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Smutne pożegnanie Smutne pożegnanie Smutne pożegnanie    
Odszedł od nas Tadeusz Tyczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie, wielki miłośnik piłki nożnej. Zmarł nagle 19 Odszedł od nas Tadeusz Tyczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie, wielki miłośnik piłki nożnej. Zmarł nagle 19 Odszedł od nas Tadeusz Tyczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie, wielki miłośnik piłki nożnej. Zmarł nagle 19 Odszedł od nas Tadeusz Tyczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie, wielki miłośnik piłki nożnej. Zmarł nagle 19 
stycznia 2012 r. Miał zaledwie 55 lat. stycznia 2012 r. Miał zaledwie 55 lat. stycznia 2012 r. Miał zaledwie 55 lat. stycznia 2012 r. Miał zaledwie 55 lat. ----    Będzie nam Go brakować i długo będziemy Go pamiętać, był człowiekiem skromnym, Będzie nam Go brakować i długo będziemy Go pamiętać, był człowiekiem skromnym, Będzie nam Go brakować i długo będziemy Go pamiętać, był człowiekiem skromnym, Będzie nam Go brakować i długo będziemy Go pamiętać, był człowiekiem skromnym, 
ale wielkim duchem i zaangażowaniem w sprawy nam bliskie i potrzebne dla ludzi i dla Miasta ale wielkim duchem i zaangażowaniem w sprawy nam bliskie i potrzebne dla ludzi i dla Miasta ale wielkim duchem i zaangażowaniem w sprawy nam bliskie i potrzebne dla ludzi i dla Miasta ale wielkim duchem i zaangażowaniem w sprawy nam bliskie i potrzebne dla ludzi i dla Miasta ----    mówi Otolia Siemieniec, mówi Otolia Siemieniec, mówi Otolia Siemieniec, mówi Otolia Siemieniec,     
Burmistrz Miasta Mrągowo. Burmistrz Miasta Mrągowo. Burmistrz Miasta Mrągowo. Burmistrz Miasta Mrągowo.     

staw, rozwinął rodzinną firmę, do znanej hurtowni w 
regionie. 
Odszedł od nas człowiek znany, zasłużony w różnych 
działaniach na rzecz rozwoju Miasta, promujący go w 
różnym wymiarze. Odeszła cząstka naszej mrągowskiej 
społeczności. Będzie nam Pana Tadeusza brakować i 
długo będziemy Go pamiętać, bo był człowiekiem skrom-
nym, ale wielkim duchem i zaangażowaniem w sprawy 
nam bliskie i potrzebne dla ludzi i dla Miasta. Pożegnali-
śmy z bólem Pana Tadeusza Tyczyńskiego. Składam 
jeszcze raz wyrazy współczucia dla synów, rodziny, 
bliskich, w imieniu Mieszkańców Miasta, sportowców, 
pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, a 
także własnym.  Niech spoczywa w Pokoju!!  
Stanisław Brakoniecki, Prezes MKS Mrągowia MrągowoStanisław Brakoniecki, Prezes MKS Mrągowia MrągowoStanisław Brakoniecki, Prezes MKS Mrągowia MrągowoStanisław Brakoniecki, Prezes MKS Mrągowia Mrągowo    
Z Tadeuszem Tyczyńskim znaliśmy się wiele lat. W 1987 
roku został prezesem MKS Mrągowia Mrągowo, który 
występował w klasie okręgowej województwa wówczas 
olsztyńskiego. Od razu podjęliśmy walkę o mistrzostwo 
województwa, a tym samym o awans do IV ligi. Udało 
nam się awansować po ciężkim boju ze Stomilem Olsz-
tyn. W tym sezonie zaszliśmy bardzo daleko w Woje-
wódzkim Pucharze Polski.  Tadeusz Tyczyński był Preze-
sem naszego klubu do 2004 roku, a więc bardzo długo. Ja 
zawsze byłem jego zastępcą. Musiał sam zrezygnować z 
tej funkcji, ponieważ był radnym Rady Miejskiej w 
Mrągowie. Nie mógł łączyć tych dwóch funkcji. Mimo 

