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 I  Mrągowska Gala Sportu jest kon-

tynuacją organizowanego od 1993 
r. Plebiscytu na Najpopularniejsze-
go Sportowca Roku. W bieżącym 

roku organizatorzy postanowili zmienić 
nieco oblicze konkursu, tak aby stał się 
otwarty dla mieszkańców Mrągowa oraz 
rodzin zawodników. Zmieniła się także 
formuła przyznawania nagród, w tym 
roku to specjalnie powołana kapituła 
wyłoniła spośród zgłoszonych kandyda-
tur najlepszego sportowca, trenera i 
sponsora roku. W organizację  Gali ak-
tywnie włączyli się m.in Burmistrz Mia-
sta Mrągowo, Otolia Siemieniec, Cen-
trum Kultury i Turystyki oraz przedsta-
wiciele klubów i stowarzyszeń sporto-
wych, co przyczyniło się do sukcesu im-
prezy. Podczas Gali sala widowiskowa w 
CKiT była wypełniona po brzegi, a na 
widowni zasiedli m.in: Julian Osiecki, 
Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Alicja Rutec-
ka, Dyrektor Departamentu Sportu Urzę-

du Marszałkowskiego w Olsztynie, Ja-
nusz Alicki wicestarosta Mrągowski. Galę 
swoją obecnością uświetnił także Irene-
usz Kutyła, dyrektor marketingu Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego - były wy-
chowanek Bazy Mragowo, który odczytał  
list do uczestników Gali od Andrzeja 
Krasińskiego, Prezesa PKOL z życzenia-
mi dalszych sukcesów w promowaniu i 
popularyzowaniu sportu wśród miesz-
kańców Mrągowa.  
Głównym punktem gali było ogłoszenie 
wyników konkursu na Sportowca, Trene-
ra i Sponsora roku 2010. Decyzją kapituły 
konkursu Sara Piasecka, uczennica Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie 
została uznana Najlepszym Sportowcem 
Mrągowa ubiegłego roku. 16-letnia Sara 
Piasecka w 2010 r. została mistrzynią 
Europy w klasie Laser 4.7.  Zawodnicy 
Bazy Mrągowo zdominowali Galę, na 
drugim miejscu znalazł się także Arka-
diusz Brzozowski, który w ubiegłym 

I I I I Mrągowska Gala Sportu     
25 lutego w CKiT odbyła się I Mrągowska Gala Sportu, podczas której 25 lutego w CKiT odbyła się I Mrągowska Gala Sportu, podczas której 25 lutego w CKiT odbyła się I Mrągowska Gala Sportu, podczas której 25 lutego w CKiT odbyła się I Mrągowska Gala Sportu, podczas której 
Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec oraz Przewodniczący Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec oraz Przewodniczący Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec oraz Przewodniczący Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński uhonorowali sportowców, Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński uhonorowali sportowców, Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński uhonorowali sportowców, Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński uhonorowali sportowców,     
trenerów, działaczy sportowych i sponsorów. trenerów, działaczy sportowych i sponsorów. trenerów, działaczy sportowych i sponsorów. trenerów, działaczy sportowych i sponsorów.     

Laureaci konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2010 (od lewej): Michał Nalepa, Filip Gruszczyński, Julita  Laureaci konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2010 (od lewej): Michał Nalepa, Filip Gruszczyński, Julita  Laureaci konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2010 (od lewej): Michał Nalepa, Filip Gruszczyński, Julita  Laureaci konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2010 (od lewej): Michał Nalepa, Filip Gruszczyński, Julita  
Zyśk, Nina Szymczyk, Wojciech Szałachowski, Karol Grudek, Dominika Włodarczyk, Tomasz Stefański Zyśk, Nina Szymczyk, Wojciech Szałachowski, Karol Grudek, Dominika Włodarczyk, Tomasz Stefański Zyśk, Nina Szymczyk, Wojciech Szałachowski, Karol Grudek, Dominika Włodarczyk, Tomasz Stefański Zyśk, Nina Szymczyk, Wojciech Szałachowski, Karol Grudek, Dominika Włodarczyk, Tomasz Stefański 
(odebrał nagrodę za Barbarę Dmuchowską, Arkadiusz Brzozowski oraz Sportowiec Roku 2010 (odebrał nagrodę za Barbarę Dmuchowską, Arkadiusz Brzozowski oraz Sportowiec Roku 2010 (odebrał nagrodę za Barbarę Dmuchowską, Arkadiusz Brzozowski oraz Sportowiec Roku 2010 (odebrał nagrodę za Barbarę Dmuchowską, Arkadiusz Brzozowski oraz Sportowiec Roku 2010 ---- Sara Piasecka.  Sara Piasecka.  Sara Piasecka.  Sara Piasecka.     

ciąg dalszy na następnej stronie ciąg dalszy na następnej stronie ciąg dalszy na następnej stronie ciąg dalszy na następnej stronie     

Statuetka na I Mrągowską Galę Sportu dla najlep-Statuetka na I Mrągowską Galę Sportu dla najlep-Statuetka na I Mrągowską Galę Sportu dla najlep-Statuetka na I Mrągowską Galę Sportu dla najlep-
szego sportowca i trenera została wykonana szego sportowca i trenera została wykonana szego sportowca i trenera została wykonana szego sportowca i trenera została wykonana 
przez artystę Mariusza Chrząstka z Częstochowy. przez artystę Mariusza Chrząstka z Częstochowy. przez artystę Mariusza Chrząstka z Częstochowy. przez artystę Mariusza Chrząstka z Częstochowy.     
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roku został mistrzem Europy Juniorów w 
klasie RSC, a na trzecim uplasowała się 
Barbara Dmuchowska, której najwięk-
szym sukcesem w 2010 roku było wice-
mistrzostwo świata juniorów w klasie 
RSX. Wybór Sary Piaseckiej na Najlep-
szego Sportowca Mrągowa ubiegłego 
roku to nie jedyny sukces rodziny Piasec-
kich.  Trenerem Roku został ojciec 16-
letniej zawodniczki - Andrzej Piasecki. - 
Jest mi niezwykle miło bo ten wieczór 
daje mi wiele satysfakcji. Moja córka zo-
stała najlepszym sportowcem, ja najlep-
szym trenerem. Wypada tylko podzięko-
wać i cieszyć się ze zwycięstwa - mówił 
po odebraniu statuetki Andrzej Piasecki, 
trener żeglarstwa w mrągowskiej Bazie. 
Najpopularniejszym Sportowcem ubiegłe-
go roku według czytelników ,,Kuriera 
Mrągowskiego” oraz słuchaczy radia Pla-
neta został Karol Grudek, wychowanek i 
zawodnik Mrągowskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego. Tytuł Sponsora 2010 roku 
otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowo-
Transportowe „TRACOM” sp. z o.o. - Jan 
Jabłonowski. Wyróżnienia otrzymali: 
Alfred Siwik za wkład w rozwój brydża 
sportowego, Damian Skrzęta za prowa-
dzenie witryny internetowej Sportowe 
Mrągowo, Bartek Koziatek za wkład w 
rozwój koszykówki w Mieście, Tomasz 
Panewski ambasador mrągowskiej koszy-
kówki na arenie krajowej, Anna Stolar-
czyk za sukcesy w rozgrywkach szachów, 
Aleksander Fereniec za zdobycie Pucharu 
Polski Omega Sport. Statuetkę Niezapo-
minajki otrzymał Jarosław Jezuit za  
wkład w rozwój mrągowskiego kolar-

stwa. Ogłoszenie wyników uświetniły 
pokazy artystyczne mrągowskiej sceny 
tańca współczesnego, teatru światła oraz 
koncert zespołu Szybki Montaż.  
I Mrągowska Gala Sportu spotkała się z  
ciepłym przyjęciem wśród środowiska 
sportowego oraz mieszkańców Mrągowa. 
Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gali 
Sportu na   www.itv.mragowo.plwww.itv.mragowo.plwww.itv.mragowo.plwww.itv.mragowo.pl    

I I I I Mrągowska Gala Sportu , cd.    

