-
nych z pomocą rodzinie okazało się, że jest 
za ciasno. Teraz mamy dwa duże pomiesz-
czenia, które w zupełności nam wystarczą. 
„Synapsa” jest jedną z bardziej znanych orga-
nizacji w Mrągowie. Pomaga wielu miesz-
kańcom, głównie rodzinom wymagającym 
wsparcia. Udziela go ponad dwudziestu wo-
lontariuszy zrzeszonych w stowarzyszeniu. 
Na uroczystość otwarcia mówiono nie tylko 
o zrealizowanych przez „Synapsę” projek-
tach, ale także o planach na najbliższe mie-
siące. Przypominano także o możliwości 
przekazania 1% z podatku na organizacje 
pożytku publicznego.  PKPKPKPK 

Mrągowska komenda Policji znalazła się  
w wojewódzkiej czołówce 

Tak dobrych wyników nie było już od lat. Mrągowska komenda policji pod-Tak dobrych wyników nie było już od lat. Mrągowska komenda policji pod-Tak dobrych wyników nie było już od lat. Mrągowska komenda policji pod-Tak dobrych wyników nie było już od lat. Mrągowska komenda policji pod-
sumowała rok swojej pracy i jak wynika ze statystyk znalazła się wśród czte-sumowała rok swojej pracy i jak wynika ze statystyk znalazła się wśród czte-sumowała rok swojej pracy i jak wynika ze statystyk znalazła się wśród czte-sumowała rok swojej pracy i jak wynika ze statystyk znalazła się wśród czte-
rech najlepszych komend w województwie Warmińsko rech najlepszych komend w województwie Warmińsko rech najlepszych komend w województwie Warmińsko rech najlepszych komend w województwie Warmińsko ---- Mazurskim. To suk- Mazurskim. To suk- Mazurskim. To suk- Mazurskim. To suk-
ces wszystkich funkcjonariuszy, którzy przez 12 miesięcy sumiennie praco-ces wszystkich funkcjonariuszy, którzy przez 12 miesięcy sumiennie praco-ces wszystkich funkcjonariuszy, którzy przez 12 miesięcy sumiennie praco-ces wszystkich funkcjonariuszy, którzy przez 12 miesięcy sumiennie praco-
wali na ten dobry efekt. W porównaniu do lat ubiegłych udało się zmniejszyć wali na ten dobry efekt. W porównaniu do lat ubiegłych udało się zmniejszyć wali na ten dobry efekt. W porównaniu do lat ubiegłych udało się zmniejszyć wali na ten dobry efekt. W porównaniu do lat ubiegłych udało się zmniejszyć 
ilość przestępstw, a wykrywalność sprawców rabunków i rozbojów wzrosła.ilość przestępstw, a wykrywalność sprawców rabunków i rozbojów wzrosła.ilość przestępstw, a wykrywalność sprawców rabunków i rozbojów wzrosła.ilość przestępstw, a wykrywalność sprawców rabunków i rozbojów wzrosła.    

policjantów. I być może dlatego na początku 
roku 2009 zmieniła się kadra zarządzająca 
garnizonem. Nowy komendant postawił 
sobie wiele celów związanych z poprawą 
sytuacji i zadbał o warunki pracy swoich 
podopiecznych. - W 2009 roku pozyskaliśmy 
nowy sprzęt policyjny, wymieniliśmy cały 

tabor - mówi zastępca komendanta. 
- Dzięki dobrej współpracy z samo-
rządami otrzymaliśmy 111 tysięcy 
złotych na remonty i modernizacje, 
a także na wsparcie działań policyj-
nych. W tym miejscu dziękuję 
samorządom Miasta Mrągowo, 
Mikołajki, Starostwu Powiatowemu 
i gminie Piecki za okazaną pomoc. 
PKPKPKPK 

 W ubiegłym roku udało nam się ograni-
czyć przestępczość pospolitą  - mówi nad-
kom. Marek Żebrowski, zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Mrągowie. - 
O 20% zmniejszyliśmy przestępstwa krymi-
nalne, osiągnęliśmy tez dobrą wykrywal-
ność sprawców - potrafimy ustalić dwóch z 
trzech sprawców tych 
zdarzeń. O dwa razy 
zwiększyliśmy liczbę pa-
troli prewencji na ulicach, 
co z pewnością przyniosło 
efekt. Rankingi, które były 
publikowane w minionych 
latach nie były zbyt po-
chlebne dla mrągowskich 

STRONA 3 



 

 Magazyn Mrągowski nr 2/2010 

Księżniczka Czardasza Księżniczka Czardasza Księżniczka Czardasza Księżniczka Czardasza     
w CKiTw CKiTw CKiTw CKiT    

Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki 21 marca Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki 21 marca Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki 21 marca Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki 21 marca 
o godz. 18.00 na najpopularniejszą operetkę wszechczasów.o godz. 18.00 na najpopularniejszą operetkę wszechczasów.o godz. 18.00 na najpopularniejszą operetkę wszechczasów.o godz. 18.00 na najpopularniejszą operetkę wszechczasów.    

C hoć na świecie dziewcząt mnó-
stwo..., Co się dzieje, oszaleję..., Jak 
bal, to bal – to tylko niektóre prze-
boje z tej wspaniałej operetki Em-

mericha Kalmana, którą prezentujemy w 
wersji kameralnej – na 15 wykonawców. 
Atrakcja zarówno dla miłośników gatunku, 
jak i tych, którzy z czystej ciekawości przyjdą 
obejrzeć operetkę po raz pierwszy. Na scenie 
przez blisko 1,5 godziny spektaklu królują 
kostiumy, pióra, muzyka i taniec. Operetkę 
zobaczymy w wykonaniu Gdańskiej Niezależ-
nej Inicjatywy Artystycznej OFF&BACH, 
którą tworzą artyści: śpiewacy, muzycy oraz 
tancerze, na co dzień skupieni wokół Opery 
Bałtyckiej w Gdańsku.  
Treść: Treść: Treść: Treść: Arystokrata Edwin zaręcza się z gwiaz-
dą variete Sylvą. Oczywiście rodzina chłopaka 
nie godzi się na małżeństwo. Tym bardziej, że 
Edwin jest zaręczony z inną. Sylva dowiaduje 

