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s. 8 

 

Mrągowo na 7 miejscu w Polsce Mrągowo na 7 miejscu w Polsce Mrągowo na 7 miejscu w Polsce Mrągowo na 7 miejscu w Polsce     
w Rankingu Rzeczpospolitejw Rankingu Rzeczpospolitejw Rankingu Rzeczpospolitejw Rankingu Rzeczpospolitej    

Mrągowo zajęło 7 miejsce w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej Mrągowo zajęło 7 miejsce w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej Mrągowo zajęło 7 miejsce w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej Mrągowo zajęło 7 miejsce w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej 
wśród gmin miejskich i miejskowśród gmin miejskich i miejskowśród gmin miejskich i miejskowśród gmin miejskich i miejsko----wiejskich najlepiej wykorzystu-wiejskich najlepiej wykorzystu-wiejskich najlepiej wykorzystu-wiejskich najlepiej wykorzystu-
jących fundusze unĳne. W rankingu tym Rzeczpospolita zbadała jących fundusze unĳne. W rankingu tym Rzeczpospolita zbadała jących fundusze unĳne. W rankingu tym Rzeczpospolita zbadała jących fundusze unĳne. W rankingu tym Rzeczpospolita zbadała 
wartość podpisanych umów według miejsca realizacji projektu.wartość podpisanych umów według miejsca realizacji projektu.wartość podpisanych umów według miejsca realizacji projektu.wartość podpisanych umów według miejsca realizacji projektu.    

R zeczpospolita tworząc ran-
king kierowała się wysokością 
dotacji unijnych w przelicze-
niu na jednego mieszkańca i 

wysokością dotacji ogółem. Na jednego 
Mrągowianina przypadło 6 797 zł z unijnej 
kasy, natomiast wartość pozyskanych dota-
cji z UE ogółem wyniosła 51 515 tys. zł. 
 W zestawieniu najlepszych 100 
samorządów bardzo dobrze w rankin-
gu wypadły Mikołajki, które z kwotą  
3 595 zł. na jednego mieszkańca zajęły 

26 miejsce i tym samym drugie  
w województwie z wartością dotacji  
30 140 tys. zł .  

Ciąg dalszy na str. 2Ciąg dalszy na str. 2Ciąg dalszy na str. 2Ciąg dalszy na str. 2    

Wystarczy kilka minut w czasie wypełniania deklaracji podatkowej i 1% Twojego podat-Wystarczy kilka minut w czasie wypełniania deklaracji podatkowej i 1% Twojego podat-Wystarczy kilka minut w czasie wypełniania deklaracji podatkowej i 1% Twojego podat-Wystarczy kilka minut w czasie wypełniania deklaracji podatkowej i 1% Twojego podat-
ku trafi bezpośrednio do potrzebujących, zamiast do budżetu państwa! Wystarczy tylko ku trafi bezpośrednio do potrzebujących, zamiast do budżetu państwa! Wystarczy tylko ku trafi bezpośrednio do potrzebujących, zamiast do budżetu państwa! Wystarczy tylko ku trafi bezpośrednio do potrzebujących, zamiast do budżetu państwa! Wystarczy tylko 
wypełnić prawidłowo 3 pola w zeznaniu podatkowym: Nazwa organizacji, numer Krajo-wypełnić prawidłowo 3 pola w zeznaniu podatkowym: Nazwa organizacji, numer Krajo-wypełnić prawidłowo 3 pola w zeznaniu podatkowym: Nazwa organizacji, numer Krajo-wypełnić prawidłowo 3 pola w zeznaniu podatkowym: Nazwa organizacji, numer Krajo-
wego Rejestru Sądowego (KRS), oraz przekazywaną kwotę. Dodatkowo w  PITwego Rejestru Sądowego (KRS), oraz przekazywaną kwotę. Dodatkowo w  PITwego Rejestru Sądowego (KRS), oraz przekazywaną kwotę. Dodatkowo w  PITwego Rejestru Sądowego (KRS), oraz przekazywaną kwotę. Dodatkowo w  PIT----ach poja-ach poja-ach poja-ach poja-
wiły się rubryki, w których podatnicy mogą informować fiskusa, że chcą, aby ich pienią-wiły się rubryki, w których podatnicy mogą informować fiskusa, że chcą, aby ich pienią-wiły się rubryki, w których podatnicy mogą informować fiskusa, że chcą, aby ich pienią-wiły się rubryki, w których podatnicy mogą informować fiskusa, że chcą, aby ich pienią-
dze z 1 proc. podatku trafiły na konkretny cel np. na leczenie konkretnego podopieczne-dze z 1 proc. podatku trafiły na konkretny cel np. na leczenie konkretnego podopieczne-dze z 1 proc. podatku trafiły na konkretny cel np. na leczenie konkretnego podopieczne-dze z 1 proc. podatku trafiły na konkretny cel np. na leczenie konkretnego podopieczne-
go wybranej przez podatnika fundacji. go wybranej przez podatnika fundacji. go wybranej przez podatnika fundacji. go wybranej przez podatnika fundacji.     

Przekaż 1% dla NGO z Mrągowa  Przekaż 1% dla NGO z Mrągowa  Przekaż 1% dla NGO z Mrągowa  Przekaż 1% dla NGO z Mrągowa      
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Rozpoczął się konkurs na ,,Pamiątkę Rozpoczął się konkurs na ,,Pamiątkę Rozpoczął się konkurs na ,,Pamiątkę Rozpoczął się konkurs na ,,Pamiątkę 
regionu Warmii i Mazur”. Konkurs, regionu Warmii i Mazur”. Konkurs, regionu Warmii i Mazur”. Konkurs, regionu Warmii i Mazur”. Konkurs, 
którego organizatorem jest Samorząd którego organizatorem jest Samorząd którego organizatorem jest Samorząd którego organizatorem jest Samorząd 
Województwa WarmińskoWojewództwa WarmińskoWojewództwa WarmińskoWojewództwa Warmińsko----
Mazurskiego, potrwa do 30 czerwca Mazurskiego, potrwa do 30 czerwca Mazurskiego, potrwa do 30 czerwca Mazurskiego, potrwa do 30 czerwca 
2010 roku, a na zwycięzcę czeka nagro-2010 roku, a na zwycięzcę czeka nagro-2010 roku, a na zwycięzcę czeka nagro-2010 roku, a na zwycięzcę czeka nagro-

da w wysokości 5 tys. Zł.da w wysokości 5 tys. Zł.da w wysokości 5 tys. Zł.da w wysokości 5 tys. Zł.    
Celem konkursu jest stworzenie pamiątki, która będzie 
kojarzona z regionem i będzie w przyszłości wizytówką 
Warmii i Mazur. Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba i 
płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowal-
stwo artystyczne, garncarstwo oraz wytwory rękodzieła 
artystycznego. Uczestnikami konkursu mogą być twórcy i 
artyści prowadzący własną działalność gospodarczą. Każdy 
uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie 
prace. Nagroda główna wynosi 5 tys. zł. Na zdobywcę 
drugiego miejsca czeka 3 tys. zł, a trzeciego – 2 tys. zł. Termin 
nadsyłania prac konkursowych mĳa 30 czerwca 2010 roku, a 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2010 r. 
Prace, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, należy prze-
słać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki, ul. Mariańska 
3, 10-052 Olsztyn. Można też je dostarczyć osobiście (pok. 
308). Konkurs jest współfinansowany ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.  
 

Konkurs ,,Pamiątka Konkurs ,,Pamiątka Konkurs ,,Pamiątka Konkurs ,,Pamiątka     
regionu Warmii i Mazur" regionu Warmii i Mazur" regionu Warmii i Mazur" regionu Warmii i Mazur"   

Nowy Komendant WOSZK Mrągowo 
Decyzją nr 40 Ministra Obrony Narodowej Decyzją nr 40 Ministra Obrony Narodowej Decyzją nr 40 Ministra Obrony Narodowej Decyzją nr 40 Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 14.01.2010 roku płk Tomasz DOMI-z dnia 14.01.2010 roku płk Tomasz DOMI-z dnia 14.01.2010 roku płk Tomasz DOMI-z dnia 14.01.2010 roku płk Tomasz DOMI-
NIKOWSKI został wyznaczony na stano-NIKOWSKI został wyznaczony na stano-NIKOWSKI został wyznaczony na stano-NIKOWSKI został wyznaczony na stano-
wisko Komendanta Wojskowego Ośrodka wisko Komendanta Wojskowego Ośrodka wisko Komendanta Wojskowego Ośrodka wisko Komendanta Wojskowego Ośrodka 
Szkoleniowo Szkoleniowo Szkoleniowo Szkoleniowo ----    Kondycyjnego Mrągowo.Kondycyjnego Mrągowo.Kondycyjnego Mrągowo.Kondycyjnego Mrągowo.    