Trener Roku 2010 Andrzej Piasecki odbiera z  rąk Trener Roku 2010 Andrzej Piasecki odbiera z  rąk Trener Roku 2010 Andrzej Piasecki odbiera z  rąk Trener Roku 2010 Andrzej Piasecki odbiera z  rąk 
Burmistrz Miasta specjalnie na tą uroczystość przy-Burmistrz Miasta specjalnie na tą uroczystość przy-Burmistrz Miasta specjalnie na tą uroczystość przy-Burmistrz Miasta specjalnie na tą uroczystość przy-
gotowaną statuetkę .  gotowaną statuetkę .  gotowaną statuetkę .  gotowaną statuetkę .      

Przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński Przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński Przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński Przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński 
gratuluje Sarze Piaseckiej zwycięstwagratuluje Sarze Piaseckiej zwycięstwagratuluje Sarze Piaseckiej zwycięstwagratuluje Sarze Piaseckiej zwycięstwa    

Na zdjęciu nominowani do tytułu Trenera Roku(od lewej): Irena KlimowiczNa zdjęciu nominowani do tytułu Trenera Roku(od lewej): Irena KlimowiczNa zdjęciu nominowani do tytułu Trenera Roku(od lewej): Irena KlimowiczNa zdjęciu nominowani do tytułu Trenera Roku(od lewej): Irena Klimowicz----Starczewska, Krzysztof Trzciński Starczewska, Krzysztof Trzciński Starczewska, Krzysztof Trzciński Starczewska, Krzysztof Trzciński 
(odebrał nagrodę za Tadeusza Mierzejewskiego), Tomasz Stefański, Wojciech Jaszczur Nowicki (odebrał nagrodę (odebrał nagrodę za Tadeusza Mierzejewskiego), Tomasz Stefański, Wojciech Jaszczur Nowicki (odebrał nagrodę (odebrał nagrodę za Tadeusza Mierzejewskiego), Tomasz Stefański, Wojciech Jaszczur Nowicki (odebrał nagrodę (odebrał nagrodę za Tadeusza Mierzejewskiego), Tomasz Stefański, Wojciech Jaszczur Nowicki (odebrał nagrodę 
za Andrzeja Matysiaka), Bartłomiej Koziatek oraz Andrzej Piasecki odbierający gratulacje od Ireneusza Kutyły.za Andrzeja Matysiaka), Bartłomiej Koziatek oraz Andrzej Piasecki odbierający gratulacje od Ireneusza Kutyły.za Andrzeja Matysiaka), Bartłomiej Koziatek oraz Andrzej Piasecki odbierający gratulacje od Ireneusza Kutyły.za Andrzeja Matysiaka), Bartłomiej Koziatek oraz Andrzej Piasecki odbierający gratulacje od Ireneusza Kutyły.    
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Ruszył kurs języka  angielskiego  
W Western City Mrongoville 14 lutego 2011 r. ruszył kurs języka W Western City Mrongoville 14 lutego 2011 r. ruszył kurs języka W Western City Mrongoville 14 lutego 2011 r. ruszył kurs języka W Western City Mrongoville 14 lutego 2011 r. ruszył kurs języka     
angielskiego dla mieszkańców Miasta Mrągowo, współfinansowany angielskiego dla mieszkańców Miasta Mrągowo, współfinansowany angielskiego dla mieszkańców Miasta Mrągowo, współfinansowany angielskiego dla mieszkańców Miasta Mrągowo, współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu     
Społecznego oraz umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.Społecznego oraz umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.Społecznego oraz umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.Społecznego oraz umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.    

Projekt pn. „Z angielskim łatwiej" 
realizowany jest przez Gminę Miasto 
Mrągowo w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Celem 
głównym projektu jest podniesienie 
poziomu kwalifikacji zawodowych 
24 mieszkańców Mrągowa, którzy 

ukończyli już edukację, a nie mieli 
możliwości zdobycia wiedzy z pod-
s t a w  j ę z y k a  a n g i e l s k i e g o .  
W ramach projektu zostały zorgani-
zowane 70-godzinne kursy języka 
angielskiego dla  dwóch 12-
osobowych grup uczestników. 
Program kursu zawiera m.in.:  
- podstawowe słownictwo wraz z 
wymową, komunikację, gramatykę, 
słuchanie, czytanie, pisanie. Okres 
trwania kursu od lutego do czerwca 
2011 r. Biuro projektu: UM w Mrągo-
wie, ul. Królewiecka 60A, Referat 
Strategii, Promocji i Integracji Euro-
pejskiej pokój Nr 2. Zajęcia odbywają 
się w Mrongoville. 

W skrócie 

Hospicjum zaprasza na 
szkolenie  
Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha 
w Mrągowie zaprasza na szkolenie kan-w Mrągowie zaprasza na szkolenie kan-w Mrągowie zaprasza na szkolenie kan-w Mrągowie zaprasza na szkolenie kan-
dydatów do wolontariatu hospicyjnego. dydatów do wolontariatu hospicyjnego. dydatów do wolontariatu hospicyjnego. dydatów do wolontariatu hospicyjnego. 
Szkolenie odbędzie się w dniach od Szkolenie odbędzie się w dniach od Szkolenie odbędzie się w dniach od Szkolenie odbędzie się w dniach od 
3.03.2011 do 14.04.2011 r. (w każdy 3.03.2011 do 14.04.2011 r. (w każdy 3.03.2011 do 14.04.2011 r. (w każdy 3.03.2011 do 14.04.2011 r. (w każdy 
czwartek) w godz. od 16.00 do 17.30.czwartek) w godz. od 16.00 do 17.30.czwartek) w godz. od 16.00 do 17.30.czwartek) w godz. od 16.00 do 17.30.    

TY TAKŻE MOŻESZ ZOSTAĆ  
WOLONTARIUSZEM HOSPICYJNYM 
jeśli masz minimum 2 godziny wolnego 
czasu w tygodniu i chcesz go podarować 
innym; jeśli czujesz potrzebę pomocy 
ludziom ciężko chorym i ich rodzinom 
oraz wspierania hospicjum; jeśli chcesz 
więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć 
swoje umiejętności bycia z drugim czło-
wiekiem; jeśli chcesz zdobyć certyfikat 
wolontariusza hospicyjnego i podstaw 
wiedzy paliatywno -hospicyjnej; 
jeśli chcesz pomagać w służbie hospicjum 
i brać udział w dziełach wolontariatu; 
jeśli chcesz realizować swoje pomysły i 
poszerzać swoje możliwości. Jeśli odpo-
wiedziałeś twierdząco na którekolwiek z 
wymienionych punktów - jesteś dobrym 
kandydatem do wolontariatu! Nie zwle-
kaj - wstąp do grona ludzi lubiących 
pomagać! Przyjdź na szkolenie kandyda-
tów do wolontariatu hospicyjnego orga-
nizowanego przez Hospicjum Domowe 
im. Św. Wojciecha w Mrągowie w 
dniach od 3.03. d0 14.04.2011r. w Domu 
Parafialnym przy ul. Królewieckiej 32a. 
Szkolenie jest nieodpłatne. 

,,Sport for Change” 
Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej w Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej w Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej w Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie i animator Orlika, Arkadiusz Mierkowski Urzędzie Miejskim w Mrągowie i animator Orlika, Arkadiusz Mierkowski Urzędzie Miejskim w Mrągowie i animator Orlika, Arkadiusz Mierkowski Urzędzie Miejskim w Mrągowie i animator Orlika, Arkadiusz Mierkowski 
przez tydzień pracowali w Birmingham w Wielkiej Brytanii z międzynarodo-przez tydzień pracowali w Birmingham w Wielkiej Brytanii z międzynarodo-przez tydzień pracowali w Birmingham w Wielkiej Brytanii z międzynarodo-przez tydzień pracowali w Birmingham w Wielkiej Brytanii z międzynarodo-
wymi partnerami m.in. z Anglii, Hiszpaniwymi partnerami m.in. z Anglii, Hiszpaniwymi partnerami m.in. z Anglii, Hiszpaniwymi partnerami m.in. z Anglii, Hiszpanii, i, i, i, Niemiec i Szwecji, nad projek-Niemiec i Szwecji, nad projek-Niemiec i Szwecji, nad projek-Niemiec i Szwecji, nad projek-
tem ,,Sport for change”, wspierającym lokalny sport w ramach programu tem ,,Sport for change”, wspierającym lokalny sport w ramach programu tem ,,Sport for change”, wspierającym lokalny sport w ramach programu tem ,,Sport for change”, wspierającym lokalny sport w ramach programu 
GRUNDTVIG. GRUNDTVIG. GRUNDTVIG. GRUNDTVIG.     