    
Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec  
Informacja o śmierci Tadeusza Tyczyńskiego sparaliżo-
wała wiele osób, nie tylko w Mrągowie. Jeszcze w 
przeddzień spotkaliśmy się żeby porozmawiać w paru 
sprawach. Rozstaliśmy się, jak zwykle „do zobaczenia". 
Nie przypuszczałam, że następnego spotkania już nie 
będzie. Przecież Pan Tadeusz miał dopiero 55 lat, wiele 
planów zawodowych, społecznych i osobistych.  
Współpracowałam z Panem Tadeuszem od listopada 
2002 r. jako radnym, a od grudnia 2010 r. jako Przewod-
niczącym Rady Miejskiej. Pan Tadeusz Tyczyński, był 
człowiekiem niezwykle pogodnym, otwartym na współ-
pracę, umiejącym godzić różne konflikty, przyjaźnie 
nastawionym do ludzi. 
Od wielu lat angażował się społecznie, głównie na rzecz 
piłki nożnej. Był 15 lat prezesem MKS „Mrągowia". 
Angażował w pracę społeczną nie tylko swój czas ale i 
wspierał wiele przedsięwzięć finansowo. Pan Tadeusz 
był także mrągowskim przedsiębiorcą, który od pod-

wszystko był zawsze duszą i sercem przy naszym Klubie.  
Niespodziewane odejście Tadeusza jest dla wszystkich 
wielkim szokiem i smutkiem. Zachowamy go w naszej 
pamięci.     
Burmistrz Miasta Kętrzyn, Krzysztof HećmanBurmistrz Miasta Kętrzyn, Krzysztof HećmanBurmistrz Miasta Kętrzyn, Krzysztof HećmanBurmistrz Miasta Kętrzyn, Krzysztof Hećman    
Przewodnicząca Rady Miasta, Halina Krystyna Piasecka Przewodnicząca Rady Miasta, Halina Krystyna Piasecka Przewodnicząca Rady Miasta, Halina Krystyna Piasecka Przewodnicząca Rady Miasta, Halina Krystyna Piasecka  
Szanowna Pani Burmistrz, Szanowna Rado Miejska, 
Drodzy mieszkańcy Mrągowa! 
W imieniu mieszkańców Kętrzyna i władz samorządo-
wych składamy Rodzinie, Bliskim, współpracownikom 
oraz mieszkańcom ziemi mrągowskiej wyrazy najgłęb-
szego żalu i szczerego współczucia z tak ogromnej straty. 
Niełatwo jest pogodzić się z tym, czym czasem obarcza 
nas życie i w obliczu śmierci pozostaje jednak mieć 
nadzieję i wiarę w sens doświadczeń, które pozwalają 
zrozumieć, że życie jest bezcennym darem. W duchu 
chrześcĳańskiej wiary, nadziei i miłości - prosimy przy-
jąć zapewnienie, że pamięć o Zmarłym, o jego dokona-
niach zachowamy w naszych sercach, myślach i żarliwej 
modlitwie. 
Burmistrz Miasta Grünberg, Frank Ide Burmistrz Miasta Grünberg, Frank Ide Burmistrz Miasta Grünberg, Frank Ide Burmistrz Miasta Grünberg, Frank Ide  
Brakuje nam odpowiednich słów by wyrazić nasze 
szczere współczucie z powodu nagłej śmierci Tadeusza 
Tyczyńskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej. Mimo 
tego pragniemy życzyć Państwu  dużo, dużo siły na 
przyszłość.   

    

Tadeusz Tyczyński był niezwykle otwar-
tym i pogodnym człowiekiem, przyjaźnie 
nastawionym do ludzi. Otwarty na ludzkie 
problemy, zaangażowany społecznik.  
Tadeusz Tyczyński był także wieloletnim 
samorządowcem. Od 1998 r. Radny Rady 
Miejskiej w Mrągowie. W latach 1998 – 
2002 sprawował funkcję Przewodniczące-
go Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej. W 
latach 2006-2007 Przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej. W grudniu 2010 r. został 
wybrany Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Mrągowie. Miłośnik piłki nożnej. 
Od 1987 roku do 2004 roku był prezesem 
MKS ,,Mrągowia” . To za jego kadencji 
klub awansował do IV ligi. Od 2004 r. 
mianowany przez członków Klubu Preze-
sem Honorowym. Przez dwie kadencje 
pełnił funkcję Wiceprezesa Warmińsko –
Mazurskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
był delegatem z regionu Warmińsko – 
Mazurskiego do PZPN. Za swoją działal-
ność na rzecz rozwoju piłki nożnej uhono-
rowany najwyższym wyróżnieniem Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej - ,,Złotą Od-
znaką”. Jego śmierć to ogromna strata dla 
Naszego Miasta.  