Ppłk dypl. Tomasz DOMINIKOWSKI jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zme-
chanizowanych. W 1993 r. objął stanowisko 
służbowe w Komendzie Garnizonu m.st. Warsza-
wy - dowódca plutonu 2 Kompanii Reprezenta-
cyjnej WP. W latach 1995 - 1997 pełnił obowiąz-
ki zastępcy dowódcy kompanii w 1 Kompanii 
Reprezentacyjnej WP, a następnie przez dwa lata 
dowodził 2 Kompanią Reprezentacyjną WP. W 
latach 2000 - 2002 odbył studia stacjonarne w 
Akademii Obrony Narodowej uzyskując tytuł 
oficera dyplomowanego. Dalszą służbę pełnił w 
Dowództwie Garnizonu Warszawa jako szef 
wydziału służb garnizonowych Komendy Garni-
zonu. W latach 2003 - 2006 dowodził batalionem 
zabezpieczenia stołecznego Pułku Ochrony. W 
latach 2006 - 2010 r. dowodził Batalionem Repre-
zentacyjnym WP.  

 W rankingu dla gmin wiejskich 
w zestawieniu 100 najlepszych samo-
rządów na znakomitym,  2 miejscu zna-
lazła się Gmina Elbląg, na 14 Gmina 
Iława i na 35 Gmina Grunwald. Dobrze 
wypadła Gmina Mrągowo, która znala-
zła się na 58 miejscu z kwotą 2866 zł 
dotacji na mieszkańca przy 62 300 tys. 
zł wartości dotacji ogółem.   
Miasta na prawach powiatu wchłaniają 
dotacje o największej wartości. Wskaźniki 
per capita są tu jednak nieco niższe i tak, w 
zajmującym 1 miejsce w rankingu Sopocie 
dotacja na mieszkańca wyniosła , a zajmu-
jącym 4 miejsce w rankingu Olsztynie - 3 
751 zł. Elbląg zajął 18 miejsce – 1 952 zł 
dotacji na mieszkańca. 
 Ubiegły rok pod względem wy-
korzystania unĳnych funduszy na lata 
2007 – 2013 był okresem przełomo-
wym. Ruszyły konkursy na wszystkie 
rodzaje grantów, wyłaniano najlepsze 
projekty, podpisywano tysiące umów. 
W najlepszych gminach wykorzystanie 
środków unĳnych na mieszkańca prze-
kracza 10 tys. zł. W najsłabszych wyno-
si kilkadziesiąt złotych na mieszkańca. 
Różnice są więc ogromne. 
 Przygotowując ranking Rzecz-
pospolita brała pod uwagę wartość 

dotacji z UE w podpisanych umowach 
w programach operacyjnych: 
„Infrastruktura i środowisko”, 
„Innowacyjna gospodarka”, „Kapitał 
ludzki”, „Rozwój Polski wschodniej” 
oraz 16 programach regionalnych. 
Brano pod uwagę fundusze struktural-
ne (zarządzane przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego). Beneficjenta-
mi funduszy strukturalnych mogą być 
bowiem wszyscy uczestnicy życia go-
spodarczego i społecznego. Bez wzglę-
du na to, kto bezpośrednio prowadzi 
inwestycję wspieraną z unĳnych pie-
niędzy, największymi ostatecznymi 
beneficjantami są społeczności lokalne. 
To mieszkańcy gminy mogą korzystać z 
nowych dróg czy wodociągów, wyre-
montowanych szpitali, lepszej oferty 
edukacyjnej czy kulturalnej.  
 Wysyp inwestycji to także szansa na 
więcej miejsc pracy. Właśnie z tych wzglę-
dów władze samorządowe czołówki zesta-
wienia Rzeczpospolitej, w tym Mrągowa, 
zgodnie podkreślają, że wykorzystanie szan-
sy, jaką dają unĳne fundusze, jest dla nich 
sprawą priorytetową. I tak, organizują swoje 
plany, by pieniędzy na wkład własny na 
dotowane inwestycje wystarczyło nawet 
podczas spowolnienia gospodarczego.  
Wartość podpisanych do końca 2009 r. 
umów o dotacje w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wyniosła w zestawieniu 
Rzeczpospolitej ok. 1100 zł.  

 Mrągowo na 7 miejscu w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej c.d.Mrągowo na 7 miejscu w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej c.d.Mrągowo na 7 miejscu w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej c.d.Mrągowo na 7 miejscu w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej c.d. 

Sara Piasecka laureatkąSara Piasecka laureatkąSara Piasecka laureatkąSara Piasecka laureatką    
    konkursu ,,Najlepszy z Najlepszych" konkursu ,,Najlepszy z Najlepszych" konkursu ,,Najlepszy z Najlepszych" konkursu ,,Najlepszy z Najlepszych"     

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 18 marca 2010 roku w olsztyńskim Teatrze Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 18 marca 2010 roku w olsztyńskim Teatrze Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 18 marca 2010 roku w olsztyńskim Teatrze Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 18 marca 2010 roku w olsztyńskim Teatrze 
Jaracza, zostało wyróżnionych 30 laureatów w ośmiu kategoriach: sport, taniec, Jaracza, zostało wyróżnionych 30 laureatów w ośmiu kategoriach: sport, taniec, Jaracza, zostało wyróżnionych 30 laureatów w ośmiu kategoriach: sport, taniec, Jaracza, zostało wyróżnionych 30 laureatów w ośmiu kategoriach: sport, taniec, 
upowszechnianie kultury, nauka, zdrowie, promocja turystyczna, działalność go-upowszechnianie kultury, nauka, zdrowie, promocja turystyczna, działalność go-upowszechnianie kultury, nauka, zdrowie, promocja turystyczna, działalność go-upowszechnianie kultury, nauka, zdrowie, promocja turystyczna, działalność go-
spodarcza oraz w kategorii ,,Inne”.spodarcza oraz w kategorii ,,Inne”.spodarcza oraz w kategorii ,,Inne”.spodarcza oraz w kategorii ,,Inne”.    

Laur ,,Najlepszym z Najlepszych” to 
nagroda Marszałka Województwa, 
przyznawana raz do roku mieszkań-
com regionu za szczególne osiągnięcia 
w kraju i za granicą. W tym roku zo-
stała przyznana po raz siódmy. W 
kategorii sport laur otrzymała mrągo-
wianka Sara Piasecka - zawodniczka 
Bazy Mrągowo i stypendystka Samo-
rządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.- Gratulujemy!!!!Gratulujemy!!!!Gratulujemy!!!!Gratulujemy!!!! 
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Warmia i Mazury na Targach Warmia i Mazury na Targach Warmia i Mazury na Targach Warmia i Mazury na Targach     
Turystycznych ITB BerlinTurystycznych ITB BerlinTurystycznych ITB BerlinTurystycznych ITB Berlin    

Pełni optymizmu przybyli do Berlina przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycz-Pełni optymizmu przybyli do Berlina przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycz-Pełni optymizmu przybyli do Berlina przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycz-Pełni optymizmu przybyli do Berlina przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycz-
nej, stawiając sobie tylko jeden celnej, stawiając sobie tylko jeden celnej, stawiając sobie tylko jeden celnej, stawiając sobie tylko jeden cel––––    zmaksymalizować zainteresowanie regionem War-zmaksymalizować zainteresowanie regionem War-zmaksymalizować zainteresowanie regionem War-zmaksymalizować zainteresowanie regionem War-
mii i Mazur. W ciągu pierwszych dni branżowych nawiązując kontakty oraz przedsta-mii i Mazur. W ciągu pierwszych dni branżowych nawiązując kontakty oraz przedsta-mii i Mazur. W ciągu pierwszych dni branżowych nawiązując kontakty oraz przedsta-mii i Mazur. W ciągu pierwszych dni branżowych nawiązując kontakty oraz przedsta-
wiając ofertę produktów turystycznych naszego regionu udało nam się dodać mazury wiając ofertę produktów turystycznych naszego regionu udało nam się dodać mazury wiając ofertę produktów turystycznych naszego regionu udało nam się dodać mazury wiając ofertę produktów turystycznych naszego regionu udało nam się dodać mazury 
do wielu ofert wycieczkowych na całym świecie. Zainteresowanie biur podróży regio-do wielu ofert wycieczkowych na całym świecie. Zainteresowanie biur podróży regio-do wielu ofert wycieczkowych na całym świecie. Zainteresowanie biur podróży regio-do wielu ofert wycieczkowych na całym świecie. Zainteresowanie biur podróży regio-
nem Warmii i Mazur  jest bardzo odczuwalne nem Warmii i Mazur  jest bardzo odczuwalne nem Warmii i Mazur  jest bardzo odczuwalne nem Warmii i Mazur  jest bardzo odczuwalne ––––    szczególnie w stolicy Niemiec.szczególnie w stolicy Niemiec.szczególnie w stolicy Niemiec.szczególnie w stolicy Niemiec.    