Międzynarodowe spotkanie miało 
służyć lepszemu poznaniu partne-
rów, ich zasobów, możliwości, do-
pracowaniu projektu oraz zasad 
współpracy. Owocem wymiany do-
świadczeń z kolegami po fachu pra-
cującymi w instytucjach będących 
odpowiednikami naszych za granicą 
jest wniosek na realizacje projektu 
pt. ,,Sport for Change”, który został 
złożony pod koniec lutego do progra-
mu GRUNDTVIG. Złożony wniosek 
musi teraz zostać oceniony przez 
narodową agencję w kraju lidera, w 
tym wypadku W. Brytanii. Dzięki 
udziale w programie miasto Mrągo-
wo będzie mogło prowadzić działa-

nia  wspierające lokalny sport. Pro-
jekt zakończy się przygotowaniem 
koncepcji koordynowania i animo-
wania działań sportowych w Mieście, 
realizowanych w oparciu o wolonta-
riat. Głównym celem projektu jest 
wzrost ilości osób aktywnie uprawia-
jących sport oraz organizujących 
działalność sportową.  

Wykaz organizacji OPP Wykaz organizacji OPP Wykaz organizacji OPP Wykaz organizacji OPP     
na www.mragowo.pl na www.mragowo.pl na www.mragowo.pl na www.mragowo.pl     

Na zdjęciu (od prawej) A.Mierkowski, D. Na zdjęciu (od prawej) A.Mierkowski, D. Na zdjęciu (od prawej) A.Mierkowski, D. Na zdjęciu (od prawej) A.Mierkowski, D.     
Kobylińska Durka i D. Castillo (Hiszpania).Kobylińska Durka i D. Castillo (Hiszpania).Kobylińska Durka i D. Castillo (Hiszpania).Kobylińska Durka i D. Castillo (Hiszpania).    
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O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni 
wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do: 
a/ część działki nr 96/4, położona przy ulicy 
Młodkowskiego, z przeznaczeniem na teren 
zielony, 
b/ część działki nr 74/8, położona przy ulicy 
Okulickiego, z przeznaczeniem  pod garaż 
„blaszak”, 
c/część działki nr 10/43, położona na osiedlu 
Nikutowo, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
d/ część działki nr 4/3, położona przy ulicy 
Przemysłowej, z przeznaczeniem pod tablicę 
reklamową powyżej 3m2, 
e/ część działki nr 140/34, położona przy ulicy 
Królewieckiej, z przeznaczeniem na miejsce 
postojowe dla przyczepki samochodowej, 
f/ część działki nr 128/3, położona przy ulicy 
Na Ostrowiu, z przeznaczeniem na cele sta-
tutowe WOPR. 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 
60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 7419022  

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
Królewiecka 

14/3 

59,30 m2 60 000 

Bohaterów 

Warszawy 11A/2 

 

53,80m2 

 

60 000 

Królewiecka 

49/11 

50,38 m2 90 000 

Warszawska 

33/4 

56,57 m2 92 000 

Polna 2A/2 72,93 m2 100 000 

Długa 13/ 2 i 3             łącznie 

76,76m 2       
110000 

Kościuszki 2/4 53,99 m2 120 000 

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

zakładka Gospodarka nieruchomościami 
To ostatnie mieszkania Miasta  

we wspólnotach.  

Elektroniczny dowód tożsamości Elektroniczny dowód tożsamości Elektroniczny dowód tożsamości Elektroniczny dowód tożsamości     
od połowy 2011 roku  od połowy 2011 roku  od połowy 2011 roku  od połowy 2011 roku      

Pierwsze plastikowe dowody osobiste, wydane 10 lat temu, w tym roku Pierwsze plastikowe dowody osobiste, wydane 10 lat temu, w tym roku Pierwsze plastikowe dowody osobiste, wydane 10 lat temu, w tym roku Pierwsze plastikowe dowody osobiste, wydane 10 lat temu, w tym roku 
tracą swoją ważność. Warto więc zajrzeć do swoich dokumentów i tracą swoją ważność. Warto więc zajrzeć do swoich dokumentów i tracą swoją ważność. Warto więc zajrzeć do swoich dokumentów i tracą swoją ważność. Warto więc zajrzeć do swoich dokumentów i 
sprawdzić termin ich ważności. Nowe, znacznie nowocześniejsze i bez-sprawdzić termin ich ważności. Nowe, znacznie nowocześniejsze i bez-sprawdzić termin ich ważności. Nowe, znacznie nowocześniejsze i bez-sprawdzić termin ich ważności. Nowe, znacznie nowocześniejsze i bez-
pieczniejsze dowody osobiste będą wydawane od 1 lipca 2011r.pieczniejsze dowody osobiste będą wydawane od 1 lipca 2011r.pieczniejsze dowody osobiste będą wydawane od 1 lipca 2011r.pieczniejsze dowody osobiste będą wydawane od 1 lipca 2011r.    

Nowy dowód osobisty - wzbogacony o 
elektroniczny nośnik danych, tzw. chip - 
umożliwi składanie podpisu elektronicz-
nego, pozwalającego na dokonywanie 
czynności prawnych w urzędach admini-
stracji publicznej; ma być również wyko-
rzystywany przy dostępie do rejestrów 
publicznych, np. rejestru usług medycz-
nych, prowadzonego przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 
Zmieni się zawartość dowodu osobistego 
- oprócz części graficznej zostanie w nim 
zamieszczona warstwa elektroniczna, 
która ma m.in. zwiększyć poziom ochro-
ny tego dokumentu przed fałszerstwami. 
Nowy dowód osobisty będzie dokumen-
tem potwierdzającym tożsamość i obywa-
telstwo polskie na terenie Polski oraz 
m.in. państw strefy Schengen. 
Wniosek o wydanie nowego dowodu 
osobistego z mikroprocesorem będzie 
można złożyć w dowolnej gminie, a także 
drogą elektroniczną. Dokumenty wyda-
wane dzieciom powyżej pięciu lat będą 
ważne 10 lat; dokumenty młodszych 

dzieci będą ważne pięć lat. Nowe dowo-
dy osobiste będą bezpłatne. 
Ważne: Ważne: Ważne: Ważne: Mieszkańcy Mrągowa, którym 
już teraz kończy się ważność dokumentu 
nie mogą czekać do wakacji na ich wy-
mianę, muszą dokonać jej już dziś. Jeżeli 
tego nie zrobią grozi im nawet do 5 tys. 
zł kary. Z wnioskiem o wymianę doku-
mentu należy wystąpić do Urzędu Miej-
skiego nie później niż 30 dni przed upły-
wem terminu jego ważności. Również w 
sytuacji, gdy to nastąpi w okresie od 1 
stycznia do 30 czerwca b.r., dowody mu-
simy wymienić także, gdy zmienimy 
adres zameldowania przed 1 lipca 2011 r.  

    

Zapraszamy do korzystania z BIP 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie  

Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo wszystkie informacje Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo wszystkie informacje Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo wszystkie informacje Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo wszystkie informacje 
wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne 
ważne informacje dotyczące Miastaważne informacje dotyczące Miastaważne informacje dotyczące Miastaważne informacje dotyczące Miasta....    