XV Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie 22 grudnia 2011 roku, ostatni raz przewodniczył jej Tadeusz Tyczyński.  XV Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie 22 grudnia 2011 roku, ostatni raz przewodniczył jej Tadeusz Tyczyński.  XV Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie 22 grudnia 2011 roku, ostatni raz przewodniczył jej Tadeusz Tyczyński.  XV Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie 22 grudnia 2011 roku, ostatni raz przewodniczył jej Tadeusz Tyczyński.      
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Natalia Koptas, Donata Kobylińska Natalia Koptas, Donata Kobylińska Natalia Koptas, Donata Kobylińska Natalia Koptas, Donata Kobylińska ----    DurkaDurkaDurkaDurka    

Kolejny krok w kierunku Kolejny krok w kierunku Kolejny krok w kierunku    
udrożnienia szlaku Dajny udrożnienia szlaku Dajny udrożnienia szlaku Dajny    

Firma HYDROPROJEKT Sp. z o.o z Warszawy wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji Firma HYDROPROJEKT Sp. z o.o z Warszawy wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji Firma HYDROPROJEKT Sp. z o.o z Warszawy wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji Firma HYDROPROJEKT Sp. z o.o z Warszawy wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji 
przedprojektowej dla zadania udrożnienie koryta oraz zabudowy technicznej rzeki Dajny dla przedprojektowej dla zadania udrożnienie koryta oraz zabudowy technicznej rzeki Dajny dla przedprojektowej dla zadania udrożnienie koryta oraz zabudowy technicznej rzeki Dajny dla przedprojektowej dla zadania udrożnienie koryta oraz zabudowy technicznej rzeki Dajny dla 
potrzeb turystyki wodnej na odcinku jez. Wągiel, gmina Piecki potrzeb turystyki wodnej na odcinku jez. Wągiel, gmina Piecki potrzeb turystyki wodnej na odcinku jez. Wągiel, gmina Piecki potrzeb turystyki wodnej na odcinku jez. Wągiel, gmina Piecki ----    jez. Dejnowy, gmina Reszel jez. Dejnowy, gmina Reszel jez. Dejnowy, gmina Reszel jez. Dejnowy, gmina Reszel         . . . . 
Firma przedstawiła najlepszą cenowo, ale zarazem najkorzystniejszą ofertę.Firma przedstawiła najlepszą cenowo, ale zarazem najkorzystniejszą ofertę.Firma przedstawiła najlepszą cenowo, ale zarazem najkorzystniejszą ofertę.Firma przedstawiła najlepszą cenowo, ale zarazem najkorzystniejszą ofertę.    

sto Mrągowo do przeprowadzenia postępowa-
nia na wyłonienie wykonawcy dokumentacji 
przedprojektowej na zadanie udrożnienia 
koryta oraz zabudowy technicznej rzeki Dajny 
dla potrzeb turystyki wodnej. Koszt wykona-
nia dokumentacji - 58 tys. zł zostanie podzielo-
ny na wszystkich partnerów. Projekt jest 
skomplikowanym, wieloetapowym przedsię-
wzięciem. Przed partnerami wiele wyzwań 
min. uzyskanie decyzji środowiskowej, opra-
cowanie raportu oddziaływania na środowi-
sko, o ile będzie wymagany, po uzyskaniu 
niezbędnych decyzji wykonanie dokumenta-

cji technicznej i docelowo realizacja działań inwe-
stycyjnych. Mimo trudności warto, bo szlak Daj-
ny to przepiękna, malownicza trasa wodna o 
długości 32 km wiodąca od gminy Piecki do 
Świętej Lipki. Obecnie Dajna nie jest tak popular-
na jak Krutyń, głównie ze względu na ograniczo-
ną dostępność i niski poziom wód na niektórych 
odcinkach. Realizacja projektu uwolni prawdzi-
wy potencjał szlaku, w ramach realizacji projektu 
szlak zostanie udrożniony i odpowiednio przygo-
towany dla turystów. Jego  ważnym elementem 
będzie nowa ekomarina wraz z infrastrukturą 
plaży miejskiej nad jeziorem Czos, której budowa 
zakończy się wiosną bieżącego roku.   