P odczas Targów ITB w Berlinie (10-
14.03) Polska Organizacja Tury-
styczna zorganizowała spotkanie z 
kilkudziesięcioma dziennikarzami. 

Konferencja odbyła się w stylowym wagonie 
kolejowym firmy DNV, organizującej wyjazdy 
grupowe do regionu Warmii i Mazur. Zapro-
szonymi prelegentami były osoby z regionu: 
Robert Kempa – kierownik Biura Promocji i 
Informacji Turystycznej w Giżycku oraz Ro-
bert Wróbel – Kierownik Mrągowskiego Cen-
trum Informacji Turystycznej oraz Prezes 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia 
Mrągowska. Spotkanie przebiegało w atmosfe-
rze swobodnej rozmowy. Dziennikarze pytali 
o najróżniejsze tematy. Pan Kempa odpowia-
dał na zagadnienia związane z żeglarstwem. 
Pan Wróbel natomiast udzielał odpowiedzi 
związanych z turystyką aktywną (rowerowa, 
piesza, kajakowa) oraz opowiedział o trady-
cjach festiwalowych Mrągowa i nowo wybu-
dowanym Miasteczku Westernowym Mrongo-
ville. Ponieważ bieżący rok jest rokiem jubile-
uszowym (150 lat Kanału Elbląskiego oraz 600 
lat Bitwy pod Grunwaldem) zostały również 
poruszone te kwestie. Rozmowie towarzyszyło 
dwóch przebranych za rycerzy Marcinów, 

którzy zadbali o odpowiedni klimat rozmowy. 
Spotkania z dziennikarzami to ważny element 
promocji. Poprzez rozmowę można najlepiej 
zaprezentować region, rozwiać wątpliwości, 
zachęcić do przyjazdu. Dziennikarze stają się 
w ten sposób naturalnymi sprzymierzeńcami 
w działaniach promocyjnych. Warto wspo-
mnieć, że turyści z Niemiec stanowią najwięk-
szą część zagranicznych turystów odwiedzają-
cych nasz region.  

Robert Wróbel kierownik MCiT na 
targach ITB w Berlinie  

Program stażowy w Brukseli 
Istniejący od 2006 r. program stażowy w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko Istniejący od 2006 r. program stażowy w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko Istniejący od 2006 r. program stażowy w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko Istniejący od 2006 r. program stażowy w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko ––––    Mazur-Mazur-Mazur-Mazur-
skiego w Brukseli cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród jednostek samorządu teryto-skiego w Brukseli cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród jednostek samorządu teryto-skiego w Brukseli cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród jednostek samorządu teryto-skiego w Brukseli cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród jednostek samorządu teryto-
rialnego naszego województwa. Jak dotąd udział w programie wzięło kilkanaście osób, w tym rialnego naszego województwa. Jak dotąd udział w programie wzięło kilkanaście osób, w tym rialnego naszego województwa. Jak dotąd udział w programie wzięło kilkanaście osób, w tym rialnego naszego województwa. Jak dotąd udział w programie wzięło kilkanaście osób, w tym 
jedna osoba z Mrągowa, które z bliska mogły przyjrzeć się funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej jedna osoba z Mrągowa, które z bliska mogły przyjrzeć się funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej jedna osoba z Mrągowa, które z bliska mogły przyjrzeć się funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej jedna osoba z Mrągowa, które z bliska mogły przyjrzeć się funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej 
najważniejszych instytucji oraz poznały możliwości, jakie daje Biuro Regionalne Warmii i Mazur najważniejszych instytucji oraz poznały możliwości, jakie daje Biuro Regionalne Warmii i Mazur najważniejszych instytucji oraz poznały możliwości, jakie daje Biuro Regionalne Warmii i Mazur najważniejszych instytucji oraz poznały możliwości, jakie daje Biuro Regionalne Warmii i Mazur 
w sercu zjednoczonej Europy.w sercu zjednoczonej Europy.w sercu zjednoczonej Europy.w sercu zjednoczonej Europy.    

Adresatami programu są pracownicy samorzą-
dowi, którym w pracy potrzebna jest wiedza 
na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. 
Samorządy mogą również zaproponować kan-
dydatury innych osób, ale osoby te muszą 
spełniać określone warunki, m.in.: być zamel-
dowane na terenie samorządu terytorialnego, 
proponującego kandydata na staż, posiadać 
dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunkach takich jak: integracja europejska, 
administracja, stosunki międzynarodowe, 
politologia, prawo, zarządzanie, ekonomia; 
możliwy jest też udział absolwentów innych 
kierunków, o ile ich zainteresowania są wy-
raźnie związane z problematyką unĳną, biegła 

znajomość języka angielskiego lub francuskie-
go (potwierdzona certyfikatem lub udokumen-
towana w inny, wiarygodny sposób), a dodat-
kowo zweryfikowana podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Długość stażu od 4 tygodni do 3 
miesięcy. Uczestnicy stażu  sami pokrywają 
koszty utrzymania i przejazdu w obie strony. 
Biuro w Brukseli służy pomocą w znalezieniu 
mieszkania. Szacunkowy koszt miesięcznego 
pobytu to ok. 800 euro. Wszystkich zaintere-
sowanych proszę o kontakt z p. Kamilą Pliszką 
z Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Inte-
gracji Europejskiej Urzędu Miejskiego, pod  
nr tel. 89/ 7419041 lub emaliowo  
pliszka@mragowo.um.gov.pl  

Telefon zaufania dla 
osób przeżywających 
kryzys emocjonalny 
Uruchomiona została pierwsza bezpłatna, Uruchomiona została pierwsza bezpłatna, Uruchomiona została pierwsza bezpłatna, Uruchomiona została pierwsza bezpłatna, 
ogólnopolska Poradnia Telefoniczna 116 123 ogólnopolska Poradnia Telefoniczna 116 123 ogólnopolska Poradnia Telefoniczna 116 123 ogólnopolska Poradnia Telefoniczna 116 123 
dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. 
Telefon wspomoże m. in. pracę policjantów. Telefon wspomoże m. in. pracę policjantów. Telefon wspomoże m. in. pracę policjantów. Telefon wspomoże m. in. pracę policjantów.     

Osoby, które skorzystają z numeru 116 123, 
uzyskają psychologiczne wsparcie oraz infor-
macje, gdzie należy szukać dalszej pomocy. Od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 
do 22:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 
116 123 dyżurować będą specjaliści Instytutu 
Psychologii Zdrowia PTP. Numer 116 123 jest 
jednym z trzech bezpłatnych numerów po-
wstałych z inicjatywy Komisji Europejskiej o 
charakterze społecznym - pozostałe dwa to:  
116 111 116 111 116 111 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i  młodzie-
ży prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje 
116 000 116 000 116 000 116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziec-
ka prowadzony przez Fundację Itaka  

WiM. Rzecznik Praw 
Osób Starszych   
W ramach kontynuacji prac nad wdrażaniem W ramach kontynuacji prac nad wdrażaniem W ramach kontynuacji prac nad wdrażaniem W ramach kontynuacji prac nad wdrażaniem 
założeń wynikających z Wojewódzkiego Pro-założeń wynikających z Wojewódzkiego Pro-założeń wynikających z Wojewódzkiego Pro-założeń wynikających z Wojewódzkiego Pro-
gramu na Rzecz Osób Starszych na lata 2009gramu na Rzecz Osób Starszych na lata 2009gramu na Rzecz Osób Starszych na lata 2009gramu na Rzecz Osób Starszych na lata 2009----
2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na 2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na 2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na 2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na 
Warmii i Mazurach”, Federacja Organizacji Warmii i Mazurach”, Federacja Organizacji Warmii i Mazurach”, Federacja Organizacji Warmii i Mazurach”, Federacja Organizacji 
Socjalnych Województwa WarmińskoSocjalnych Województwa WarmińskoSocjalnych Województwa WarmińskoSocjalnych Województwa Warmińsko----
Mazurskiego FOSa uruchomiła działalność Mazurskiego FOSa uruchomiła działalność Mazurskiego FOSa uruchomiła działalność Mazurskiego FOSa uruchomiła działalność 
biura Rzecznika Praw Osób Starszych.biura Rzecznika Praw Osób Starszych.biura Rzecznika Praw Osób Starszych.biura Rzecznika Praw Osób Starszych.    