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie powstał w ramach regio-
nalnego projektu ,,Wrota Warmii i Ma-
zur” prowadzonego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Warmii i Mazur. 
Struktura i wygląd został opracowany 
przez lidera projektu i jest taki sam dla 
wszystkich  partnerów regionalnych. Na 
stronie BIP http://bip.warmia.mazury.pl/
mragowo_gmina_miejska/ mieszkańcy 
Mrągowa oprócz danych teleadresowych 
znajdą m.in. informację o  kierownictwie, 
statut gminy, strukturę urzędu,  zestawie-
nie głoszeń o udzielenie zamówień pu-
blicznych, także zamówień w toku, ar-
chiwalnych oraz wyników postępowań, 

zestawienie aktualnych kart z procedura-
mi załatwiania spraw w Urzędzie Miej-
skim, jak również wzory wniosków do 
pobrania, zestawienie aktualnych ogło-
szeń o naborze do pracy, a także stawki 
podatków lokalnych i wiele innych in-
formacji. 

DOMY NA SPRZEDAŻ 

 
Mickiewicza 

16 
405,07 m2 160 000 

Wojska  
Polskiego 4 B 412, 84 m2 420 000 
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Aktualności miejskie Aktualności miejskie Aktualności miejskie Aktualności miejskie     

Wywiad dla Radio Planeta z nowego Wywiad dla Radio Planeta z nowego Wywiad dla Radio Planeta z nowego Wywiad dla Radio Planeta z nowego 
cyklu ,,Mragowocyklu ,,Mragowocyklu ,,Mragowocyklu ,,Mragowo----miasto przyjazne miasto przyjazne miasto przyjazne miasto przyjazne 
biznesowi” poświęcony został dzia-biznesowi” poświęcony został dzia-biznesowi” poświęcony został dzia-biznesowi” poświęcony został dzia-
łalności Podstrefy  Mragowo War-łalności Podstrefy  Mragowo War-łalności Podstrefy  Mragowo War-łalności Podstrefy  Mragowo War-
mińsko mińsko mińsko mińsko ---- Mazurskiej Specjalnej Stre- Mazurskiej Specjalnej Stre- Mazurskiej Specjalnej Stre- Mazurskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. fy Ekonomicznej. fy Ekonomicznej. fy Ekonomicznej.     
Kiedy Mrągowo przystąpiło do WMSSE?Kiedy Mrągowo przystąpiło do WMSSE?Kiedy Mrągowo przystąpiło do WMSSE?Kiedy Mrągowo przystąpiło do WMSSE?    
Władze Gminy Miasto Mrągowo od 2003 r. 
podejmowały działania zmierzające do utworze-
nia w mieście Podstrefy  Warmińsko - Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W wyniku 
prowadzonych rozmów Zarząd W-MSSE SA 
wystąpił ze stosownym wnioskiem do Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o rozsze-
rzenie granic strefy. Ostatecznie po kilkumie-
sięcznych staraniach, Podstrefa Mrągowskiej 
Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej rozpoczęła działalność we wrześniu 
2004 r.  Podstrefa stwarza możliwości dla inwe-
storów wdrażania, w ramach realizowanych 
inwestycji , nowych rozwiązań technologicz-
nych, zwiększenia konkurencyjności produktów 
i usług oraz wpływa na tworzenie nowych 
miejsc pracy. Jest to duża szansa na rozwój go-
spodarczy Miasta. Ograniczeniem w pozyskiwa-
niu nowych inwestorów jest peryferyjne położe-
nie Mrągowa w stosunku do dróg krajowych.  

Jakie tereny obejmuje Podstrefa Mrągowo i Jakie tereny obejmuje Podstrefa Mrągowo i Jakie tereny obejmuje Podstrefa Mrągowo i Jakie tereny obejmuje Podstrefa Mrągowo i 
ile działa w niej firm?ile działa w niej firm?ile działa w niej firm?ile działa w niej firm?    
Podstrefa Mrągowo to teren o łącznej po-
wierzchni 29,7 ha zlokalizowany w trzech kom-
pleksach położonych w przemysłowych rejo-
nach Miasta: w dzielnicy   Przemysłowa i Sło-
neczna, o łącznej powierzchni 25,1 ha oraz  przy 
ul. Giżyckiej o powierzchni 4,6 ha. W Podstrefie 
działalność prowadzi sześć firm, w których za-
trudnienie na koniec października 2010 r. wyno-
siło 185 osób, należą do nich m.in.: GALVANO 
TECHNIKA MRĄGOWO Sp. z o.o., BRUSS 
POLSKA Sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE MAJAK TOMASZ, POL-
SKI ASFALT Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrołęce 
Poza funkcjonującymi firmami, działki w Pod-
strefie wykupiło 5 inwestorów, którzy planują 
budowę i uruchomienie zakładów produkcyj-
nych.  
Jakie korzyści czekają na przedsiębiorców rozpo-Jakie korzyści czekają na przedsiębiorców rozpo-Jakie korzyści czekają na przedsiębiorców rozpo-Jakie korzyści czekają na przedsiębiorców rozpo-
czynających działalność w Podstrefie Mrągowo? czynających działalność w Podstrefie Mrągowo? czynających działalność w Podstrefie Mrągowo? czynających działalność w Podstrefie Mrągowo?     
Przedsiębiorca inwestujący na terenie objętym 
WMSSE  ma możliwość skorzystania z pomocy 
publicznej, umożliwiającej zwrot nawet 65% 
poniesionych nakładów inwestycyjnych. Pomoc 
ta, przyznawana jest na zasadach dostosowanych 
do przepisów Unii Europejskiej, z uwzględnie-
niem czynnika konkurencyjności. W myśl obo-
wiązujących przepisów, województwo warmiń-
sko-mazurskie należy do obszaru, na którym 
przedsiębiorca może otrzymać najwyższą, w 

skali kraju, pomoc publiczną. Pomoc ta polega na 
udzielaniu ulg podatkowych w ramach pomocy 
publicznej udzielanej przez państwo. Pomoc 
publiczna dostępna w Podstrefie to tzw. pomoc 
regionalna udzielana przedsiębiorcom na wspie-
ranie nowych inwestycji i tworzenie nowych 
miejsc pracy. Prawo do korzystania z pomocy ma 
przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na pro-
wadzenie działalności gospodarczej na terenie 
Strefy i poniesie nakłady inwestycyjne w wyso-
kości nie mniejszej niż 100 tys. EURO. Przedsię-
biorca prowadzący działalność na podstawie 
zezwolenia, otrzymuje pomoc w formie zwolnie-
nia z podatku dochodowego od działalności 
gospodarczej. Jednak podstawą udzielenia zezwo-
lenia jest pozytywna ocena oferty przedsięwzię-
cia realizowanego w Strefie. 

Czym charakteryzują się działki położone Czym charakteryzują się działki położone Czym charakteryzują się działki położone Czym charakteryzują się działki położone 
w Podstrefie Mrągowo?w Podstrefie Mrągowo?w Podstrefie Mrągowo?w Podstrefie Mrągowo?    
Grunty objęte granicami W-M SSE przeznaczone 
są głównie  pod nową zabudowę. Tereny ofero-
wane inwestorom są w części uzbrojone i dogod-
nie położone pod względem komunikacyjnym. 
Na atrakcyjność terenów wpływa głównie bliskie 
położenie kolejowej stacji przeładunkowej. Dzię-
ki pozyskaniu przez Miasto  dofinansowania z 
UE w pełni uzbrojone zostaną tereny przy ul. 
Przemysłowej, co zwiększy ich atrakcyjność 
inwestycyjną. Inwestycja ta będzie realizowana 
w latach 2011-2012. 

Gdzie można znaleźć informacje na temat Gdzie można znaleźć informacje na temat Gdzie można znaleźć informacje na temat Gdzie można znaleźć informacje na temat 
działalności WMSSE?działalności WMSSE?działalności WMSSE?działalności WMSSE?    
Wszystkie informacje na temat działalności W– 
MSSE dostępne są na stronie internetowej 
www.wmsse.com.pl. Szczegółowych informacji 
odnośnie Podstrefy Mrągowo, udziela G. Roma-
nowska w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. 
Zachęcamy też do odwiedzania strony interneto-
wej Urzędu www.mragowo.pl.  