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej to 
poważny krok w kierunku działań inwestycyj-
nych na szlaku, zmierzających do poprawy jego 
funkcjonalności. W chwili obecnej w okresach 
niskiego stanu wód, Dajna to wyzwanie tylko dla 
doświadczonych miłośników kajakarstwa. Dlate-
go niezbędne jest wykonanie specjalnych budowli 
wodnych a także innych prac mających na celu 
podniesienie stanu wody, tym samym przystoso-
wanie szlaku dla turystyki rodzinnej, rekreacyjnej.  
Mając na uwadze ułatwienie ruchu kajakowego 
na Dajnie reprezentanci czterech samorządów i 
jednocześnie partnerzy projektu pn. ,,Spływ rzeką 
Dajną  " gminy:  Mrągowo, Reszel, Piecki oraz 
Powiatu Mrągowskiego upoważnili Gminę Mia-
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Powstaną 33 mieszkania komunalnePowstaną 33 mieszkania komunalnePowstaną 33 mieszkania komunalne   
Przetarg na przebudowę budynku po byłym hotelu pielęgniarek został rozstrzygnięty. Spośród Przetarg na przebudowę budynku po byłym hotelu pielęgniarek został rozstrzygnięty. Spośród Przetarg na przebudowę budynku po byłym hotelu pielęgniarek został rozstrzygnięty. Spośród Przetarg na przebudowę budynku po byłym hotelu pielęgniarek został rozstrzygnięty. Spośród 
13 ofert złożonych przez firmy i konsorcja z całej Polski została wybrana najkorzystniejsza 13 ofert złożonych przez firmy i konsorcja z całej Polski została wybrana najkorzystniejsza 13 ofert złożonych przez firmy i konsorcja z całej Polski została wybrana najkorzystniejsza 13 ofert złożonych przez firmy i konsorcja z całej Polski została wybrana najkorzystniejsza 
złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXTAN z Marcinkowa na kwotę 2 374 862 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXTAN z Marcinkowa na kwotę 2 374 862 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXTAN z Marcinkowa na kwotę 2 374 862 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXTAN z Marcinkowa na kwotę 2 374 862 
zł. Najdroższa oferta wynosiła 3 469 730zł , czyli ponad 1 mln zł więcej. zł. Najdroższa oferta wynosiła 3 469 730zł , czyli ponad 1 mln zł więcej. zł. Najdroższa oferta wynosiła 3 469 730zł , czyli ponad 1 mln zł więcej. zł. Najdroższa oferta wynosiła 3 469 730zł , czyli ponad 1 mln zł więcej.     

W ramach inwestycji powstaną 33 mieszkania 
komunalne. Budynek zostanie rozbudowany o 
dodatkowa kondygnację i w całości wyremonto-
wany. Również teren wokół budynku zostanie 
zagospodarowany, a dodatkowo vis a vis budyn-
ku na sąsiedniej działce powstanie parking na 50 
stanowisk. Na realizację zadania samorząd pozy-
skał środki w wysokości 30% wartości inwestycji 
z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach 
rządowego Funduszu Dopłat. To kolejna tak duża 
inwestycja mieszkaniowa w Mrągowie w ciągu 
ostatnich kilku lat. W 2009 roku Miasto oddało 
do użytku 32 mieszkania w byłym hotelu 
"Krajan" przy ulicy Kolejowej. Ilość oddanych 
mieszkań komunalnych daje nam jedno z pierw-
szych miejsc w regionie i w kraju (w kraju staty-

stycznie 1 gmina oddaje 1 mieszkanie w roku). 
Średni czas oczekiwania na mieszkanie osób i 
rodzin zakwalifikowanych na komunalną listę 
mieszkaniową w Mrągowie to 3 lata.  