się o podwójnej grze ukochanego i postanawia 
poświęcić się karierze - rusza na podbój Ame-
ryki. Przed tym jednak pojawia się incognito 
na balu (którego w operetce nie może zabrak-
nąć), zdobywa serca niedoszłych teściów 
(którzy nie poznają w niej artystki), ale w 
kulminacyjnym momencie aktu II wyjawia 
kim jest i zarzuca ukochanemu kłamstwo. Na 
szczęście jest jeszcze akt III, który godzi i 
łączy zakochanych i w dodatku przynosi 
sensacyjną wiadomość: matka Edwina w także 
była w młodości artystka sceniczną. 
Bilety w cenie: 30 zł (I miejsca), 25 zł (II miejsca). Przy 
zakupie powyżej 30 biletów – 10 % upustu. Sprzedaż i 
rezerwacja biletów w Centrum Kultury i Turystyki: 
od poniedziałku do piątku w punkcie ksero w godz. 
10-17, tel. (89) 743 34 66, po godz. 17 oraz w soboty i 
niedziele na portierni CKiT, tel. (89) 743 34 73.   
Rezerwacji można również dokonać drogą elektro-
niczną - bilety@ckit.mragowo.pl                          CkitCkitCkitCkit    

Wydarzenia kulturalneWydarzenia kulturalneWydarzenia kulturalneWydarzenia kulturalne    

...NA KAZIUKA 
6 marca o godz. 17.00 zapraszamy do Cen-6 marca o godz. 17.00 zapraszamy do Cen-6 marca o godz. 17.00 zapraszamy do Cen-6 marca o godz. 17.00 zapraszamy do Cen-
trum Kultury na obchody "kaziukowego trum Kultury na obchody "kaziukowego trum Kultury na obchody "kaziukowego trum Kultury na obchody "kaziukowego 
święta". Impreza organizowana przez To-święta". Impreza organizowana przez To-święta". Impreza organizowana przez To-święta". Impreza organizowana przez To-
warzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wi-warzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wi-warzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wi-warzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wi-
leńskiej w Mrągowie oraz Centrum Kultury leńskiej w Mrągowie oraz Centrum Kultury leńskiej w Mrągowie oraz Centrum Kultury leńskiej w Mrągowie oraz Centrum Kultury 
i Turystyki co roku spotyka się z gorącym i Turystyki co roku spotyka się z gorącym i Turystyki co roku spotyka się z gorącym i Turystyki co roku spotyka się z gorącym 
przyjęciem mieszkańców Mrągowa. przyjęciem mieszkańców Mrągowa. przyjęciem mieszkańców Mrągowa. przyjęciem mieszkańców Mrągowa.     
W tym roku gościć będziemy Kapelę 
Świętojańską, Zespół "Melodia" oraz Ga-
brielę Vasiliauskaite. Na zorganizowa-
nym kiermaszu przy skocznej muzyce 
będzie można nabyć oryginalne wyroby z 
Wilna. Palmy z suszonych kwiatów, 
ozdoby wielkanocne, wyroby z wikliny, 
serwety z lnu, pierniczki, chleb wileński 
to upominki, które na długo zachowają 
ciepłe wspomnienia. 
Bilety: 10 zł do nabycia w CKiT, punkt Bilety: 10 zł do nabycia w CKiT, punkt Bilety: 10 zł do nabycia w CKiT, punkt Bilety: 10 zł do nabycia w CKiT, punkt 
ksero, tel. 89 743 34 66.ksero, tel. 89 743 34 66.ksero, tel. 89 743 34 66.ksero, tel. 89 743 34 66.    

Ruszyły zapisy do  
konkursu Miss  
Polonia 2010 

Centrum Kultury i Centrum Kultury i Centrum Kultury i Centrum Kultury i 
Turystyki i Biuro Turystyki i Biuro Turystyki i Biuro Turystyki i Biuro 
Miss Polonia War-Miss Polonia War-Miss Polonia War-Miss Polonia War-
mii i Mazur ogłasza mii i Mazur ogłasza mii i Mazur ogłasza mii i Mazur ogłasza 
nabór kandydatek nabór kandydatek nabór kandydatek nabór kandydatek 
do tytułu: MISS do tytułu: MISS do tytułu: MISS do tytułu: MISS 
POLONIA ZIEMI POLONIA ZIEMI POLONIA ZIEMI POLONIA ZIEMI 

MRĄGOWSKIEJ 2010. Panny, które MRĄGOWSKIEJ 2010. Panny, które MRĄGOWSKIEJ 2010. Panny, które MRĄGOWSKIEJ 2010. Panny, które 
zgłoszą się do konkursu piękności mogą zgłoszą się do konkursu piękności mogą zgłoszą się do konkursu piękności mogą zgłoszą się do konkursu piękności mogą 
zdobyć, jak co roku, atrakcyjne nagrody.zdobyć, jak co roku, atrakcyjne nagrody.zdobyć, jak co roku, atrakcyjne nagrody.zdobyć, jak co roku, atrakcyjne nagrody. 
Kandydatka ubiegająca się o miano najpięk-
niejszej mieszkanki powiatu mrągowskiego 
musi spełnić następujące kryteria: 
- panna 
- ukończone 18 lat, nie ukończone 24 lata 
- obywatelstwo polskie 
- stałe lub czasowe zameldowanie na terenie 
powiatu mrągowskiego 
- niezobligowana umową impresaryjną z agen-
cją modelek lub promocji 
Organizatorzy ogłosili również nabór do kon-
kursu NAJŁADNIEJSZEJ NASTOLATKI ZIE-
MI MRĄGOWSKIEJ 2010. Kandydatki muszą 
spełniać następujące kryteria: 
- ukończone 15 lat, nie ukończone 18 lat, 
obywatelstwo polskie, stałe lub czasowe za-
meldowanie na terenie powiatu mrągowskiego 
- niezobligowana umową impresaryjną z agen-
cją modelek lub promocji 
Informacje i zapisy do dnia 22 lutego w CKiT 
(Agnieszka Kozioł - dział organizacji imprez 
tel. 89 743 34 70) .Wybory Miss i Najładniej-
szej nastolatki odbędą się 17 kwietnia w CKiT.  