,,,,,,,,MrągowoMrągowoMrągowoMrągowo---- miasto przyjazne biznesowi” miasto przyjazne biznesowi” miasto przyjazne biznesowi” miasto przyjazne biznesowi”    
O inwestycjach, rozwoju miasta, działalności Podstrefy  Warmińsko O inwestycjach, rozwoju miasta, działalności Podstrefy  Warmińsko O inwestycjach, rozwoju miasta, działalności Podstrefy  Warmińsko O inwestycjach, rozwoju miasta, działalności Podstrefy  Warmińsko ---- Mazur- Mazur- Mazur- Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także planach na przyszłość opowiada skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także planach na przyszłość opowiada skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także planach na przyszłość opowiada skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także planach na przyszłość opowiada 
Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec.     

Dofinansowanie do Dofinansowanie do Dofinansowanie do Dofinansowanie do 
kosztów usuwania kosztów usuwania kosztów usuwania kosztów usuwania 
azbestuazbestuazbestuazbestu    
Rada Miejska w Mrągowie w dniu Rada Miejska w Mrągowie w dniu Rada Miejska w Mrągowie w dniu Rada Miejska w Mrągowie w dniu 
31.01.2008 r. podjęła uchwałę w 31.01.2008 r. podjęła uchwałę w 31.01.2008 r. podjęła uchwałę w 31.01.2008 r. podjęła uchwałę w 
sprawie „ Przyjęcia programu usuwa-sprawie „ Przyjęcia programu usuwa-sprawie „ Przyjęcia programu usuwa-sprawie „ Przyjęcia programu usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawierają-nia azbestu i wyrobów zawierają-nia azbestu i wyrobów zawierają-nia azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest” w ramach którego zin-cych azbest” w ramach którego zin-cych azbest” w ramach którego zin-cych azbest” w ramach którego zin-
wentaryzowano wyroby azbestowe wentaryzowano wyroby azbestowe wentaryzowano wyroby azbestowe wentaryzowano wyroby azbestowe 
na terenie miasta Mrągowo.na terenie miasta Mrągowo.na terenie miasta Mrągowo.na terenie miasta Mrągowo.    
Według wykonanej inwentaryzacji na 
terenie Miasta znajduje się 22881 m2 
azbestu oraz 1734,5 mb rur azbestowych, 
które do 2032 roku powinny być przez 
właścicieli usunięte. Aby pomóc sprostać 
tym wymaganiom zostało przyjęte zarzą-
dzenie określające możliwości dofinanso-
wania działań związanych z usunięciem 
azbestu. Dofinansowanie do wysokości 
70% mogło być udzielone wyłącznie 
osobom fizycznym i wyłącznie na działa-
nia związane ze zdjęciem, transportem 
oraz unieszkodliwieniem odpadów azbe-
stowych. Środki na ten cel zabezpieczone 
były w Gminnym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Z uwagi na likwidacje GFOŚiGW oraz 
zmianę przepisów według których nie 
można było w roku 2010 dofinansowy-
wać osób fizycznych Urząd Miejski wie-
lokrotnie występował zarówno do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej jak i Mini-
sterstwa Finansów o zmianę rozwiązań 
w tym zakresie.  Obecnie dotarły do 
Urzędu informacje o przygotowaniu 
„Programu” umożliwiającego uzyskanie 
dotacji w wysokości 85% do kosztów 
usuwania azbestu. Środki pochodziłyby z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Informacja 
o tym programie została przesłana do 
Urzędu na razie sygnalnie w celu okre-
ślenia ewentualnego zapotrzebowania na 
środki finansowe. Wszystkie osoby, czy 
też podmioty, które są przekonane, że 
przystąpią do tego „programu” i będą 
chciały skorzystać z dofinansowania 
proszę o informację pisemną, którą nale-
ży złożyć w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie. Dodatkowe infor-
macje uzyskacie Państwo u Głównego 
Specjalisty ds. Środowiska pod numerem 
telefonu 89 741 90 29. Jednocześnie o 
wszelkich nowych informacjach będzie-
my Państwa informować na bieżąco. 

W kolejnym numerach ,,Magazynu Mrą-W kolejnym numerach ,,Magazynu Mrą-W kolejnym numerach ,,Magazynu Mrą-W kolejnym numerach ,,Magazynu Mrą-
gowskiego”  m.in. o inwestycjach i in-gowskiego”  m.in. o inwestycjach i in-gowskiego”  m.in. o inwestycjach i in-gowskiego”  m.in. o inwestycjach i in-
nych działaniach podejmowanych na nych działaniach podejmowanych na nych działaniach podejmowanych na nych działaniach podejmowanych na 
rzecz rozwoju gospodarczego Miasta rzecz rozwoju gospodarczego Miasta rzecz rozwoju gospodarczego Miasta rzecz rozwoju gospodarczego Miasta 
Mragowo.  Mragowo.  Mragowo.  Mragowo.   

STRONA 5 



 

 

www.mragowo.pl  

Sprawy Urzędowe Sprawy Urzędowe Sprawy Urzędowe Sprawy Urzędowe     

STRONA  6 

Bezpłatne  komputery i internet  
W ramach realizacji projektu „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród W ramach realizacji projektu „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród W ramach realizacji projektu „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród W ramach realizacji projektu „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród 
mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, uzyskano mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, uzyskano mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, uzyskano mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, uzyskano 
zgodę na rozszerzenie kryterium dostępu dotyczącego wieku dziecka w gospo-zgodę na rozszerzenie kryterium dostępu dotyczącego wieku dziecka w gospo-zgodę na rozszerzenie kryterium dostępu dotyczącego wieku dziecka w gospo-zgodę na rozszerzenie kryterium dostępu dotyczącego wieku dziecka w gospo-
darstwie domowym, ubiegającym się o udział w projekcie. Aktualnie przed-darstwie domowym, ubiegającym się o udział w projekcie. Aktualnie przed-darstwie domowym, ubiegającym się o udział w projekcie. Aktualnie przed-darstwie domowym, ubiegającym się o udział w projekcie. Aktualnie przed-
miotowe kryterium wynosi 6 miotowe kryterium wynosi 6 miotowe kryterium wynosi 6 miotowe kryterium wynosi 6 ---- 17 lat. W związku z powyższym termin rekru- 17 lat. W związku z powyższym termin rekru- 17 lat. W związku z powyższym termin rekru- 17 lat. W związku z powyższym termin rekru-
tacji do projektu został przedłużony do dnia 31 marca 2011 r. tacji do projektu został przedłużony do dnia 31 marca 2011 r. tacji do projektu został przedłużony do dnia 31 marca 2011 r. tacji do projektu został przedłużony do dnia 31 marca 2011 r.     

Konserwator  
oświetlenia ulicznego!!! 
Konserwatorem oświetlenia ulicznego i Konserwatorem oświetlenia ulicznego i Konserwatorem oświetlenia ulicznego i Konserwatorem oświetlenia ulicznego i 
parkowego na terenie miasta Mrągowo w parkowego na terenie miasta Mrągowo w parkowego na terenie miasta Mrągowo w parkowego na terenie miasta Mrągowo w 
2011 roku, jest firma PPHU „MASTER2011 roku, jest firma PPHU „MASTER2011 roku, jest firma PPHU „MASTER2011 roku, jest firma PPHU „MASTER----
SPARK” Usługi Elektryczne i Budowlane SPARK” Usługi Elektryczne i Budowlane SPARK” Usługi Elektryczne i Budowlane SPARK” Usługi Elektryczne i Budowlane 
Sławomir Kaczmarczyk.Sławomir Kaczmarczyk.Sławomir Kaczmarczyk.Sławomir Kaczmarczyk.    