Zadaniem Rzecznika Praw Osób Starszych 
jest koordynacja działań na rzecz osób 
starszych, podkreślanie wagi tej problema-
tyki wobec władz administracyjnych, sa-
morządowych i instytucji socjalnych, 
wspieranie inicjatyw środowiska oraz in-
terwencje w przypadku naruszania praw 
seniorów.  
Kontakt z Rzecznikiem: 
Stanisław Brzozowski Stanisław Brzozowski Stanisław Brzozowski Stanisław Brzozowski     
– dyżur w poniedziałki w godz. 9.00-11.00 
biuro FOSa w Olsztynie, ul. Głowackiego 
28/405,tel./fax 89/678 97 27, tel. kom.  
601 558 143 
Grzegorz Godlejewski Grzegorz Godlejewski Grzegorz Godlejewski Grzegorz Godlejewski     
– asystent Rzecznika Praw Osób Starszych 
tel./fax 89/6789727, e-mail:  
fosa.wm@wp.pl 
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Ja i mój komputer Ja i mój komputer Ja i mój komputer Ja i mój komputer     
Dnia 23 marca br. odbyło się uroczyste zakończenie I edy-Dnia 23 marca br. odbyło się uroczyste zakończenie I edy-Dnia 23 marca br. odbyło się uroczyste zakończenie I edy-Dnia 23 marca br. odbyło się uroczyste zakończenie I edy-
cji kursu komputerowego dla mieszkańców Miasta Mrągo-cji kursu komputerowego dla mieszkańców Miasta Mrągo-cji kursu komputerowego dla mieszkańców Miasta Mrągo-cji kursu komputerowego dla mieszkańców Miasta Mrągo-
wo, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-wo, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-wo, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-wo, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. ków Europejskiego Funduszu Społecznego. ków Europejskiego Funduszu Społecznego. ków Europejskiego Funduszu Społecznego.     

Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności     

STRONA 4 

K urs jest częścią projektu 
pn. Inicjatywa "Ja i mój 
komputer", realizowanego 
przez Miasto Mrągowo w 

ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Celem głównym projek-
tu jest podniesienie poziomu kwalifi-
kacji mieszkańców Mrągowa (głównie 
kobiet) oraz zwiększenie ich 
aktywności w zakresie samoe-
dukacji.  
Kolejna edycja kursu rozpo-
częła się już 24 marca br. W 
ramach projektu zostanie zor-
ganizowana jeszcze jedna 
edycja, która planowana jest 
na przełomie kwietnia i maja br. 
Każda z edycji składa się z 5 
modułów (system operacyjny, 
internet, edytor tekstu, arkusz 
kalkulacyjny, prezentacje 
multimedialne). Łącznie pla-

nuje się przeszkolenie 45 osób.  
Biuro projektu: Urząd Miejski w 
Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 
pokój Nr 28, tel. 89 7419013. Infor-
macji udziela: kierownik projektu: 
Anna Jakubowicz oraz specjalista d/s 
rekrutacji i monitoringu: Kamila 
Pliszka, tel. 89/7419041.    

Majówka w Mrongoville  
1 maja 2010 r. serdecznie zapraszamy na otwarcie toru off1 maja 2010 r. serdecznie zapraszamy na otwarcie toru off1 maja 2010 r. serdecznie zapraszamy na otwarcie toru off1 maja 2010 r. serdecznie zapraszamy na otwarcie toru off----road oraz wielu in-road oraz wielu in-road oraz wielu in-road oraz wielu in-
nych atrakcji sportowonych atrakcji sportowonych atrakcji sportowonych atrakcji sportowo----rekreacyjnych na terenie Miasteczka Westernowego rekreacyjnych na terenie Miasteczka Westernowego rekreacyjnych na terenie Miasteczka Westernowego rekreacyjnych na terenie Miasteczka Westernowego 
Mrongoville.Mrongoville.Mrongoville.Mrongoville.    

Majówka rozpocznie się I Rajdem Off Road o Puchar Mrongoville oraz I  Otwartymi 
Mistrzostwami Województwa Warmińsko-Mazurskiego w siłowaniu na rękę o Puchar 
Burmistrza. Kontakt: Miasteczko westernowe Mrongoville, ul. Młynowa 50 tel.  665 
440  888, (89) 741 02 82, www.mrongoville.pl  

Tor Off Road Mrongoville Off Road Mrongoville Off Road Mrongoville Off Road Mrongoville  

... NA KAZIUKA Kazikowi 
6 marca w Centrum Kultury obchodziliśmy 6 marca w Centrum Kultury obchodziliśmy 6 marca w Centrum Kultury obchodziliśmy 6 marca w Centrum Kultury obchodziliśmy 
skocznie dzień "kaziukowego święta". Impreza skocznie dzień "kaziukowego święta". Impreza skocznie dzień "kaziukowego święta". Impreza skocznie dzień "kaziukowego święta". Impreza 
organizowana przez Towarzystwo Miłośników organizowana przez Towarzystwo Miłośników organizowana przez Towarzystwo Miłośników organizowana przez Towarzystwo Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie oraz Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie oraz Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie oraz Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie oraz 
Centrum Kultury i Turystyki co roku spotyka się Centrum Kultury i Turystyki co roku spotyka się Centrum Kultury i Turystyki co roku spotyka się Centrum Kultury i Turystyki co roku spotyka się 
z gorącym przyjęciem mieszkańców Mrągowa. z gorącym przyjęciem mieszkańców Mrągowa. z gorącym przyjęciem mieszkańców Mrągowa. z gorącym przyjęciem mieszkańców Mrągowa.     
W tym roku gościliśmy  Kapelę Świętojańską, 
Zespół "Melodia" oraz Gabrielę Vasiliauskaite.  
Na zorganizowanym kiermaszu przy żywej 
nadzieją wiosny, muzyce  mogliśmy nabyć 
oryginalne wyroby z Wilna. Palmy z suszo-
nych kwiatów, ozdoby wielkanocne, wyroby z 
wikliny, serwety z lnu, pierniczki, chleb wi-
leński to upominki, które na długo zachowają 
ciepłe wspomnienia. 

Fot. Marian Modzelewski 

Fot. Marian Modzelewski 

Od 2001 roku Młodzieżowy Dom Kultury Od 2001 roku Młodzieżowy Dom Kultury Od 2001 roku Młodzieżowy Dom Kultury Od 2001 roku Młodzieżowy Dom Kultury 
organizuje imprezę charytatywną „BYĆ DLA organizuje imprezę charytatywną „BYĆ DLA organizuje imprezę charytatywną „BYĆ DLA organizuje imprezę charytatywną „BYĆ DLA 
INNYCH” na rzecz dzieci niepełnosprawnych.INNYCH” na rzecz dzieci niepełnosprawnych.INNYCH” na rzecz dzieci niepełnosprawnych.INNYCH” na rzecz dzieci niepełnosprawnych.    
Symbolem imprezy jest uśmiechnięte słonecz-
ko, które można otrzymać przed wejściem na 
widownię. Głównym celem imprezy jest inte-
gracja z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i 
ten cel jest realizowany: ponad 200 artystów na 
scenie, dzieci niepełnosprawne, wielu wolonta-
riuszy, rodzice , nauczyciele i pełna widownia. 
Integracja jest potrzebna naszemu miastu, 
naszym dzieciom i dzieciom niepełnospraw-
nym. Niesie ona wiele wartości, uczy wzajem-
nej akceptacji, tolerancji, szacunku. Zespoły 
dziecięce i młodzieżowe, wolontariuszy, nau-
czycieli, którzy chętnie włączą się w akcję, 
osoby mogące wesprzeć  nasze działania  prosi-
my o kontakt z osobą odpowiedzialną za orga-
nizację imprezy:  
Ewa Gnoza – nauczyciel MDK w Mrągowie, 
tel:696022539 tel MDK 89/741 25 32 