KALENDARZ IMPREZ W MRĄGOWIE 2010KALENDARZ IMPREZ W MRĄGOWIE 2010KALENDARZ IMPREZ W MRĄGOWIE 2010KALENDARZ IMPREZ W MRĄGOWIE 2010    

26 czerwca - AkcjeAkcjeAkcjeAkcje----Wakacje Wakacje Wakacje Wakacje  
2-4 lipca - Dni Mrągowa Dni Mrągowa Dni Mrągowa Dni Mrągowa  
10-11 lipca - SzeryfiadaSzeryfiadaSzeryfiadaSzeryfiada 
17 lipca - Mazurska Noc KabaretowaMazurska Noc KabaretowaMazurska Noc KabaretowaMazurska Noc Kabaretowa 
23-25 lipca - Piknik Country Piknik Country Piknik Country Piknik Country  
31 lipca - Festiwal Czerwonego Mięsa Festiwal Czerwonego Mięsa Festiwal Czerwonego Mięsa Festiwal Czerwonego Mięsa  
1 sierpnia - Wieczór Cygański Wieczór Cygański Wieczór Cygański Wieczór Cygański  
6-8 (7 sierpnia koncert w amfiteatrze) - Festiwal Festiwal Festiwal Festiwal 
Kultury Kresowej Kultury Kresowej Kultury Kresowej Kultury Kresowej     
21-22 sierpnia - PGNiG Bezpiecznie nad wodą PGNiG Bezpiecznie nad wodą PGNiG Bezpiecznie nad wodą PGNiG Bezpiecznie nad wodą  
28 sierpnia - Pożegnanie WakacjiPożegnanie WakacjiPożegnanie WakacjiPożegnanie Wakacji 
 

 Terminy imprez mogą ulec zmianie!!!Terminy imprez mogą ulec zmianie!!!Terminy imprez mogą ulec zmianie!!!Terminy imprez mogą ulec zmianie!!!    
 
Mazurska Noc Kabaretowa Mazurska Noc Kabaretowa Mazurska Noc Kabaretowa Mazurska Noc Kabaretowa     
17 lipiec 2010 r. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Promocji Sztuki 
Kabaretowej "PAKA" z Krakowa przy współpra-
cy z samorządem Miasta i Centrum Kultury i 
Turystyki w Mrągowie oraz TVP2. Rezerwacje 
biletów rozpoczniemy z dniem 26 kwietnia. 
Piknik CountryPiknik CountryPiknik CountryPiknik Country    
23-25 lipiec 2010 r. 
Organizatorzy: Performance Marketing Group 
w Warszawie, samorząd Miasta, TV Polsat i 
CKiT w Mrągowie (organizacja Pikniku Coun-
try w Mieście). Informujemy Państwa, że 
można dokonywać wstępnej rezerwacji bile-
tów na Piknik Country pod adresem bile-
ty@ckit.mragowo.pl. Pełna rezerwacja będzie 

dokonywana po podaniu cen biletów przez 
Organizatora Festiwalu. 
Festiwal Kultury KresowejFestiwal Kultury KresowejFestiwal Kultury KresowejFestiwal Kultury Kresowej    
6-8 sierpień 2010 r.(7 sierpień - koncert w amfiteatrze) 
Organizatorzy: Burmistrz Miasta Mrągowo, 
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej w Mrągowie, CKiT w Mrągowie 
przy współpracy z TVP Program 2. 
Informujemy Państwa, że można dokonywać 
wstępnej rezerwacji biletów na 16. Festiwal 
Kultury Kresowej pod adresem: bile-
ty@ckit.mragowo.pl. Ceny biletów: I miejsca 
- 50 zł, II miejsca - 40 zł, III - miejsca - 25 zł. 
Bilety na 16. Festiwal Kultury Kresowej w 
Mrągowie dostępne będą również  w syste-
mie firmy Ticket Online, dzięki temu nieza-
leżnie od miejsca można będzie kupić 
wszystkie dostępne w danej chwili bilety. 
 
Call Center TopTicketLine 0 801 450 450 Call Center TopTicketLine 0 801 450 450 Call Center TopTicketLine 0 801 450 450 Call Center TopTicketLine 0 801 450 450 
(czynne 7 dni w tygodniu), punkty przed-(czynne 7 dni w tygodniu), punkty przed-(czynne 7 dni w tygodniu), punkty przed-(czynne 7 dni w tygodniu), punkty przed-
sprzedaży na terenie całego kraju (lista na sprzedaży na terenie całego kraju (lista na sprzedaży na terenie całego kraju (lista na sprzedaży na terenie całego kraju (lista na 
stronie www.ticketonline.pl) oraz kasa w stronie www.ticketonline.pl) oraz kasa w stronie www.ticketonline.pl) oraz kasa w stronie www.ticketonline.pl) oraz kasa w 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie ----    
również pracująca w systemie firmy Ticket również pracująca w systemie firmy Ticket również pracująca w systemie firmy Ticket również pracująca w systemie firmy Ticket 
Online: poniedziałek Online: poniedziałek Online: poniedziałek Online: poniedziałek ---- piątek w godz. 10.00 piątek w godz. 10.00 piątek w godz. 10.00 piątek w godz. 10.00----
17.00 17.00 17.00 17.00 ---- punkt ksero, tel. 89 743 34 66, e punkt ksero, tel. 89 743 34 66, e punkt ksero, tel. 89 743 34 66, e punkt ksero, tel. 89 743 34 66, e----mail: mail: mail: mail: 
bilety@ckit.mragowo.plbilety@ckit.mragowo.plbilety@ckit.mragowo.plbilety@ckit.mragowo.pl    
    
Więcej informacji na stronie www.it.mragowo.pl.Więcej informacji na stronie www.it.mragowo.pl.Więcej informacji na stronie www.it.mragowo.pl.Więcej informacji na stronie www.it.mragowo.pl.    
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AktualnościAktualnościAktualnościAktualności    

VII Mistrzostwa Grup tanecznych ,,Krainy 
Wielkich Jezior” - Mrągowo 2010 pod patro-
natem BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO 