Wszelkie infor-
macje o awa-
riach, uszkodze-
niach mecha-
nicznych i ak-
tach wandali-
zmu należy zgła-

szać pod numer dyżurny czynny całą 
dobę: 89 761 31 0689 761 31 0689 761 31 0689 761 31 06, lub drogą elektro-
niczną na adres: master_spark@op.plmaster_spark@op.plmaster_spark@op.plmaster_spark@op.pl 
Zgłoszenia przyjmowane są również 
przez Urząd Miasta Mrągowo, w godzi-
nach pracy Urzędu pod nr tel.  
89 741 90 25 89 741 90 25 89 741 90 25 89 741 90 25 lub na adres e-mail: 
m.krakowska@mragowo.um.gov.pl m.krakowska@mragowo.um.gov.pl m.krakowska@mragowo.um.gov.pl m.krakowska@mragowo.um.gov.pl  Legenda dla aktywnej integracji 

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo na rzecz osób niepełnosprawnych, Projekt realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo na rzecz osób niepełnosprawnych, Projekt realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo na rzecz osób niepełnosprawnych, Projekt realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo na rzecz osób niepełnosprawnych, 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 49 800 zł, co finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 49 800 zł, co finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 49 800 zł, co finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 49 800 zł, co 
stanowi 100% wartości przedsięwzięcia. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do 15 stanowi 100% wartości przedsięwzięcia. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do 15 stanowi 100% wartości przedsięwzięcia. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do 15 stanowi 100% wartości przedsięwzięcia. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do 15 
marca br. wszystkie osoby niepełnosprawne niepracujące mieszkające na terenie miasta marca br. wszystkie osoby niepełnosprawne niepracujące mieszkające na terenie miasta marca br. wszystkie osoby niepełnosprawne niepracujące mieszkające na terenie miasta marca br. wszystkie osoby niepełnosprawne niepracujące mieszkające na terenie miasta 
i gminy Mrągowo.i gminy Mrągowo.i gminy Mrągowo.i gminy Mrągowo.    

Projekt realizowany w trzech modułach: 
warsztaty teatralne, kurs komputerowy 
„Podstawy obsługi komputera i korzysta-
nia z zasobów internetu”, „ABC ekonomii 
społecznej” – 4-dniowy wyjazd szkole-
niowo-rekreacyjny. Celem projektu jest 
integracja i wzrost udziału osób niepełno-
sprawnych w życiu społecznym oraz 
aktywizacja tych osób w zakresie poszu-
kiwania i podjęcia pracy. Projekt będzie 
realizowany do końca kwietnia 2011 r. 

Projekt będzie obejmował następujące 
działania: dostarczenie i instalacje sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowa-
niem w 50 gospodarstwach domowych, 
dostarczenie Internetu przez okres reali-
zacji projektu, szkolenie z zakresu obsługi 
komputera oraz korzystania z Internetu, 
opiekę serwisową sprzętu i oprogramo-
wania, aktualizację oprogramowania. 
Termin zakończenia realizacji projektu - 
31 lipca 2013 r. Trwałość projektu zosta-
nie zapewniona przez 5 lat od zakończe-
nia realizacji projektu. 
Osoby, deklarujące uczestnictwo w pro-
jekcie muszą być mieszkańcami Miasta 
Mrągowo, jak również muszą prowadzić 
gospodarstwo domowe na terenie Miasta 
Mrągowo. Gospodarstwa domowe, o któ-
rych mowa wyżej, muszą spełniać łącznie 
następujące kryteria dostępu: znajdować 
się w zasięgu technicznych możliwości 
podłączenia Internetu, nie posiadać do-
stępu do Internetu, nie posiadać kompu-
tera, spełniać kryterium dochodowe, 
upoważniające do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej lub 
świadczeń rodzinnych, wychowywać co 
najmniej jedno dziecko w wieku 6-17 lat. 
W gospodarstwie domowym, zakwalifi-
kowanym do uczestnictwa w projekcie 

nie może występować problem uzależ-
nienia lub przemocy domowej, chyba że 
osoba/y uzależniona/e bądź stosująca/e 
przemoc domową poddała/y się leczeniu 
i/lub uczęszczają na terapię. Udział 
wszystkich gospodarstw domowych w 
projekcie jest bezpłatny. Osoby chętne do 
udziału w projekcie muszą wypełnić i 
przedłożyć ankietę zgłoszeniową.  
Ankiety dostępne są w Referacie Eduka-
cji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie, I piętro, pok. 28, jak również na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie. Informacji udziela Pani 
Irena Szkudaj oraz Pani Anna Jakubo-
wicz pod nr tel. 89 741 9013.  
ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W 
URZĘDZIE MIEJSKIM W MRĄGOWIE. 
pokój. 28, I piętro.  
Projekt jest współfinansowany ze środ-Projekt jest współfinansowany ze środ-Projekt jest współfinansowany ze środ-Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Fundusz Rozwoju ków Europejskiego Fundusz Rozwoju ków Europejskiego Fundusz Rozwoju ków Europejskiego Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Ope-Regionalnego w ramach Programu Ope-Regionalnego w ramach Programu Ope-Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka DO-racyjnego Innowacyjna Gospodarka DO-racyjnego Innowacyjna Gospodarka DO-racyjnego Innowacyjna Gospodarka DO-
TACJE NA INNOWACJE TACJE NA INNOWACJE TACJE NA INNOWACJE TACJE NA INNOWACJE –––– INWESTU- INWESTU- INWESTU- INWESTU-
JEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ JEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ JEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ JEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ     

Zajęcia odbywają się w siedzibie TPD 
Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski 
w Mrągowie ul. Sienkiewicza 16 i są pro-
wadzone przez wykwalifikowaną kadrę z 
doświadczeniem w pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi. Udział we wszystkich 
zajęciach jest BEZPŁATNY. Wszelkich 
informacji udziela: Koordynator projektu 
- pani Krystyna Kabat - Urząd Miejski ul. 
Królewiecka 60 A tel. 89 741-90-08 . 

Nowy Dyrektor 
Mrongoville  
Rada  Nadzorcza Miasteczka Westerno-Rada  Nadzorcza Miasteczka Westerno-Rada  Nadzorcza Miasteczka Westerno-Rada  Nadzorcza Miasteczka Westerno-
wego „Mrongoville" Spółka z o.o. w Mrą-wego „Mrongoville" Spółka z o.o. w Mrą-wego „Mrongoville" Spółka z o.o. w Mrą-wego „Mrongoville" Spółka z o.o. w Mrą-
gowie wybrała na nowego Dyrektora gowie wybrała na nowego Dyrektora gowie wybrała na nowego Dyrektora gowie wybrała na nowego Dyrektora 
Zarządu „Miasteczka Westernowego Zarządu „Miasteczka Westernowego Zarządu „Miasteczka Westernowego Zarządu „Miasteczka Westernowego 
Mrongoville" Zdzisława Piaskowskiego. Mrongoville" Zdzisława Piaskowskiego. Mrongoville" Zdzisława Piaskowskiego. Mrongoville" Zdzisława Piaskowskiego. 
Uzasadnienie dokonania wyboru: kandy-
dat posiada wymagane kwalifikacje do 
zatrudnienia na ww. stanowisku, zaś jego 
doświadczenie zawodowe, wiedza mery-
toryczna oraz zaproponowana koncepcja 
funkcjonowania Miasteczka Westerno-
wego „Mrongoville", pozwalają stwier-
dzić, że Kandydat spełni oczekiwania 
pracodawcy na zajmowanym stanowisku. 