"Być dla innych" - 27 
marca po raz dziesiąty   
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Termomodernizacja budynków  
użyteczności publicznej  

Zadanie o wartości 5, 8 mln zł współfinansowane jest ze środków krajowych w Zadanie o wartości 5, 8 mln zł współfinansowane jest ze środków krajowych w Zadanie o wartości 5, 8 mln zł współfinansowane jest ze środków krajowych w Zadanie o wartości 5, 8 mln zł współfinansowane jest ze środków krajowych w 
formie Dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki formie Dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki formie Dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki formie Dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 2 900 000 zł oraz w formie pożyczki z Wojewódzkiego Wodnej w wysokości 2 900 000 zł oraz w formie pożyczki z Wojewódzkiego Wodnej w wysokości 2 900 000 zł oraz w formie pożyczki z Wojewódzkiego Wodnej w wysokości 2 900 000 zł oraz w formie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 520 663 zł Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 520 663 zł Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 520 663 zł Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 520 663 zł 

G łówny cel realizowanego projektu 
stanowi ochrona środowiska, która jest 
możliwa dzięki ograniczeniu zużycia 
energii. To z kolei przyczyni się do 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, dzięki znaczne-
mu obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną, a 
także ograniczeniu strat ciepła, dzięki czemu zostaną 
obniżone koszty funkcjonowania modernizowanych 
obiektów nawet do kilkudziesięciu tys. złotych. 
Efektem pośrednim wynikającym z poprawy stanu 
środowiska jest efekt zdrowotny. Dzięki realizacji 
projektu modernizacji w znacznym stopniu ulegną 
poprawie warunki nauki i pracy.  

Inwestycje miejskieInwestycje miejskieInwestycje miejskieInwestycje miejskie    

W skrócie 

Rok Chopinowski  
w Mrągowie  
Dokładnie 200 lat temu 1 marca 1810 Dokładnie 200 lat temu 1 marca 1810 Dokładnie 200 lat temu 1 marca 1810 Dokładnie 200 lat temu 1 marca 1810 
r. urodził się geniusz muzyczny r. urodził się geniusz muzyczny r. urodził się geniusz muzyczny r. urodził się geniusz muzyczny ––––    
Fryderyk Chopin. „Rodem Warsza-Fryderyk Chopin. „Rodem Warsza-Fryderyk Chopin. „Rodem Warsza-Fryderyk Chopin. „Rodem Warsza-
wianin, sercem Polak, a talentem wianin, sercem Polak, a talentem wianin, sercem Polak, a talentem wianin, sercem Polak, a talentem 
świata obywatel”  świata obywatel”  świata obywatel”  świata obywatel”  ----    powiedział o nim powiedział o nim powiedział o nim powiedział o nim 
Cyprian Kamil Norwid. Z okazji tej Cyprian Kamil Norwid. Z okazji tej Cyprian Kamil Norwid. Z okazji tej Cyprian Kamil Norwid. Z okazji tej 
rocznicy rok 2010 został ustanowio-rocznicy rok 2010 został ustanowio-rocznicy rok 2010 został ustanowio-rocznicy rok 2010 został ustanowio-
ny Rokiem Chopinowskim.ny Rokiem Chopinowskim.ny Rokiem Chopinowskim.ny Rokiem Chopinowskim.    
Aby uświetnić to wydarzenie Centrum 
Kultury i Turystyki zorganizowało kon-
cert poświęcony twórczości Fryderyka 
Chopina 1 marca  w dzień 200 rocznicy 
urodzin Chopina. Jego wykonawcami 
byli uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II – go st. im. Fryderyka Chopina 
w Olsztynie. Był to koncert inaugurujący 
projekt „Chopin – Tak Go Widzę Dzi-
siaj”, który realizowany będzie od marca 
do października 2010 r. W jego ramach 
zorganizowanych zostanie szereg koncer-
tów z muzyka kompozytora w różnorod-
nej stylistyce. Gorąco zachęcamy do śle-
dzenia imprez związanych z realizacją 
projektu! Projekt dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. 
Zapraszamy Państwa również do obejrze-
nia wyjątkowej Wystawy Plakatu Chopi-
nowskiego, która prezentowana będzie 
jednocześnie w 200 placówkach na tere-
nie całej Polski. Autorami plakatów są 
znakomici polscy artyści graficy. Wysta-
wa obejmuje kolekcję 35 plakatów wyło-
nionych w drodze konkursu, zorganizo-
wanego w 2009 roku przez Mazowieckie 
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie 
we współpracy z Akademią Sztuk Pięk-
nych w Warszawie oraz Instytut “Sztuka 
Mediów”. Wystawę będzie można oglą-
dać do końca kwietnia w CKiT.  
 

Zadanie min. obejmuje: Zadanie min. obejmuje: Zadanie min. obejmuje: Zadanie min. obejmuje:     
----    Budynek Zespołu Szkół Nr 4, os. Mazurskie 12Budynek Zespołu Szkół Nr 4, os. Mazurskie 12Budynek Zespołu Szkół Nr 4, os. Mazurskie 12Budynek Zespołu Szkół Nr 4, os. Mazurskie 12    
Do marca 2010r. wymieniono ok. 1200 m2 stolarki 
okiennej oraz wykonano ok. 2000 m2 ocieplenia 
przegród, Roboty potrwają do czerwca 2011r. 
----    Budynek Zespołu Szkół Nr 1, ul. Kopernika 2ABudynek Zespołu Szkół Nr 1, ul. Kopernika 2ABudynek Zespołu Szkół Nr 1, ul. Kopernika 2ABudynek Zespołu Szkół Nr 1, ul. Kopernika 2A    
Do marca 2010r. wykonano ok. 3 300m2 ocieplenia 
przegród, wymieniono ok. 210 m2 stolarki okiennej, 
wymieniono ok. 30 m2 stolarki drzwiowej, dokonano 
regulacji i modernizacji instalacji c. o. Roboty po-
trwają do sierpnia 2010r. 
----    Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ul. Wyspiańskiegoul. Wyspiańskiegoul. Wyspiańskiegoul. Wyspiańskiego    
Do marca 2010r. wykonano remont i wymianę insta-
lacji wewnętrznych w pełnym zakresie. Roboty 
potrwają do czerwca 2010r.  

Fot. SP Nr 4. oś. Mazurskie  

Fot. ZS Nr 1, ul. Kopernika 2A 

Kalejdoskop inwestycyjny  
Trwa budowa zachodniej obwodnicy MrągowaTrwa budowa zachodniej obwodnicy MrągowaTrwa budowa zachodniej obwodnicy MrągowaTrwa budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa    

Fot. Budowa Fot. Budowa Fot. Budowa Fot. Budowa     
estakady nad estakady nad estakady nad estakady nad 
rzeką Dajną i rzeką Dajną i rzeką Dajną i rzeką Dajną i 
dojazdem do dojazdem do dojazdem do dojazdem do 
Miasteczka Miasteczka Miasteczka Miasteczka 
Westernowego Westernowego Westernowego Westernowego 
MrongovilleMrongovilleMrongovilleMrongoville        



 

 Magazyn Mrągowski nr 3/2010 

SportSportSportSport    

W skrócie 

STRONA 6 

XIV Mistrzostwa Polski  
Samorządowców 

Mrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północnoMrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północnoMrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północnoMrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północno----wschodniej, które wschodniej, które wschodniej, które wschodniej, które 
walczyły o awans do finału XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządo-walczyły o awans do finału XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządo-walczyły o awans do finału XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządo-walczyły o awans do finału XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządo-
wych w halowej piłce nożnej w Brennej. W eliminacjach udział wzięło dwa-wych w halowej piłce nożnej w Brennej. W eliminacjach udział wzięło dwa-wych w halowej piłce nożnej w Brennej. W eliminacjach udział wzięło dwa-wych w halowej piłce nożnej w Brennej. W eliminacjach udział wzięło dwa-
dzieścia drużyn, a rywalizacja była bardzo zacięta. Pojedynki o najwyższe dzieścia drużyn, a rywalizacja była bardzo zacięta. Pojedynki o najwyższe dzieścia drużyn, a rywalizacja była bardzo zacięta. Pojedynki o najwyższe dzieścia drużyn, a rywalizacja była bardzo zacięta. Pojedynki o najwyższe 
miejsca nierzadko rozstrzygane były dopiero w rzutach karnych, co świadczy o miejsca nierzadko rozstrzygane były dopiero w rzutach karnych, co świadczy o miejsca nierzadko rozstrzygane były dopiero w rzutach karnych, co świadczy o miejsca nierzadko rozstrzygane były dopiero w rzutach karnych, co świadczy o 
wyrównanym poziomie rozgrywekwyrównanym poziomie rozgrywekwyrównanym poziomie rozgrywekwyrównanym poziomie rozgrywek.  