W sobotę, 13 lutego w CKiT w Mrągowie odbyły się kolejne mi-W sobotę, 13 lutego w CKiT w Mrągowie odbyły się kolejne mi-W sobotę, 13 lutego w CKiT w Mrągowie odbyły się kolejne mi-W sobotę, 13 lutego w CKiT w Mrągowie odbyły się kolejne mi-
strzostwa organizowane przez pracowników Młodzieżowego Do-strzostwa organizowane przez pracowników Młodzieżowego Do-strzostwa organizowane przez pracowników Młodzieżowego Do-strzostwa organizowane przez pracowników Młodzieżowego Do-
mu Kultury w Mrągowie. W imprezie wzięło udział 13 grup ta-mu Kultury w Mrągowie. W imprezie wzięło udział 13 grup ta-mu Kultury w Mrągowie. W imprezie wzięło udział 13 grup ta-mu Kultury w Mrągowie. W imprezie wzięło udział 13 grup ta-
necznych z Rynu, Przasnysza, Kaliningradu i Mrągowa. W części necznych z Rynu, Przasnysza, Kaliningradu i Mrągowa. W części necznych z Rynu, Przasnysza, Kaliningradu i Mrągowa. W części necznych z Rynu, Przasnysza, Kaliningradu i Mrągowa. W części 
konkursowej wystąpiło 168 uczestników.konkursowej wystąpiło 168 uczestników.konkursowej wystąpiło 168 uczestników.konkursowej wystąpiło 168 uczestników.    

W skrócie 

G rupy taneczne rywalizowały 
w trzech kategoriach wieko-
wych: szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły średnie. 

Dwie najmłodsze grupy: „Iskiereczki”z 
Mrągowa i „ Radość” Kaliningradu zostały 
nagrodzone specjalnymi wyróżnieniami- 
pucharami ufundowanymi przez p. Mag-
dalenę Załęską. 
Jury w składzie: Przew. p. Marta Szymbor-
ska i członkowie: p. Janina Przyborowska, 
p. Gabriela Grablewska, p. Sandra Hirsz- 
Piaskowska, p. Beata Żukowska i p. Magda 
Iwanow przyznało następujące miejsca: 
I miejsce i puchar Burmistrza Miasta Mrą-
gowo - Grupie tanecznej „Radość” z Kali-
ningradu, II miejsce i puchar Dyrektora 
Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągo-
wie-grupie „Big Stars” z Klubu Garnizono-
wego w Przasnyszu,  III miejsce w kategorii 
szkół podstawowych grupie tanecznej 
„Iskierki”: z MDK w Mrągowie. Wyróżnio-
no grupę "Ilusion" z Świetlicy Środowisko-
wej w Mrągowie. 
W kategorii wiekowej gimnazjum jury przyznało: 
I miejsce i puchar Burmistrza Miasta Mrą-
gowa- grupie tanecznej „Dangerrous Te-
am” z Ryńskiego Centrum Kultury, II 

miejsce i puchar Dyrektora MDK w Mrą-
gowie- grupie „Kontakt” z Zespołu szkół 
Nr 4 w Mrągowie, III miejsce grupie ta-
necznej „Radość” z Kaliningradu, , Wyróż-
niono grupę "Iskry" z MDK Mrągowo.W 
najstarszej grupie wiekowej jury przyznało: 
III miejsce grupie tanecznej „Flying Girls” 
z Ryńskiego Centrum Kultury, II miejsce i 
puchar dyrektora MDK w Mrągowie- 
grupie tanecznej „Furious Crew” z Cen-
trum Kultury i Turystyki w Mrągowie 
oraz I miejsce i puchar Burmistrza Miasta 
Mrągowa grupie tanecznej „The Bass Beat” 
z Klubu Garnizonowego w Przasnyszu. 
Czas podczas obrad Jury uatrakcyjniały 
swoimi występami : chór z Zespołu Szkół 
Nr2 w Mrągowie prowadzony przez p. 
Krystynę Bawirsz, grupa taneczna z mia-
steczka westernowego Mrongoville, oraz 
zespół „Kawałek Mrągowa” z "Akademią 
Przedszkolaka" prowadzony przez p. Ewę 
Kowalewską. Puchary i dyplomy nagodzo-
nym przez Jurorów grupom wręczały pani 
Burmistrz, Otolia Siemieniec i dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągo-
wie p. Barbara Dziewiałtowska –Gintowt. 

Ewa KowalewskaEwa KowalewskaEwa KowalewskaEwa Kowalewska    

Pieniądze na kulturę       

Pierwszy etap konkursu ofert z zakresu Pierwszy etap konkursu ofert z zakresu Pierwszy etap konkursu ofert z zakresu Pierwszy etap konkursu ofert z zakresu 
kultury rozstrzygnięty kultury rozstrzygnięty kultury rozstrzygnięty kultury rozstrzygnięty –––– Zarząd Woje- Zarząd Woje- Zarząd Woje- Zarząd Woje-
wództwa na wsparcie 77 projektów prze-wództwa na wsparcie 77 projektów prze-wództwa na wsparcie 77 projektów prze-wództwa na wsparcie 77 projektów prze-
znaczył 450 tys. zł. znaczył 450 tys. zł. znaczył 450 tys. zł. znaczył 450 tys. zł.     
Wśród współfinansowanych w 2010 roku 
wydarzeń znalazły się m.in. XVI Festiwal XVI Festiwal XVI Festiwal XVI Festiwal 
Kultury Kresowej w MrągowieKultury Kresowej w MrągowieKultury Kresowej w MrągowieKultury Kresowej w Mrągowie, Marsz na 
Grunwald,  zjazd naukowców polskich Europy 
Wschodniej i konferencja „Europa Jagielloń-
ska”. Pierwszy etap konkursu został rozstrzy-
gnięty 8 lutego 2010 roku, ale do wykorzysta-
nia pozostało jeszcze 150 tys. zł. Kolejny ter-
min składania wniosków mija 31 maja 2010 roku.   

STRONA 5 

Początek obchodów Euro-
pejskiego Roku Walki z 
Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym  

Parlament Europejski i Rada Parlament Europejski i Rada Parlament Europejski i Rada Parlament Europejski i Rada 
Unii Europejskiej ogłosiły Unii Europejskiej ogłosiły Unii Europejskiej ogłosiły Unii Europejskiej ogłosiły 
rok 2010 Europejskim Ro-rok 2010 Europejskim Ro-rok 2010 Europejskim Ro-rok 2010 Europejskim Ro-
kiem Walki z Ubóstwem i kiem Walki z Ubóstwem i kiem Walki z Ubóstwem i kiem Walki z Ubóstwem i 
Wykluczeniem Społecznym. Wykluczeniem Społecznym. Wykluczeniem Społecznym. Wykluczeniem Społecznym.     