Uruchomiono Mapę 
Projektów EFS 
Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia 
Mapa Projektów EFS. Jest to internetowa baza Mapa Projektów EFS. Jest to internetowa baza Mapa Projektów EFS. Jest to internetowa baza Mapa Projektów EFS. Jest to internetowa baza 
zawierająca informację o wszystkich realizowa-zawierająca informację o wszystkich realizowa-zawierająca informację o wszystkich realizowa-zawierająca informację o wszystkich realizowa-
nych aktualnie projektach dofinansowywanych nych aktualnie projektach dofinansowywanych nych aktualnie projektach dofinansowywanych nych aktualnie projektach dofinansowywanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.z Europejskiego Funduszu Społecznego.z Europejskiego Funduszu Społecznego.z Europejskiego Funduszu Społecznego.    
Jest to jedyne miejsce, w którym zebrane są 
informacje o wszystkich realizowanych w 
danym momencie projektach. Mapa jest 
wyszukiwarką, w której po zaznaczeniu 
odpowiednich kryteriów wszystkie zainte-
resowane osoby będą mogły znaleźć odpo-
wiedni dla siebie projekt, Zachęcamy do 
odwiedzenia: www.projekty.efs.gov.pl www.projekty.efs.gov.pl www.projekty.efs.gov.pl www.projekty.efs.gov.pl  
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Sprawy Urzędowe Sprawy Urzędowe Sprawy Urzędowe Sprawy Urzędowe     

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   
Burmistrz Miasta Mrągowo zamierza Burmistrz Miasta Mrągowo zamierza Burmistrz Miasta Mrągowo zamierza Burmistrz Miasta Mrągowo zamierza 
przystąpić do sporządzenia projektu przystąpić do sporządzenia projektu przystąpić do sporządzenia projektu przystąpić do sporządzenia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospo-zmiany miejscowego planu zagospo-zmiany miejscowego planu zagospo-zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu darowania przestrzennego terenu darowania przestrzennego terenu darowania przestrzennego terenu 
śródmieścia w Mrągowie jako obsza-śródmieścia w Mrągowie jako obsza-śródmieścia w Mrągowie jako obsza-śródmieścia w Mrągowie jako obsza-
ru koncentracji usług ogólnomiej-ru koncentracji usług ogólnomiej-ru koncentracji usług ogólnomiej-ru koncentracji usług ogólnomiej-
skich, zatwierdzonego uchwałą Rady skich, zatwierdzonego uchwałą Rady skich, zatwierdzonego uchwałą Rady skich, zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Mrągowie Nr L/18/2002, Miejskiej w Mrągowie Nr L/18/2002, Miejskiej w Mrągowie Nr L/18/2002, Miejskiej w Mrągowie Nr L/18/2002, 
z dnia 27 czerwca 2002 r.z dnia 27 czerwca 2002 r.z dnia 27 czerwca 2002 r.z dnia 27 czerwca 2002 r.  
Granicami planu są – od strony północnej 
– ulica Gen. Okulickiego, od strony 
wschodniej – jez. Czos, od strony zachod-
niej – ulica Sołtyska, ulica Brzozowa oraz 
ulica Kolejowa, a od strony południowej 
– Obwodnica i Ulica Grunwaldzka. Pla-
nowana zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmować 
będzie tereny Śródmieścia Miasta Mrągo-
wo. Osoby zainteresowane, proszone są o 
składanie wniosków: w formie pisemnej, 
na adres Urzędu Miasta Mrągowo, 11 700 
Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, za po-
mocą poczty elektronicznej, na adres e– 
mail: k.rozberg@mragowo.um.gov.pl lub 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do pu-OGŁOSZENIE o wyłożeniu do pu-OGŁOSZENIE o wyłożeniu do pu-OGŁOSZENIE o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu: zmiany blicznego wglądu projektu: zmiany blicznego wglądu projektu: zmiany blicznego wglądu projektu: zmiany 
miejscowego planu zagospodarowa-miejscowego planu zagospodarowa-miejscowego planu zagospodarowa-miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentów tere-nia przestrzennego fragmentów tere-nia przestrzennego fragmentów tere-nia przestrzennego fragmentów tere-
nu śródmieścia w Mrągowie jako nu śródmieścia w Mrągowie jako nu śródmieścia w Mrągowie jako nu śródmieścia w Mrągowie jako 
obszaru koncentracji usług ogólno-obszaru koncentracji usług ogólno-obszaru koncentracji usług ogólno-obszaru koncentracji usług ogólno-
miejskich (uchwała Rady Miejskiej w miejskich (uchwała Rady Miejskiej w miejskich (uchwała Rady Miejskiej w miejskich (uchwała Rady Miejskiej w 
Mrągowie nr XXXVII/7/2009, z dnia Mrągowie nr XXXVII/7/2009, z dnia Mrągowie nr XXXVII/7/2009, z dnia Mrągowie nr XXXVII/7/2009, z dnia 
27 sierpnia 2009 r.).27 sierpnia 2009 r.).27 sierpnia 2009 r.).27 sierpnia 2009 r.).    

w formie ustnej, do protokołu w Urzędzie 
Miasta Mrągowo, pok. nr 46. Wnioski o 
zmianę miejscowego planu powinny za-
wierać imię, nazwisko, bądź nazwę wnio-

Na podstawie art. 17, pkt 9 ustawy, z dnia 
27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym i art. 39, ust. 1, 
pkt 2 – 5 ustawy, z dnia 3 października 
2008 r., o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie 
nr XXXVII/7/2009, z dnia 27 sierpnia 

skodawcy, adres, oznaczenie nierucho-
mości oraz krótki opis czego dotyczy 
sprawa.  Obszar objęty zmianą na planie.   
Mapa dostępna na stronie www.mragowo.pl. Mapa dostępna na stronie www.mragowo.pl. Mapa dostępna na stronie www.mragowo.pl. Mapa dostępna na stronie www.mragowo.pl.     

2009 r., zawiadamiamy o wyłożeniu do 
publicznego wglądu, projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od  
7 marca 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r., w 
siedzibie Urzędu Miasta w Mrągowie,   
ul. Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 
15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
rozwiązaniami, w projekcie zmiany miej-
scowego planu, odbędzie się w dniu  
28 marca 2011 r., 28 marca 2011 r., 28 marca 2011 r., 28 marca 2011 r., w siedzibie Urzędu 
Miasta Mrągowo, pok. nr 1, w godz. 10.00 
– 12.00. Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy, o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz art. 39, ust. 1, pkt. 3 usta-
wy, o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska, oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko, każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie zmiany miejscowego planu, 
może wnieść uwagi. Uwagi mogą być 
wnoszone: w formie pisemnej, na adres 
UM, za pomocą poczty elektronicznej, na 
adres: k.rozberg@mragowo.um.gov.pl, 
ustnej do protokołu z dyskusji publicznej 
w UM Mrągowo, pok. nr 1, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 29 kwietnia 
2011 r.  

FFFFragment mapy, przedstawiający obszar objęty zmianą ragment mapy, przedstawiający obszar objęty zmianą ragment mapy, przedstawiający obszar objęty zmianą ragment mapy, przedstawiający obszar objęty zmianą 
(dostępny na stronie www.mragowo.pl).(dostępny na stronie www.mragowo.pl).(dostępny na stronie www.mragowo.pl).(dostępny na stronie www.mragowo.pl). 

 ---- obszar objęty zmianą  obszar objęty zmianą  obszar objęty zmianą  obszar objęty zmianą     

 ---- obszar objęty zmianą  obszar objęty zmianą  obszar objęty zmianą  obszar objęty zmianą     
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W rytmie reggae... 
W naszym mieście zrobi się bardzo W naszym mieście zrobi się bardzo W naszym mieście zrobi się bardzo W naszym mieście zrobi się bardzo 
gorąco, a to za sprawą koncertu, na gorąco, a to za sprawą koncertu, na gorąco, a to za sprawą koncertu, na gorąco, a to za sprawą koncertu, na 
który zapraszamy 10 marca (czwartek) który zapraszamy 10 marca (czwartek) który zapraszamy 10 marca (czwartek) który zapraszamy 10 marca (czwartek) 
o godz. 19.00 do Centrum Kultury i o godz. 19.00 do Centrum Kultury i o godz. 19.00 do Centrum Kultury i o godz. 19.00 do Centrum Kultury i 
Turystyki. Po raz pierwszy w Mrągo-Turystyki. Po raz pierwszy w Mrągo-Turystyki. Po raz pierwszy w Mrągo-Turystyki. Po raz pierwszy w Mrągo-
wie zagra Kamil Bednarek ze swoim wie zagra Kamil Bednarek ze swoim wie zagra Kamil Bednarek ze swoim wie zagra Kamil Bednarek ze swoim 
zespołem Star Guard Muffin!zespołem Star Guard Muffin!zespołem Star Guard Muffin!zespołem Star Guard Muffin!    
Kariera młodego wokalisty – finalisty 
programu „Mam talent” nabrała niesa-
mowitego tempa, a płyta zespołu Star 
Guard Muffin, sprzedaje się bardzo  
dobrze. Krążek zatytułowany "Szanuj" 
osiągnął na fali popularności Bednarka 
już status platyny.  