W  dwóch mrągowskich 
halach sportowych 
zespoły samorządowe 
walczyły o jak najwyż-

sze, premiowane miejsce w mistrzo-
stwach. Zważając na fakt, iż nasza strefa 
była najliczniej obsadzoną, to awans do 
finału uzyskało, aż czternaście pierw-
szych zespołów. Najlepszą drużyną elimi-
nacji strefy północno-wschodniej okazała 
ekipa z Nidzicy, która w finale pokonała 
Nowy Dwór Mazowiecki w rzutach kar-
nych. Na najniższym stopniu podium 
znalazła się drużyna z Bartoszyc, która 
również w rzutach karnych pokonała 
Urząd Miejski Golub Dobrzyń. Niema-
łym zaskoczeniem okazało się miejsce 
Morąga. Team, który w ubiegłym roku 
został wicemistrzem polski zajął dopiero 
odległe jedenaste miejsce w eliminacjach. 
Gościnna okazała się reprezentacja z 
Mrągowa, która zajęła dopiero siedemna-
ste miejsce. Podczas oficjalnego zakoń-
czenia eliminacji zostali wyróżnieni tak-
że zawodnicy indywidualni. Najlepszym 
bramkarzem eliminacji nagrodzono Seba-
stiana Socha z Nidzic. Tytuł najlepszego 

zawodnika przypadł Radosławowi Dziakowi 
z Nowego Dworu Mazowieckiego, a statuetkę 
za najstarszego zawodnika zgarnął Zygmunt 
Szatkowski z Nidzicy. Nagrodą specjalną jest 
tytuł drużyny Fair Play, który należy do re-
prezentacji Bielska Podlaskiego. 
Klasyfikacja końcowa:Klasyfikacja końcowa:Klasyfikacja końcowa:Klasyfikacja końcowa:    

Głównym organizatorem był Waldemar Cybul 
z centrum Kultury i Turystyki. W organizację 
eliminacji w Mrągowie włączyła się Burmistrz 
Miasta Mrągowa Pani Otolia Siemieniec, która 
objęła patronat nad imprezą, a także Starosta 
Powiatu Mrągowskiego Pan Dominik Tarnow-
ski i Związek Gmin Województwa Warmińsko
-Mazurskiego w Olsztynie. 

Damian SkrzętaDamian SkrzętaDamian SkrzętaDamian Skrzęta    

Cezary Rośleń znów 
na podium  
Mrągowianin Cezary Rośleń, Mrągowianin Cezary Rośleń, Mrągowianin Cezary Rośleń, Mrągowianin Cezary Rośleń, 
student III roku student III roku student III roku student III roku ––––    Wychowa-Wychowa-Wychowa-Wychowa-
nia Fizycznego AWFiS w nia Fizycznego AWFiS w nia Fizycznego AWFiS w nia Fizycznego AWFiS w 
Gdańsku zdobył brązowy me-Gdańsku zdobył brązowy me-Gdańsku zdobył brązowy me-Gdańsku zdobył brązowy me-
dal 30dal 30dal 30dal 30----tych Mistrzostw Świata tych Mistrzostw Świata tych Mistrzostw Świata tych Mistrzostw Świata 
w Windsurfingu Zimowym. w Windsurfingu Zimowym. w Windsurfingu Zimowym. w Windsurfingu Zimowym. 
Zawody rozegrano w Saint Zawody rozegrano w Saint Zawody rozegrano w Saint Zawody rozegrano w Saint 
Gedeon w Kanadzie.Gedeon w Kanadzie.Gedeon w Kanadzie.Gedeon w Kanadzie.    
Gratulujemy!!!!Gratulujemy!!!!Gratulujemy!!!!Gratulujemy!!!!    

Trzymajmy kciuki  
za naszych piłkarzy! 

Rozpoczynają się mecze III ligi piłki Rozpoczynają się mecze III ligi piłki Rozpoczynają się mecze III ligi piłki Rozpoczynają się mecze III ligi piłki 
nożnej rundy wiosennej sezonu nożnej rundy wiosennej sezonu nożnej rundy wiosennej sezonu nożnej rundy wiosennej sezonu     
2009/2010. W tym sezonie o dobra 2009/2010. W tym sezonie o dobra 2009/2010. W tym sezonie o dobra 2009/2010. W tym sezonie o dobra 
pozycję Mrągovii walczyć będą: pozycję Mrągovii walczyć będą: pozycję Mrągovii walczyć będą: pozycję Mrągovii walczyć będą:     
bramkarze: bramkarze: bramkarze: bramkarze: Piotr Osmański, Paweł Lubo-
widzki, obrońcy: obrońcy: obrońcy: obrońcy: Tomasz Żakowski, Łu-
kasz Jarząbek, Karol Lemecha, Michał 
Kościuczuk, Tomasz Narel, pomocnicy: pomocnicy: pomocnicy: pomocnicy: 
Igor Biedrzycki, Damian Majak, Michał 
Pierowicz, Michał Ruszkiewicz, Dawid 
Wiśniewski, Mariusz Krech, Tomasz 
Strzelec, Mariusz Narel, Paweł Woronko, 
Jakub Sierzputowski, Michał Romanow-
ski,napastnicy: napastnicy: napastnicy: napastnicy: Łukasz Kuśnierz, Łukasz 
Kurta, Daniel Chiliński, Bartosz Dobroń-
ski, trener: trener: trener: trener: Andrzej Biedrzycki.  

Terminarz rozgrywek w Mrągowie: 

27 marca godz. 15:00  
Mrągowia Mrągowo  - 

Olimpia Zambrów   

10 kwietnia godz. 16:00  
Mrągowia Mrągowo  - 

Orzeł Kolno  

24 kwietnia godz. 16:00  
Mrągowia Mrągowo  - Vęgoria Wę-

gorzewo   

8 maja godz. 16:00  
Mrągowia Mrągowo  - Czarni Olecko   

3 czerwca godz. 16:00  
Mrągowia Mrągowo  - Motor Lubawa  

12 czerwca godz. 16:00  
Mrągowia Mrągowo - Huragan Morąg  

1. Nidzica 
2.Nowy Dwór Mazo-
wiecki 
3. Bartoszyce 
4.Golub Dobrzyń UM 
5. Bielsk Podlaski 
6. Mława 
7. Golub Dobrzyń UG 
8. Toruń 
9. Nakło nad Notecią 
10. Pokrzywnica 

11. Morąg 
12. Nasielsk 
13. Legionowo SP 
14. Bydgoszcz 
15. Legionowo 
16.Urząd Marszałkowski woj. 
kujawsko-pomorskiego 
17. Mrągowo 
18. Nidzica SP 
19. Radom 
20. Korsze 



 

 Magazyn Mrągowski nr 3/2010                                                                                                                      

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

 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni 
wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia w 
trybie bezprzetargowym: 
 
a/ część działki nr 10/44 i 10/114 (obręb nr 9), 
położone na osiedlu Nikutowo, z przeznacze-
niem na poprawę zagospodarowania nieru-
chomości sąsiedniej,  
b/ cześć działki nr 92/44 (obręb nr 4), położo-
na przy ulicy Mrongowiusza, z przeznacze-
niem pod kontener na odpady, 
c/ część działki nr 291/2 (obręb nr 5), położo-
na przy ulicy Na Ostrowiu, z przeznaczeniem 
na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej,  
d/ cześć działki nr 198/8 (obręb nr 6), położo-
na przy ulicy Piaskowej, z przeznaczeniem 
pod uprawy jednoroczne, 
e/ część działki nr 140/34 (obręb nr 4), położo-
na przy ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem 
pod uprawy jednoroczne, 
f/ część działki nr 160/2 (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Bohaterów Warszawy, z przezna-
czeniem pod uprawy jednoroczne,  
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie, ulica Króle-
wiecka 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 