Na spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie naukowcy przed-
stawili rozmiary ubóstwa w krajach Unii 
Europejskiej oraz strategię przeciwdziałania. 
Swoje propozycje ograniczania biedy wygło-
sili także przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych. Zaproszeni zostali prezesi Federacji 
Organizacji Socjalnych Województwa War-
mińsko-Mazurskiego oraz Nidzickiej Funda-
cji Rozwoju "Nida". - Bezrobocie jest główną 
przyczyną biedy w regionie, dlatego wysiłki 
Samorządu, organizacji pozarządowych oraz 
firm muszą się uzupełniać. Musimy mądrze 
wykorzystać szansę, jaką dają nam programy 
unijne na lata 2007-2013 - mówił Marszałek 
Jacek Protas. Odsetek mieszkańców regionu 
znajdujących się poniżej ustawowej granicy 
ubóstwa zmalał w 2008 r. do 14,7 proc. Wy-
nik ten jest wyższy o prawie 5 proc. od śred-
niej krajowej. W 2008 r. ze świadczeń pomo-
cy społecznej korzystało 231 tys. osób, czyli 
16 proc. mieszkańców regionu. 
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SportSportSportSport    

W skrócie 

Mrągowska „Baza” oraz Mrągowska „Baza” oraz Mrągowska „Baza” oraz Mrągowska „Baza” oraz 
elbląskie „Truso”, to dwa elbląskie „Truso”, to dwa elbląskie „Truso”, to dwa elbląskie „Truso”, to dwa 
kluby z Warmii i Mazur które kluby z Warmii i Mazur które kluby z Warmii i Mazur które kluby z Warmii i Mazur które 
zostały wyróżnione pamiąt-zostały wyróżnione pamiąt-zostały wyróżnione pamiąt-zostały wyróżnione pamiąt-
kowymi pucharami podczas kowymi pucharami podczas kowymi pucharami podczas kowymi pucharami podczas 
„Gali Sportu Młodzieżowego „Gali Sportu Młodzieżowego „Gali Sportu Młodzieżowego „Gali Sportu Młodzieżowego 
2009" . 2009" . 2009" . 2009" .     

Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży uzdolnionej, organizowanego w ramach 
„Systemu Sportu Młodzieżowego" w 2009 roku odbyło się 
w Warszawie 3 lutego.  
System obejmuje cztery kategorie wiekowe - od młodzika 
do młodzieżowca - sklasyfikowano łącznie 3046 klubów z 
844 gmin i 365 powiatów ze wszystkich 16 województw. 
Wśród najwyżej sklasyfikowanych uczniowskich klubów 
sportowych na czwartym miejscu znalazło się Truso z 
Elbląga. W klasyfikacji najlepszych klubów z gmin liczą-
cych 20-50 tys. mieszkańców czwarte miejsce przypadło 
„Bazie” z Mrągowa, której zawodnicy i trenerzy otrzymali 
ponadto nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych 
na sprzęt sportowy.  

Baza wyróżniona  
przez Ministra  

Windsurfing Zimowy  
- Cezary Rośleń bezkonkurencyjny 

Podczas eliminacji do Mistrzostw Świata, którymi były Mistrzo-Podczas eliminacji do Mistrzostw Świata, którymi były Mistrzo-Podczas eliminacji do Mistrzostw Świata, którymi były Mistrzo-Podczas eliminacji do Mistrzostw Świata, którymi były Mistrzo-
stwa Mazowsza w Nieporęcie Mrągowianin, Cezary Roślen oka-stwa Mazowsza w Nieporęcie Mrągowianin, Cezary Roślen oka-stwa Mazowsza w Nieporęcie Mrągowianin, Cezary Roślen oka-stwa Mazowsza w Nieporęcie Mrągowianin, Cezary Roślen oka-
zał się bezkonkurencyjny i potwierdził swoją wysoką formę. Te-zał się bezkonkurencyjny i potwierdził swoją wysoką formę. Te-zał się bezkonkurencyjny i potwierdził swoją wysoką formę. Te-zał się bezkonkurencyjny i potwierdził swoją wysoką formę. Te-
raz z niecierpliwością wyczekuje Mistrzostwa Świata Seniorów w raz z niecierpliwością wyczekuje Mistrzostwa Świata Seniorów w raz z niecierpliwością wyczekuje Mistrzostwa Świata Seniorów w raz z niecierpliwością wyczekuje Mistrzostwa Świata Seniorów w 
Windsurfingu Zimowym.Windsurfingu Zimowym.Windsurfingu Zimowym.Windsurfingu Zimowym.    

M rągowianin Cezary 
Rośleń zakwalifiko-
wał się na Mistrzo-
stwa Świata Senio-

rów w Windsurfingu Zimowym. 
Zawody te odbędą się w tym roku w 
Kanadzie w La Baie, na jeziorze Que-
bec. Zawodnik zdobywa-
jąc srebrny medal na Mi-
strzostwach Świata w 
poprzednim roku zapew-
nił sobie miejsce w re-
prezentacji naszego kra-
ju, jednak musiał jeszcze 
wystartować w krajo-
wych eliminacjach, aby 
sprawdzić sprzęt, na któ-

rym będzie startować w Kanadzie.  
Eliminacją były Mistrzostwa Mazow-
sza rozegrane 30-31 stycznia w Nie-
poręcie, które zgromadziły zawodni-
ków z całej Polski. Cezary Rośleń 
zwyciężył w tych zawodach, nie da-
jąc większych szans swoim konku-

rentom i tym samym 
potwierdzając swoją 
wysoką formę oraz 
dobre przygotowanie 
do Mistrzostw. Miej-
my nadzieję, że i w 
tym roku wróci on z 
Kanady z medalem                                           
crcrcrcr    