Magazyn Mrągowski Biuletyn Samorządu Lokalnego Bezpłatny ISSN 14287455, Nakład: 1500 egzemplarzy.  
Wydawca: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mrągowa, Skład  komputerowy: Natalia Koptas, 
 promocja@mragowo.um.gov.pl ,Adres redakcji: Urząd Miejski, Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej,  
ul. Królewiecka 60A, tel. 741 90 41, Projekt winiety: Piotr Dondajewski, Druk: Abakus, www.abakus-dtp.pl 

Kaziukowe Święto Kaziukowe Święto Kaziukowe Święto Kaziukowe Święto     
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz CKiT zaprasza Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz CKiT zaprasza Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz CKiT zaprasza Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz CKiT zaprasza 
5 marca  o godz. 17.00 „Na Kaziuka …” W programie występ zespołu 5 marca  o godz. 17.00 „Na Kaziuka …” W programie występ zespołu 5 marca  o godz. 17.00 „Na Kaziuka …” W programie występ zespołu 5 marca  o godz. 17.00 „Na Kaziuka …” W programie występ zespołu 
Pieśni i Tańca  „ZNAD MERECZANKI”, kiermasz kaziukowy: palmy Pieśni i Tańca  „ZNAD MERECZANKI”, kiermasz kaziukowy: palmy Pieśni i Tańca  „ZNAD MERECZANKI”, kiermasz kaziukowy: palmy Pieśni i Tańca  „ZNAD MERECZANKI”, kiermasz kaziukowy: palmy     
z suszonych kwiatów, ozdoby wielkanocne, wyroby z wikliny, serwety z suszonych kwiatów, ozdoby wielkanocne, wyroby z wikliny, serwety z suszonych kwiatów, ozdoby wielkanocne, wyroby z wikliny, serwety z suszonych kwiatów, ozdoby wielkanocne, wyroby z wikliny, serwety 
z lnu, pierniczki, chleb wileński.z lnu, pierniczki, chleb wileński.z lnu, pierniczki, chleb wileński.z lnu, pierniczki, chleb wileński.    
Debiut artystyczny Zespołu "Znad Mere-
czanki" nastąpił w 1995 roku, na przeglą-
dzie zespołów polskich rejonu solecznic-
kiego. Wówczas zespół składał się z trzy-
nastki entuzjastów polskiej pieśni ludowej. 
Starają się kultywować polskie tradycje 
jaszuńskiej ziemi, biorą udział we wszyst-
kich przedsięwzięciach kulturalnych swo-
jej gminy, takich jak zabawy andrzejkowe, 
dożynki, uroczystości Nocy Świętojańskiej. 
W ciągu 15-lecia działalności zespół 
uczestniczył w licznych imprezach kultu-
ralnych: zarówno na Litwie, jak też w Polsce. Trzykrotnie gościliśmy zespół na Festiwa-
lu w Mrągowie. Od początku kapelą muzyczną kieruje małżeństwo Natalia i Aleksander 
Godowszczykowie, a tancerzom i chórzystom przygrywają też dwaj ich synowie. W 
grupie tanecznej tańczą dzieci zespolaków. Dzięki temu zarówno na próbach, jak i na 
występach zespołu wyczuwalna i widoczna jest ciepła, rodzinna atmosfera.  
Impreza realizowana jest przy współpracy i dofinansowaniu Gminy Miejskiej Mrągowo. Impreza realizowana jest przy współpracy i dofinansowaniu Gminy Miejskiej Mrągowo. Impreza realizowana jest przy współpracy i dofinansowaniu Gminy Miejskiej Mrągowo. Impreza realizowana jest przy współpracy i dofinansowaniu Gminy Miejskiej Mrągowo. 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Centrum Kultury i Turystyki: poniedziałek - piątek w 
godz. 10.00-17.00 - punkt xero, tel. 741 34 66, po godz. 17.00 oraz w soboty i niedziele 
w godz. 10.00-22.00 - portiernia CKiT, tel. 743 34 73. 

,,Na Kaziuka”2010 fot. Marian Modzelewski,,Na Kaziuka”2010 fot. Marian Modzelewski,,Na Kaziuka”2010 fot. Marian Modzelewski,,Na Kaziuka”2010 fot. Marian Modzelewski    

Teatr CAPITOL zaprasza 
21 marca o godz. 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl w znakomitej 21 marca o godz. 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl w znakomitej 21 marca o godz. 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl w znakomitej 21 marca o godz. 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl w znakomitej     
obsadzie, najnowszą premierę Teatru CAPITOL. W kilka dni po warszaw-obsadzie, najnowszą premierę Teatru CAPITOL. W kilka dni po warszaw-obsadzie, najnowszą premierę Teatru CAPITOL. W kilka dni po warszaw-obsadzie, najnowszą premierę Teatru CAPITOL. W kilka dni po warszaw-
skiej premierze sztuka ,,Drugi rozdział” trafi na deski mrągowskiej sceny!!!skiej premierze sztuka ,,Drugi rozdział” trafi na deski mrągowskiej sceny!!!skiej premierze sztuka ,,Drugi rozdział” trafi na deski mrągowskiej sceny!!!skiej premierze sztuka ,,Drugi rozdział” trafi na deski mrągowskiej sceny!!!    

Komedia jednego z najlepszych drama-
turgów Manhattanu to opowieść o Geo-
rge’u – niedawno owdowiałym pisarzu, 
któremu brat Leo usilnie poszukuje no-
wej żony. Na horyzoncie pojawia się 
Jenny, świeża rozwódka. Ją z kolei na 
randki umawia jej przyjaciółka - Faye.  
Twórcy spektaklu, zapowiadają „Drugi 
rozdział” to niesamowicie aktualna hi-
storia, w której każdy może odnaleźć 
kawałek siebie. 
W obsadzie: Daria Widawska, Tamara 
Arciuch, Piotr Grabowski i Bartek Ka-
sprzykowski. Na fotelu reżysera zasiadł 
Wojciech Adamczyk, znany chociażby 
z reżyserii słynnego serialu „Ranczo”.    
Bilety do nabycia w CKiT! Bilety do nabycia w CKiT! Bilety do nabycia w CKiT! Bilety do nabycia w CKiT!     

Bieszczadzkie Anioły 
w Mrągowie 
CKiT zaprasza na koncert zespołu CKiT zaprasza na koncert zespołu CKiT zaprasza na koncert zespołu CKiT zaprasza na koncert zespołu 
Stare Dobre Małżeństwo 2 kwietnia Stare Dobre Małżeństwo 2 kwietnia Stare Dobre Małżeństwo 2 kwietnia Stare Dobre Małżeństwo 2 kwietnia 
2011 r. (sobota), godz. 19.00 sala 2011 r. (sobota), godz. 19.00 sala 2011 r. (sobota), godz. 19.00 sala 2011 r. (sobota), godz. 19.00 sala     
widowiskowa. widowiskowa. widowiskowa. widowiskowa.     

SDM to wy-
jątkowa i 
n i e p o w ta -
rzalna grupa 
muzyczna , 
w s z ę d z i e 
tam, gdzie 
się pojawi – 

działa jak magnes i nie ważne, czy 
jest to Nowy Jork, Chicago czy Mrą-
gowo. Grupa nawiązuje do najlep-
szych tradycji poezji śpiewanej. Każ-
da nowa płyta zespołu jest kolejnym 
poszukiwaniem, kolejnym krokiem 
do przodu. Są refleksyjni i pełni za-
dumy, ale jednocześnie tryskają hu-
morem i „mrużą oko” w pastiszo-
wych, ironicznych balladach.  
Bilety do nabycia w CKiT!Bilety do nabycia w CKiT!Bilety do nabycia w CKiT!Bilety do nabycia w CKiT!    