72,93 145 000 

 
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 

STRONA 7 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO 
informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty kon-
kurs ofert na realizację, w roku 2010, zadań wła-
snych Gminy Miasto Mrągowo, zlecanych organi-
zacjom pozarządowym oraz innym podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
 
Na realizację zadania pn. „Wspieranie organizacji zajęć i 
imprez rekreacyjno-edukacyjnych skierowanych do 
dzieci i młodzieży” wpłynęły dwie oferty, złożone przez 
Chorągiew Warmińsko - Mazurską ZHP w Olsztynie oraz 
Ochotniczą Straż Pożarną w Mrągowie. W wyniku przepro-
wadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane 
dotacje dla: 
1/ Komendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie 
w wysokości 12.000 zł, 
2/  Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie - 3.000 zł. 
Na realizację zadania pn. „Rozwijanie uzdolnień dzieci i 
młodzieży poprzez edukację wokalno-muzyczną” wpłynę-
ła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” w 
Mrągowie. Na realizację zadania przyznana została dotacja w 
wysokości 26.000 zł. Na realizację zadania pn. „Działalność 
wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez 
edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych"” 
wpłynęła jedna oferta, złożona przez Mrągowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Mrągowie. Na realizację zadania przyzna-
na została dotacja w wysokości 8.000 zł. 
Na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie tradycji naro-
dowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świado-
mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” wpłynęły 
dwie oferty złożone przez Towarzystwo Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie oraz Polskie Towarzy-
stwo Numizmatyczne w Warszawie. W wyniku przeprowa-
dzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane 
dotacje dla: 
1/ Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
Oddział w Mrągowie w wysokości 3.000 zł, 
2/ Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warsza-
wie w wysokości 2.000 zł. 
Na realizację zadania pn. "Wspieranie edukacji ekologicznej 
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" wpłynęła jedna 
oferta, złożona przez Stowarzyszenie "Zielone Dzieciaki". W 
wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, 
została przyznana dotacja w kwocie 6.000 zł.  
Na realizację zadania pn. „Ochrona i promocja zdrowia 
poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propago-
wanie zdrowego stylu życia i szkolenie w zakresie pomo-
cy przedlekarskiej (dzieci, młodzież, dorośli)” wpłynęły 
dwie oferty, złożone przez Polski Czerwony Krzyż Warmińsko 
- Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie oraz Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Warmińsko-Mazurski Oddział 
Wojewódzki w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania, zostały przyznane dotacje dla : 
1/  PCK Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie 
w wysokości 4.000 zł, 
2/ Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Warmińsko-
Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie - 2.000 zł. 
Na realizację zadania pn. "Ochrona osób przebywających 
na wodach na terenie miasta Mrągowa" wypłynęła jedna 
oferta, złożona przez Warmińsko - Mazurskie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie. Na realizację 
zadania przyznana została dotacja w wysokości 6.000 zł.  
Na realizację zadania pn. "Upowszechnianie wśród dzieci i 
młodzieży sportów masowych, gier zespołowych, kolar-
stwa, oraz sztuk walki " wpłynęły cztery oferty, złożone 
przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, Mrągowski 
Klub Kyokushin Karate, Klub Sportowy Szkoła Mistrzów 
TORA w Pieckach oraz Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, 
zostały przyznane dotacje dla : 
1/ Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego, na reali-
zację zadania pn. "Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i 
młodzieży", w wysokości 10.000 zł, 
2/ Mrągowskiego Klubu Kyokushin Karate, na realizację 
zadania pn. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży z 
terenu miasta Mrągowa sztuki walki Karate Kyokushin" w 
wysokości 6.000 zł, 
3/  Klubu Sportowego "Szkoła Mistrzów Tora" z siedzibą 
w Pieckach, na realizację zadania pn. "Upowszechnianie na 
terenie Miasta Mrągowo wśród dzieci i młodzieży uprawiania 
Karate Tradycyjnego" w wysokości 5.500 zł, 
4/ Mrągowskiego Klubu Aikido i Samoobrony, na realiza-
cję zadania "Zajęcia rekreacyjno - sportowe upowszech-
niające aktywność ruchową poprzez zajęcia AIKIDO i z 

postaw samoobrony wśród dzieci z Gminy Miasto Mrągowo" 
w wysokości 4.500 zł.  
Na realizację zadania pn. "Pomoc w szkoleniu sportowym 
dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych, tenisa 
stołowego, kolarstwa oraz sztuk walki" wpłynęły cztery 
oferty, złożone przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w 
Mrągowie, Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe  w Mrągo-
wie oraz MUKS "OMEGA" w Mrągowie (dwie oferty). W 
wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego 
zostały przyznane dotacje dla :  
1/Miejskiego Klubu Sportowego "Mrągowia" w Mrągowie, 
na realizację zadania pn. „Pomoc w szkoleniu sportowym 
dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych : piłki nożnej i 
tenisa stołowego”, w wysokości 30.600 zł, 
2/Mrągowskiego Stowarzyszania Rowerowego w Mrągowie, 
na realizację zadania pn. "Pomoc  w szkoleniu sportowym 
dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa", w wys.  20.000 zł, 
3/Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
"OMEGA" w Mrągowie na realizację zadania "Pomoc w 
szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie gier 
zespołowych - piłki siatkowej" w wysokości 6.000 zł.  
4/Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
"OMEGA" w Mrągowie na realizację zadania "Pomoc w 
szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie gier 
zespołowych - piłki ręcznej" w wysokości 6.000 zł.  
 

Wyniki przeprowadzonej procedury konkur-
sowej, na realizację zadań własnych Gminy 
Miasta Mrągowo, które zostały zlecone do 
realizacji w 2010 r. organizacjom pozarządo-
wym i innym podmiotom, prowadzącym 
działalność pożytku publicznego, w zakresie 
profilaktyki uzależnień, rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
1. Na zadanie pn. “Działania w zakresie profilaktyki pro-
blemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciw-
działania przemocy w rodzinie”, zostały przyznane dotacje: 
1/ Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom “Gniazdo” w Warsza-
wie, w kwocie 15 000 zł, na prowadzenie świetlicy środowisko-
wej “Gniazdo” w Mrągowie, w okresie od 1.03. do 31.12.2010 r. 
2/ Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Mrągowia” w Mrągowie , 
w kwocie 45 000 zł, na przeprowadzenie 1880 godzin zajęć sporto-
wych w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów oraz 
prowadzenie zajęć profilaktycznych, związanych z profilaktyką 
uzależnień, w okresie od 1.03 – 31.12.2010 r. 
3/ Klubowi Sportowemu “Baza” w Mrągowie, w kwocie 11 
500 zł, na przeprowadzenie 304 godzin zajęć sportowo – 
turystycznych w zakresie żeglarstwa oraz zajęć profilaktycz-
nych, związanych z profilaktyką uzależnień, w okresie od 
15.03. do 30.10.2010 r. 
4/ Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie, 
w kwocie 2000 zł, na przeprowadzenie 28 godzin zajęć sportowo-
turystycznych, połączonych z działaniami w zakresie profilaktyki 
problemów uzależnień, w okresie od 15.03. - 30.10.2010 r. 
 5/Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa 
Specjalistycznego “Synapsa “ w Mrągowie, w kwocie 2000 zł, na 
prowadzenie Telefonu Zaufania, w okresie od 1.04.do 31.12.2010 r. 
2. Na zadanie pn. “Wspieranie działań na rzecz osób, 
rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego 
oraz organizację imprez profilaktycznych ”, zostały 
przyznane dotacje: 
1/Stowarzyszeniu Wielokierunkowej Pomocy 
„Remedium” w Mrągowie, w wysokości 3000 zł, na przepro-
wadzenie programów i warsztatów profilaktycznych dla 
środowisk, wymagających wsparcia, w okresie od 1.04. - 
31.12.2010 r. 
2/ Klubowi Sportowemu “Baza” w Mrągowie, w wysokości 
18 000 zł, na organizację i prowadzenie, dziennego obozu 
terapeutyczno – wypoczynkowego nad jeziorem Czos w 
Mrągowie, w okresie od 28.06. - 6.08.2010 r. 
3/ Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Mrągowo, w 
wysokości 6000 zł, na prowadzenie obozu terapeutyczno - 
wypoczynkowego, dla dzieci i młodzieży ze środowisk wymaga-
jących wsparcia, w okresie od 20.07. do 2.08.2010 r., na terenie 
Miasteczka Westernowego „ Mrongoville ”.    
3. Oferta Mrągowskiego Klubu Karate Kyokushin została 
odrzucona, ze względów formalnych: zakres przedłożonego 
projektu był niezgodny z zakresem wymaganym.  
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Horpyna zagra 
 w Mrągowie 