Mistrzostwa Polski  
Pracowników  
Samorządowych  
Serdecznie zapraszamy drużyny samorządów Serdecznie zapraszamy drużyny samorządów Serdecznie zapraszamy drużyny samorządów Serdecznie zapraszamy drużyny samorządów 
województwa warmińskowojewództwa warmińskowojewództwa warmińskowojewództwa warmińsko----mazurskiego do udzia-mazurskiego do udzia-mazurskiego do udzia-mazurskiego do udzia-
łu w Eliminacjach Strefy Północnołu w Eliminacjach Strefy Północnołu w Eliminacjach Strefy Północnołu w Eliminacjach Strefy Północno----Wschodniej  Wschodniej  Wschodniej  Wschodniej  
XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorzą-XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorzą-XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorzą-XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorzą-
dowych w Halowej Piłce Nożnej”. Eliminacje dowych w Halowej Piłce Nożnej”. Eliminacje dowych w Halowej Piłce Nożnej”. Eliminacje dowych w Halowej Piłce Nożnej”. Eliminacje 
odbędą się w Mrągowie 12 odbędą się w Mrągowie 12 odbędą się w Mrągowie 12 odbędą się w Mrągowie 12 –––– 14 marca 2010 r. 14 marca 2010 r. 14 marca 2010 r. 14 marca 2010 r.    
Ideą imprezy jest promocja aktywności ruchowej wśród 
pracowników administracji samorządowej. Uczestnicy 
Mistrzostw oprócz sportowej rywalizacji będą mieli także 
okazję do wspólnych spotkań, nawiązania nowych znajo-
mości oraz wymiany doświadczeń. Impreza przyczynia się 
do integracji środowisk samorządowych i jest jednocześnie 
wspaniałą okazją by poznać piękno naszego miasta oraz 
Warmii i Mazur. Zgłoszenia do rozgrywek proszę kierować 
na adres: CKiT, ul Warszawska 26, 11-700 Mrągowo,  
tel. 89/7433469, 601628006, adres e-mail: w.cybul@wp.pl w 
terminie do dnia 01.03.2010r. 

STRONA 6 

Jaszczury 2009 rozdane 
W sobotę 20 lutego 2010 r. w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Turystyki w W sobotę 20 lutego 2010 r. w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Turystyki w W sobotę 20 lutego 2010 r. w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Turystyki w W sobotę 20 lutego 2010 r. w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie odbyła się po raz pierwszy GALA SPORTU " JASZCZURY 2009", podczas Mrągowie odbyła się po raz pierwszy GALA SPORTU " JASZCZURY 2009", podczas Mrągowie odbyła się po raz pierwszy GALA SPORTU " JASZCZURY 2009", podczas Mrągowie odbyła się po raz pierwszy GALA SPORTU " JASZCZURY 2009", podczas 
której został podsumowany sezon w żeglarstwie i kajakarstwie.której został podsumowany sezon w żeglarstwie i kajakarstwie.której został podsumowany sezon w żeglarstwie i kajakarstwie.której został podsumowany sezon w żeglarstwie i kajakarstwie.    

N ajlepszym zawodnikom - medalistom 
Mistrzostw Polski, Europy i świata oraz 
trenerom Klubu "Baza" w Mrągowie  
wręczono pamiątkowe statuetki zapro-

jektowane przez Bolesława i Macieja Marshal z 
Reszla. Nazwa statuetki pochodzi od nazwiska Józef 
Jaszczur-Nowickiego - to właśnie z jego inicjatywy w 
1950 roku powstał Klub Żeglarski w Mrągowie. Przez 
kilkadziesiąt lat był jego dyrektorem. Z zaangażowa-
niem pozyskiwał zaplecze i sprzęt dla klubu prze-
kształconego w słynną Bazę, która w ciągu lat rozro-
sła się w Zespół Oświatowo-Sportowy „Baza Mrago-
wo”. W 1991 roku rozpoczął budowę obiektów 
dydaktyczno-sportowych dla Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego.  

Pierwszą Galę Sortu ,,Jaszczury 2009” poprowadzili: 
Artur Wieczorek i dziennikarz TVP 2 Paweł Po-
chwała. Jaszczury 2009 w sześciu kategoriach otrzy-
mali: Weteran Weteran Weteran Weteran -  Franciszek Trawiński, Talent Talent Talent Talent - Sara 
Piasecka, Żeglarz Żeglarz Żeglarz Żeglarz - Karol Jabłoński, Trener Trener Trener Trener - Tomasz 
Stefański, Przyjaciel Klubu Przyjaciel Klubu Przyjaciel Klubu Przyjaciel Klubu - Tymoteusz Duchowski, Super Super Super Super 
Jaszczur Jaszczur Jaszczur Jaszczur - Edmund Januszewski. 
Podczas gali zostały wręczone przez Burmistrz Mia-
sta Mrągowo Otolię Siemieniec Niezapominajki. 
Statuetkę otrzymali: Wojciech Kot Wojciech Kot Wojciech Kot Wojciech Kot - za wspieranie 
inicjatyw sportowych, Hanna Filipczak Hanna Filipczak Hanna Filipczak Hanna Filipczak - za promocję 
Miasta Mrągowo , Karol Jabłoński Karol Jabłoński Karol Jabłoński Karol Jabłoński ----    za osiągnięcia 
sportowe. Gala sportu Jaszczury 2009 otworzyła 
obchody 60-lecia istnienia klubu sportowego Baza 
Mrągowo.  nk, fot. Ewa Baczewskank, fot. Ewa Baczewskank, fot. Ewa Baczewskank, fot. Ewa Baczewska 
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D oradcy z Ośrodka EFS zaprezen-
towali możliwości, jakie niesie ze 
sobą Europejski Fundusz Społecz-
ny (EFS), który służy podnosze-

niu kwalifikacji zawodowych osobom pracują-
cym, pomaga bezrobotnym w znalezieniu 
pracy i podniesieniu ich umiejętności zawodo-
wych, przeciwdziała dyskryminacji zawodo-
wej (np. kobiet, które chcą być aktywne zawo-
dowo) oraz daje wsparcie przy poszukiwaniu 
zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Na 
spotkaniu zostały również przedstawione 
wszystkie działania i poddziałania w ramach 

priorytetu 9. PO KL zakładającego wsparcie 
unijne dla oświaty w odniesieniu do woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Prowadzą-
cy spotkanie doradcy Sylwia Dubowska i Pa-
weł Strączek zachęcili do korzystania z bez-
płatnej oferty szkoleniowej i doradczej Regio-
nalnego Ośrodka EFS w Olsztynie.  
Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Na stronie www.mragowo.pl 
udostępniamy materiały zaprezentowane 
podczas spotkania.                 Agata JanczewskaAgata JanczewskaAgata JanczewskaAgata Janczewska 