Przebywaj w Mrągowie Przebywaj w Mrągowie Przebywaj w Mrągowie 
legalnie legalnie legalnie    
Cudzoziemcy przebywający na terenie na-Cudzoziemcy przebywający na terenie na-Cudzoziemcy przebywający na terenie na-Cudzoziemcy przebywający na terenie na-
szego miasta mogą zalegalizować swój pobyt. szego miasta mogą zalegalizować swój pobyt. szego miasta mogą zalegalizować swój pobyt. szego miasta mogą zalegalizować swój pobyt. 
Osoby nielegalnie przebywające w Mrągo-Osoby nielegalnie przebywające w Mrągo-Osoby nielegalnie przebywające w Mrągo-Osoby nielegalnie przebywające w Mrągo-
wie mogą składać wnioski abolicyjne do wie mogą składać wnioski abolicyjne do wie mogą składać wnioski abolicyjne do wie mogą składać wnioski abolicyjne do 
wojewody warmińsko wojewody warmińsko wojewody warmińsko wojewody warmińsko ----    mazurskiego do 2 mazurskiego do 2 mazurskiego do 2 mazurskiego do 2 
lipca 2012 roku.lipca 2012 roku.lipca 2012 roku.lipca 2012 roku.    
Od początku roku w stolicy Warmii i Mazur 
złożono 18 wniosków abolicyjnych, z czego 4 
otrzymały już pozytywną decyzję. 

Burmistrz Miasta  

apeluje o pomoc osobom  
bezdomnym, samotnym i 

starszym 
Zwracam się z prośbą do mieszkańców Mrągowa Zwracam się z prośbą do mieszkańców Mrągowa Zwracam się z prośbą do mieszkańców Mrągowa Zwracam się z prośbą do mieszkańców Mrągowa 
o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samot-o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samot-o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samot-o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samot-
nych, starszych, niepełnosprawnych, bezdom-nych, starszych, niepełnosprawnych, bezdom-nych, starszych, niepełnosprawnych, bezdom-nych, starszych, niepełnosprawnych, bezdom-
nych i wszystkich potrzebujących pomocy w nych i wszystkich potrzebujących pomocy w nych i wszystkich potrzebujących pomocy w nych i wszystkich potrzebujących pomocy w 
obecnym okresie zimowym. Nie bądźmy obojęt-obecnym okresie zimowym. Nie bądźmy obojęt-obecnym okresie zimowym. Nie bądźmy obojęt-obecnym okresie zimowym. Nie bądźmy obojęt-
ni na los drugiego człowieka. Każdą informację o ni na los drugiego człowieka. Każdą informację o ni na los drugiego człowieka. Każdą informację o ni na los drugiego człowieka. Każdą informację o 
osobach starszych, samotnych, bezdomnych o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o 
tych których nie znamy a wydaje nam się, że tych których nie znamy a wydaje nam się, że tych których nie znamy a wydaje nam się, że tych których nie znamy a wydaje nam się, że 
potrzebują pomocy przekażmy odpowiednim potrzebują pomocy przekażmy odpowiednim potrzebują pomocy przekażmy odpowiednim potrzebują pomocy przekażmy odpowiednim 
służbom służbom służbom służbom ----    apeluje Otolia Siemieniec, Burmistrz apeluje Otolia Siemieniec, Burmistrz apeluje Otolia Siemieniec, Burmistrz apeluje Otolia Siemieniec, Burmistrz 
Miasta Mrągowo. Miasta Mrągowo. Miasta Mrągowo. Miasta Mrągowo.     