Ukraińskie pieśni w folkowej Ukraińskie pieśni w folkowej Ukraińskie pieśni w folkowej Ukraińskie pieśni w folkowej 
aranżacji będzie można usłyszeć aranżacji będzie można usłyszeć aranżacji będzie można usłyszeć aranżacji będzie można usłyszeć 
13 kwietnia 2010 r. (wtorek) o 13 kwietnia 2010 r. (wtorek) o 13 kwietnia 2010 r. (wtorek) o 13 kwietnia 2010 r. (wtorek) o 
godz. 18:00 w Centrum Kultury i godz. 18:00 w Centrum Kultury i godz. 18:00 w Centrum Kultury i godz. 18:00 w Centrum Kultury i 
Turystyki. Przed mrągowską pu-Turystyki. Przed mrągowską pu-Turystyki. Przed mrągowską pu-Turystyki. Przed mrągowską pu-
blicznością ponownie wystąpi blicznością ponownie wystąpi blicznością ponownie wystąpi blicznością ponownie wystąpi 
Horpyna, olsztyński zespół grają-Horpyna, olsztyński zespół grają-Horpyna, olsztyński zespół grają-Horpyna, olsztyński zespół grają-
cy ukraiński folkcy ukraiński folkcy ukraiński folkcy ukraiński folk----rock. rock. rock. rock.     
Grupa istnieje od 1999 r. Uznanie pu-
bliczności zdobyli m.in. na Festiwalu 
Piosenki Kresowej w Mrągowie, Piosenki 
Polskiej w Opolu oraz Benefisie Bogusła-
wa Kaczyńskiego. Zakorzenieni głęboko 
w tradycji, zaklinają rzewnym śpiewem i 
porywającym rytmem, przenosząc słu-
chacza w świat Kresów. Silne i donośnie 
głosy członków zespołu współgrają z 
pełnymi energii, typowymi dla ukraiń-
skiej nuty instrumentami: akordeonem, 
skrzypcami, perkusją, puzonem, fletem i 
gitarami. Całość tworzy wspaniałe show i 
niezapomniany klimat. 
Koncert ma charakter charytatywny. Or-
ganizatorem jest Stowarzyszenie Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych 
„AMICUS”. Całkowity dochód z przedsię-
wzięcia zostanie przeznaczony na dofinan-
sowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych 
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecz-
nej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nych w Mrągowie, przy którym działa 
Stowarzyszenie. Jest to kontynuacja idei z 
roku ubiegłego, gdzie ten sam cel przy-
świecał występowi Jarosława Chojnackie-
go, szczycieńskiego barda. 
Wstęp: 13 zł. Bilety do nabycia od 22 
marca w Centrum Promocji MAZUR 
TRAVEL przy ul. Królewieckiej 45A/2 w 
Mrągowie oraz w barze "Potop" przy ul. 
Roosevelta 22 w Mrągowie.  

    
Centrum Poczty Oddział Rejonowy Centrum Poczty Oddział Rejonowy Centrum Poczty Oddział Rejonowy Centrum Poczty Oddział Rejonowy     
w Olsztynie informuje o zmianie godzin w Olsztynie informuje o zmianie godzin w Olsztynie informuje o zmianie godzin w Olsztynie informuje o zmianie godzin 
pracy placówek pocztowych w Mrągowie:pracy placówek pocztowych w Mrągowie:pracy placówek pocztowych w Mrągowie:pracy placówek pocztowych w Mrągowie:    
 

Urząd pocztowy Mrągowo 1, Urząd pocztowy Mrągowo 1, Urząd pocztowy Mrągowo 1, Urząd pocztowy Mrągowo 1, ul. Królewiecka 39 - czynny w godz.8:00-18:00, 
Urząd pocztowy Mrągowo 4, Urząd pocztowy Mrągowo 4, Urząd pocztowy Mrągowo 4, Urząd pocztowy Mrągowo 4, Os. Parkowe 16  -  czynny w godz. 9:00-17:00, 
Urząd pocztowy Mrągowo 5Urząd pocztowy Mrągowo 5Urząd pocztowy Mrągowo 5Urząd pocztowy Mrągowo 5, ul. Grunwaldzka 1 -  czynny w godz. 9:00-17:00, 
Filia Urzędu pocztowego Mrągowo 1Filia Urzędu pocztowego Mrągowo 1Filia Urzędu pocztowego Mrągowo 1Filia Urzędu pocztowego Mrągowo 1, Os. Mazurskie 40 - czynna w godz. 10:00-17:00. 

Konkursy recytatorskieKonkursy recytatorskieKonkursy recytatorskieKonkursy recytatorskie    
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich miłośników Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich miłośników Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich miłośników Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich miłośników 
żywego słowa do udziału w najstarszym i najbardziej prestiżo-żywego słowa do udziału w najstarszym i najbardziej prestiżo-żywego słowa do udziału w najstarszym i najbardziej prestiżo-żywego słowa do udziału w najstarszym i najbardziej prestiżo-
wym 55. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu wym 55. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu wym 55. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu wym 55. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu 
miejskim. miejskim. miejskim. miejskim.     

K onkurs skierowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Obej-
muje różnorodne formy prezentacji, takie 
jak: turniej recytatorski, „wywiedzione ze 

słowa”, turniej teatrów jednego aktora i poezji śpiewanej. 
Eliminacje miejskie 55.OKR odbędą się 16 kwietnia 
(piątek), o godz. 12.00 w CKiT w Mrągowie. Jego laurea-
ci będą reprezentować nasz rejon 18 kwietnia w Kę-
trzyńskim Centrum Kultury. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki gdzie 

otrzymać można konkursową kartę zgłoszeń. Wypełnione karty należy dostarczyć także 
do Centrum Kultury do dnia 9 kwietnia. Młodsi miłośnicy poezji mają okazję zaprezento-
wać swoje umiejętności podczas Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z 
poezją”, który kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  
 Centrum Kultury i Turystyki jest organizatorem dwóch etapów konkursu: elimi-
nacji miejsko – gminnych, które odbędą się 16 kwietnia i eliminacji rejonowych – 14 ma-
ja. Zwycięzcy 2 etapu będą reprezentować nasz rejon na szczeblu wojewódzkim w Cen-
trum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 11 czerwca 2010 r., o godz. 10.00. 
Informacje i zapisy w CKiT (Justyna Zapała Informacje i zapisy w CKiT (Justyna Zapała Informacje i zapisy w CKiT (Justyna Zapała Informacje i zapisy w CKiT (Justyna Zapała ----    Dział Organizacji Imprez tel. 89 743 34 65)Dział Organizacji Imprez tel. 89 743 34 65)Dział Organizacji Imprez tel. 89 743 34 65)Dział Organizacji Imprez tel. 89 743 34 65)    

Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursach!!!Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursach!!!Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursach!!!Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursach!!!    

Konkurs tańca 
Centrum Kultury w Mrągowie po raz pierwszy w tym roku w terminie 23Centrum Kultury w Mrągowie po raz pierwszy w tym roku w terminie 23Centrum Kultury w Mrągowie po raz pierwszy w tym roku w terminie 23Centrum Kultury w Mrągowie po raz pierwszy w tym roku w terminie 23----25 kwiet-25 kwiet-25 kwiet-25 kwiet-
nia organizuje prezentacje tańca współczesnego MŁODE FORMY 1. nia organizuje prezentacje tańca współczesnego MŁODE FORMY 1. nia organizuje prezentacje tańca współczesnego MŁODE FORMY 1. nia organizuje prezentacje tańca współczesnego MŁODE FORMY 1.     

P rzedsięwzięcie jest skierowane do młodych ze-
społów tańca współczesnego. Chcemy wypełnić 
lukę, dając szansę prezentacji młodym tancerzom 
i choreografom z terenu północno-wschodniej 

Polski, którzy nie mają szansy uczestnictwa (z racji wieku, 
doświadczenia i posiadanych środków) w prestiżowych 
konkursach i festiwalach tańca. W ramach prezentacji odbędą się m.in.: 3-dniowe warsz-
taty, konkurs, pokazy spektakli, taneczne działania w przestrzeni miasta, wystawa foto-
grafii. Całość jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna na stronie www.ckit.mragowo.pl.  