Aktualności miejskieAktualności miejskieAktualności miejskieAktualności miejskie    

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 przeznaczonych do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym: 
 
a/ część działki nr 60/12 ( obręb nr 4 ), 
położona przy ulicy Sołtyskiej, z  
przeznaczeniem   na cele rekreacyjne, 
b/ część działki nr 117/2 i 119/4 ( ob-
ręb nr 5 ), położona przy ulicy Króle-
wieckiej, z przeznaczeniem na tren 
okalający pawilon,  
c/ część działki nr 24/4 ( obręb nr 2 ), 
położona przy ulicy Wileńskiej, z  prze-
znaczeniem pod kontener na odpady, 
d/ część działki nr 4/3 ( obręb nr 7 ), 
położona przy ulicy Przemysłowej, z 
przeznaczeniem pod tablicę reklamową.  
 
Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II 
piętro, pokój nr 49), tel. 89 7419022  

 
Adres 

 
Powierzchnia 

mkw 

 
Cena 
(zł) 

 

Rynkowa 8/3 
35,50 60 000 

 
Warszawska 33/4 

56,57 130 000 

 

Polna 2A/2 
72,93 180 000 

 
Warszawska 57/1 

78,04  
 

170 000 

92,64 180 000 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  

lub www.mragowo.pl, BIP,  
zakładka Gospodarka nieruchomościami 

 

Wolności 20A/5  

 
Wojska Polskiego 11/2  

38,36 65 000 

 

Dolny Zaułek 1/3  
50,51 65 000 

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

Wsparcie unijne dla edukacji   
Za nami spotkanie dotyczące „Możliwości dofinansowania projektów edukacyjnych w Za nami spotkanie dotyczące „Możliwości dofinansowania projektów edukacyjnych w Za nami spotkanie dotyczące „Możliwości dofinansowania projektów edukacyjnych w Za nami spotkanie dotyczące „Możliwości dofinansowania projektów edukacyjnych w 
ramach EFS ramach EFS ramach EFS ramach EFS ---- Plany Działań 2010”, które obyło się dn. 17.02.2010 r. w Miasteczku Westernowym  Plany Działań 2010”, które obyło się dn. 17.02.2010 r. w Miasteczku Westernowym  Plany Działań 2010”, które obyło się dn. 17.02.2010 r. w Miasteczku Westernowym  Plany Działań 2010”, które obyło się dn. 17.02.2010 r. w Miasteczku Westernowym 
Mrongoville, przy współpracy Urzędu Miejskiego w Mrągowie i Regionalnego Ośrodka Europej-Mrongoville, przy współpracy Urzędu Miejskiego w Mrągowie i Regionalnego Ośrodka Europej-Mrongoville, przy współpracy Urzędu Miejskiego w Mrągowie i Regionalnego Ośrodka Europej-Mrongoville, przy współpracy Urzędu Miejskiego w Mrągowie i Regionalnego Ośrodka Europej-
skiego Funduszu Społecznego w Olsztynie.skiego Funduszu Społecznego w Olsztynie.skiego Funduszu Społecznego w Olsztynie.skiego Funduszu Społecznego w Olsztynie.    

STRONA 7 

Ruszyła I edycja projektu  
Inicjatywa "Ja i mój komputer" 

Dnia 17 lutego 2010 r. ruszyła I edycja kursu Dnia 17 lutego 2010 r. ruszyła I edycja kursu Dnia 17 lutego 2010 r. ruszyła I edycja kursu Dnia 17 lutego 2010 r. ruszyła I edycja kursu 
komputerowego dla mieszkańców Miasta komputerowego dla mieszkańców Miasta komputerowego dla mieszkańców Miasta komputerowego dla mieszkańców Miasta 
Mrągowo, współfinansowanego przez Unię Mrągowo, współfinansowanego przez Unię Mrągowo, współfinansowanego przez Unię Mrągowo, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fundu-Europejską w ramach Europejskiego Fundu-Europejską w ramach Europejskiego Fundu-Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.szu Społecznego.szu Społecznego.szu Społecznego.    
Kurs jest częścią projektu pn. Inicjatywa "Ja i 
mój komputer", realizowanego przez Miasto 
Mrągowo w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest 
zwiększenie aktywności edukacyjnej miesz-
kańców, którzy zakończyli już edukację, w 
zakresie umiejętności korzystania z nowo-
czesnych technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych. W ramach projektu zostaną 
zorganizowane trzy 40 - godzinne kursy 
komputerowe dla 15 - osobowych grup 
uczestników. Każdy z kursów składa się z 5 
modułów (system operacyjny, internet, edy-
tor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje 
multimedialne). Kolejna edycja kursu plano-
wana jest w terminie od 22 marca do 23 
kwietnia br. Biuro projektu : Urząd Miejski 
w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pokój Nr 
28, tel. 89 741 9013.  