Nastał okres dużych 
mrozów. Znaczne 
spadki temperatur, 
wiatr i szybko zapada-
jący zmrok mogą 
stanowić zagrożenie 
nie tylko dla zdrowia, 
ale i dla życia osób 
bezdomnych, w pode-
szłym wieku, samot-
nych i niepełnospraw-

nych. Zagrożenia takie mogą dotyczyć także osób 
będących pod wpływem alkoholu lub innych 
podobnie działających środków.  
Każdego roku odnotowuje się przypadki tragicz-
nych zdarzeń z udziałem takich osób, których 
przyczyną jest właśnie ujemna temperatura po-
wietrza, a w konsekwencji nadmierne wychło-
dzenie organizmu. Stałą formą ochrony tych osób 
przed tymi nieszczęśliwymi zdarzeniami stano-
wią prewencyjne kontrole miejsc, w których 
mogą przebywać osoby bezdomne.  
 Informację na temat osób, które potrzebują po-
mocy  można przekazywać do : 
----    Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Urzędu Miejskiego w Mrągowie,     
tel. 89 741-90-40 w godz. 7.30 -15.30  
----    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,     
tel.  89 741 34 42 w godz. 7.30 -15.30 
lub na bezpłatną  infolinię dla bezdomnych  
800 165 320 800 165 320 800 165 320 800 165 320 i na czynny całą dobę policyjny nr 
112112112112. 

zdj. MCiTzdj. MCiTzdj. MCiTzdj. MCiT    
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www.woszk.mragowo.plwww.woszk.mragowo.plwww.woszk.mragowo.plwww.woszk.mragowo.pl    

Zmiana na stanowisku komendanta WOSzKZmiana na stanowisku komendanta WOSzKZmiana na stanowisku komendanta WOSzK   
3 lutego 2012 roku w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo 3 lutego 2012 roku w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo 3 lutego 2012 roku w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo 3 lutego 2012 roku w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo ----    Kondycyjnym odbyła Kondycyjnym odbyła Kondycyjnym odbyła Kondycyjnym odbyła 
się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta WOSzK Mrągowo. się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta WOSzK Mrągowo. się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta WOSzK Mrągowo. się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta WOSzK Mrągowo.     

W skrócie 

W obecności Dowódcy Garnizonu Warszawa, 
Zastępcy i Szefów Oddziałów DGW,   Dowód-
ców jednostek wojskowych podległych DGW, 
powiatowych i miejskich władz samorządowych, 
służb mundurowych, duchowieństwa, komba-
tantów, weteranów, rezerwistów oraz żołnierzy i 
pracowników Ośrodka nastąpiło przekazanie 
dowodzenia w WOSzK Mrągowo. Ustępujący 
Komendant ppłk Tomasz Dominikowski przeka-
zał obowiązki ppłk Krzysztofowi Sikorskiemu. 
Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wie-
sław Grudziński podziękował ppłk Dominikow-
skiemu za wzorowe dowodzenie Ośrodkiem. 
Burmistrz Mrągowa Pani Otolia Siemieniec wrę-
czyła  ppłk Dominikowskiemu Statuetkę Nieza-
pominajki jako wyraz podziękowania  
za współpracę z samorządem lokalnym i zaanga-
żowanie w sprawy Miasta.  Chwila wzruszenia 
udzieliła się wszystkim biorącym udział w uro-
czystej zbiórce, gdy ustępujący Komendant żegnał 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Pytasz Pytasz Pytasz –––   nie błądzisz” nie błądzisz” nie błądzisz” –––      
w regionie powstają ośrodki w regionie powstają ośrodki w regionie powstają ośrodki 
pomocy prawnej pomocy prawnej pomocy prawnej    
WWWW Regionalnych Ośrodkach Poradnictwa Regionalnych Ośrodkach Poradnictwa Regionalnych Ośrodkach Poradnictwa Regionalnych Ośrodkach Poradnictwa 
Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, 
Elblągu i Ełku będzie można bezpłatnie Elblągu i Ełku będzie można bezpłatnie Elblągu i Ełku będzie można bezpłatnie Elblągu i Ełku będzie można bezpłatnie 
uzyskać porady prawne i obywatelskie. uzyskać porady prawne i obywatelskie. uzyskać porady prawne i obywatelskie. uzyskać porady prawne i obywatelskie.     
Porady prawne i obywatelskie obejmują m.in. 
prawo cywilne (w tym rodzinne i spadkowe), 
karne, administracyjne, pracy, spółdzielcze, prze-
pisy dotyczące świadczeń socjalnych, świadczeń z 
ubezpieczenia społecznego, imigracji i repatriacji 
oraz praw obywatelskich i konsumenckich. Bę-
dzie można dowiedzieć się, które przepisy stoso-
wać w przypadku konkretnej sprawy, jaki jest 
tryb jej załatwienia oraz który podmiot lub orga-
nizacja będą w danej sprawie rozstrzygać. Z do-
radcami będzie się można spotkać osobiście lub 
skontaktować telefonicznie. Ośrodki są czynne 
od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 16. Dane 
teleadresowe Regionalnych Ośrodków: 
OlsztynOlsztynOlsztynOlsztyn    
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, lok. 105;  
10-575 Olsztyn, Tel./fax.: 89 523 77 82 
Tel: 501 274 665 
Elbląg, Elbląg, Elbląg, Elbląg,     
ul. Bałuckiego 5 Ł; 82-300 Elbląg 
Tel./fax.: 55 642 42 49, Tel: 501 274 606 
e-mail: elblag@pytaszniebladzisz.eu 
Ełk, Ełk, Ełk, Ełk,     
ul. Małeckich 3, lok. 8; 19-300 Ełk,  
Tel./fax.: 87 732 11 11, Tel: 501 274 611 
e-mail: elk@pytaszniebladzisz.eu 

Wystawa pasji Wystawa pasji Wystawa pasji    
Władysława Wilińskiego Władysława Wilińskiego Władysława Wilińskiego    
Zabytkowe maszyny, narzędzia, przedmioty Zabytkowe maszyny, narzędzia, przedmioty Zabytkowe maszyny, narzędzia, przedmioty Zabytkowe maszyny, narzędzia, przedmioty 
codziennego użytku, a także fotografia i mu-codziennego użytku, a także fotografia i mu-codziennego użytku, a także fotografia i mu-codziennego użytku, a także fotografia i mu-
zyka zyka zyka zyka ––––    to tylko niektóre pasje mrągowskiego to tylko niektóre pasje mrągowskiego to tylko niektóre pasje mrągowskiego to tylko niektóre pasje mrągowskiego 
przedsiębiorcy Władysława Wilińskiego, przedsiębiorcy Władysława Wilińskiego, przedsiębiorcy Władysława Wilińskiego, przedsiębiorcy Władysława Wilińskiego, 
który zmarł tragicznie w maju ubiegłego który zmarł tragicznie w maju ubiegłego który zmarł tragicznie w maju ubiegłego który zmarł tragicznie w maju ubiegłego 
roku. roku. roku. roku.     

Kolekcjoner i 
pasjonat swoim 
eksponatom oddał 
wiele lat swojego 
życia. Teraz te 
zabytkowe, często 
zapomniane 
przedmioty może-
my zobaczyć w 

Muzeum w Mrągowie. Wystawę fotografii i 
zbiorów Władysława Wilińskiego można oglądać 
do środy 29 lutego. W mrągowskim muzeum 
zaprezentowane są tylko niektóre z pasji Włady-
sława Wilińskiego. Całość zbiorów mrągowskiego 
przedsiębiorcy można zobaczyć w Galerii  
Wiliński.  

się ze służbą w WOSzK Mrągowo. Na zakończe-
nie uroczystej zbiórki Dowódca Garnizonu War-
szawa, w asyście oficerów i władz samorządo-
wych, złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą 
tragiczną śmierć pod Smoleńskiem  gen. dyw. 
Kazimierza Gilarskiego.    

Uroczystość przekazania  obowiązków komendanta Uroczystość przekazania  obowiązków komendanta Uroczystość przekazania  obowiązków komendanta Uroczystość przekazania  obowiązków komendanta 
WOSzK od prawej: ppłk Tomasz Dominikowski, Bur-WOSzK od prawej: ppłk Tomasz Dominikowski, Bur-WOSzK od prawej: ppłk Tomasz Dominikowski, Bur-WOSzK od prawej: ppłk Tomasz Dominikowski, Bur-
mistrz, Otolia Siemieniec gen. bryg. Wiesław Grudziń-mistrz, Otolia Siemieniec gen. bryg. Wiesław Grudziń-mistrz, Otolia Siemieniec gen. bryg. Wiesław Grudziń-mistrz, Otolia Siemieniec gen. bryg. Wiesław Grudziń-
ski, ppłk Krzysztof  Sikorski.  Zdj. Kpt. Jacek Baran ski, ppłk Krzysztof  Sikorski.  Zdj. Kpt. Jacek Baran ski, ppłk Krzysztof  Sikorski.  Zdj. Kpt. Jacek Baran ski, ppłk Krzysztof  Sikorski.  Zdj. Kpt. Jacek Baran     