Anna Jakubowicz 

Innowacyjność szansą  
rozwoju przedsiębiorstw  

19 stycznia w urzędzie miejskim odbyło się 19 stycznia w urzędzie miejskim odbyło się 19 stycznia w urzędzie miejskim odbyło się 19 stycznia w urzędzie miejskim odbyło się 
bezpłatne spotkanie informacyjne pn. bezpłatne spotkanie informacyjne pn. bezpłatne spotkanie informacyjne pn. bezpłatne spotkanie informacyjne pn. 
„Innowacyjność Szansą Rozwoju Przedsiębiorstw „Innowacyjność Szansą Rozwoju Przedsiębiorstw „Innowacyjność Szansą Rozwoju Przedsiębiorstw „Innowacyjność Szansą Rozwoju Przedsiębiorstw 
---- ostatnia szansa na dotacje inwestycyjne”. Adre- ostatnia szansa na dotacje inwestycyjne”. Adre- ostatnia szansa na dotacje inwestycyjne”. Adre- ostatnia szansa na dotacje inwestycyjne”. Adre-
satami spotkania byli przedsiębiorcy z terenu satami spotkania byli przedsiębiorcy z terenu satami spotkania byli przedsiębiorcy z terenu satami spotkania byli przedsiębiorcy z terenu 
Powiatu Mrągowskiego.Powiatu Mrągowskiego.Powiatu Mrągowskiego.Powiatu Mrągowskiego.    
- Podczas spotkania chcieliśmy przekazać istotne 
informacje, dotyczące pozyskiwania środków 
unijnych na rozwój przedsiębiorstw, ponieważ 
okres kiedy możliwe jest pozyskiwanie funduszy 
UE zbliża się do końca -mówi Burmistrz Mrągo-
wa Otolia Siemieniec. Na spotkaniu omawiane 
były dotacje na działalność eksportową, wspiera-
nie działalności gospodarczej w dziedzinie gospo-
darki elektronicznej – e-usługi i wsparcie wdra-
żania elektronicznego biznesu typu B2B – pre-
zentacja Wojciech Kułakowski PPK RSWI przy 
WMARR Olsztyn. Pracownicy Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego przedstawili zasady 
udzielania pożyczek oraz Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, działania na tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw z terenów wiej-
skich – prezentacja konsultant PPK RSWI przy 
WMARR Kętrzyn Renata Dobroń, następnie 
omówiony został Regionalny Program Operacyj-
ny Warmia i Mazury poddziałanie 1.1.9 Inne 
inwestycje w przedsiębiorstwa – tzw. System 
dotacji inwestycyjnych. W cyklu warsztatowym 
omówione zostały dokumenty aplikacyjne: biz-
nes plan i wniosek w generatorze wniosków oraz 
załączniki – prezentacje konsultant PPK RSWI 
przy WMARR Mrągowo Justyna Szambelan. W 
spotkaniu uczestniczyło 38 osób. Organizatorami 
spotkania byli Burmistrz Miasta Mrągowo, War-
mińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regional-
nego S.A. w Olsztynie i Powiatowy Punkt Kon-
taktowy Regionalnego Systemu Wspierania 
Innowacji w Mrągowie.  nknknknk 
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KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIASTO MRĄGOWO 

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia    

                            BURMISTRZ  MIASTA  

MRĄGOWO 

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 prowadzący-

mi działalność pożytku publicznego i Uchwały Nr 

XLII/8/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 

grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współ-

pracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami poza-

rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2010 r. oraz Załącz-

nika 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, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/9/2010 z dnia 28 

stycznia 2010 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy 

Miasto Mrągowo na rok 2010 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, tenisa stołowego, ziemnego, kajakarstwa 

i żeglarstwa oraz bilarda. 

2.Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie 

kajakarstwa i żeglarstwa. 

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 maso-

wego wśród dzieci i młodzieży, wymiana sportowa krajowa  

i zagraniczna, 

wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji 

mrągowskich klubów sportowych na mistrzostwa w kraju i na 

zawody poza granicami kraju, wspieranie udziału dzieci i młodzieży 

- członków mrągowskich klubów sportowych w obozach treningo-

wych i kondycyjnych, wspieranie cyklicznego szkolenia dzieci  

i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, kształtowanie 

umiejętności spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowe-

go stylu życia. Termin realizacji zadań : kwiecień – grudzień 2010 

r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 

zadań w roku 2010: do 58 000 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. 

II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania : 

1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terenem 

działania jest Gmina Miasto Mrągowo. 

2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, która 

powinna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w 

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 

wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawoz-

dania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)  

i powinna zawierać: 

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowa-

nego do realizacji, 

2/ termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 

4/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, 

którego dotyczy zadanie, 

5/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapew-

niających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych 

uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, 

6/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 

3. Do oferty należy dołączyć załączniki: 

1/ aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub 

inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowa-

nie osób go reprezentujących (wystawiony nie później niż 3 miesią-

ce 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 przypadku 

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 dokumentów, 

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 przedłożonego 

projektu, zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskie-

go, określającego reguły partnerstwa oraz jednoznacznie określają-

cego wiodącą rolę jednego podmiotu odpowiedzialnego za całość 

projektu i jego rozliczenie.  

8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana 

w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejsze-

nie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania oferent 

jest zobowiązany do wprowadzenia korekty kosztorysu projektu. 

9. Dotacje nie mogą być udzielane na: 

1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z 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 zobowiązania 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, zaproszenia, 

banery, ogłoszenia, itp.), 

3/ zakup DROBNEGO sprzętu do realizacji zadania, 

4/ koszty transportu, dojazdu, wynajmu sal, konsumpcji, itp. 

11. Koszty materiałów biurowych, piśmienniczych, usług poczto-

wych, 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 

finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa. 

III. Termin i warunki realizacji zadania : 

1. Zadanie winno być wykonane w 2010 roku w terminie wskazanym w umowie. 

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

giem 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 15.03.2010 r. w zamkniętej 

kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2010” wraz z określeniem 

rodzaju zadania, którego dotyczy oferta w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 17, w 

godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy 

czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.   

2. Formularze ofert dostępne są w Referacie Edukacji, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągo-

wie, 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 rozstrzygnięcie 

konkursu ofert nastąpi do dnia       26.03.2010 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 rzeczowego zadania oraz 

udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych 

podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł, 

4) możliwość realizacji zadania przez podmiot, 

5) wysokość środków publicznych, 

6) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w 

okresie poprzednim, z uwzględnieniem terminowości i rzetelności 

ich realizacji oraz sposobu otrzymanych na ten cel środków, 

9) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców 

miasta Mrągowa i przewidzianą liczbę odbiorców. 

3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje 

Burmistrz Miasta Mrągowa, po uzyskaniu opinii komisji opiniują-

cej, 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 prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego. Poszczególnym podmio-

tom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. 

4. Od decyzji burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia 

dotacji, nie stosuje się trybu odwołania. 

5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu 

konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony. 

6. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające 

wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, na które przyznano dotacje 

i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 

Mrągowie, Magazynie Mrągowskim i umieszczone na tablicy ogło-

szeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie.                                       
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