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nowy Punkt Pośrednictwa PracyNowy Punkt Pośrednictwa PracyNowy Punkt Pośrednictwa Pracy   
Dzięki wspólnym działaniom podjętym przez  Burmistrz Miasta Mrągowo oraz WarmińskoDzięki wspólnym działaniom podjętym przez  Burmistrz Miasta Mrągowo oraz WarmińskoDzięki wspólnym działaniom podjętym przez  Burmistrz Miasta Mrągowo oraz Warmińsko---
Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Mrągowie powstała  nowa Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Mrągowie powstała  nowa Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Mrągowie powstała  nowa 
placówka OHP przy ul. Warszawskiej 29. placówka OHP przy ul. Warszawskiej 29. placówka OHP przy ul. Warszawskiej 29.    

Punkt Pośrednictwa Pracy działa od 1 lutego, to 
miejsce w którym uczniowie, studenci, absolwen-
ci i osoby bezrobotne bezpłatnie mogą znaleźć 
informacje o wolnych miejscach pracy w kraju i 
za granicą, a także wymaganiach stawianych 
przez pracodawców. Dzięki temu młodzi mrągo-
wianie zyskają nowe miejsce, w którym otrzyma-
ją m.in. pomoc w przygotowywaniu dokumen-
tów niezbędnych do poszukiwania pracy.  
Punkt Pośrednictwa Pracy, który w Mrągowie 
mieści się na ul. Warszawskiej 29, także pełni 
funkcję placówki otwartej dla osób poszukują-
cych pracy, chcących skorzystać z usług pośred-
nictwa pracy oraz pracodawców zainteresowa-
nych zatrudnieniem nowych pracowników. 
Ponadto punkt będzie dysponował bazą ofert 
pracy w kraju i za granicą, pomagał pracodawcom 
w rekrutacji pracowników, organizował giełdy i 
targi pracy oraz inne inicjatywy mające na celu 
skojarzenie pracodawców z osobami poszukują-
cymi zatrudnienia. 
Korzystanie z bazy ofert pracy jakimi dysponuje 
punkt jest możliwe dopiero po bezpłatnej rejestra-
cji, w związku z tym serdecznie zachęcamy do 
korzystania z jego usług! 
Punkt czynny codziennie -  

od poniedziałku do piątku - w godzinach od  7.45 
do 15.45 .  
Punkt powstał na mocy porozumienia zawartego 
pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo  a Warmińsko 
–Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych 
Hufców Pracy, w ramach ogólnopolskiego projek-
tu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 
projektu powstało do dnia dzisiejszego na terenie 
województwa  warmińsko-mazurskiego jedena-
ście Punktów Pośrednictwa Pracy: w: Działdowie, 
Iławie, Ełku, Bartoszycach, Nidzicy, Biskupcu, 
Kętrzynie, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, 
MrągowieMrągowieMrągowieMrągowie, Szczytnie oraz Ośrodki Szkolenia 
Zawodowego w Lidzbarku Warmińskim, Klebar-
ku Wielkim.  
 

ul.Warszawska 29 11ul.Warszawska 29 11ul.Warszawska 29 11ul.Warszawska 29 11----700 Mrągowo, 700 Mrągowo, 700 Mrągowo, 700 Mrągowo,     
tel.89 741 47 42 emailtel.89 741 47 42 emailtel.89 741 47 42 emailtel.89 741 47 42 email    :pppmragowo@ohp.pl    :pppmragowo@ohp.pl    :pppmragowo@ohp.pl    :pppmragowo@ohp.pl    
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Zmiany w komunikacji miejskiej Zmiany w komunikacji miejskiej Zmiany w komunikacji miejskiej    
W wyniku przeprowadzonej w listopadzie W wyniku przeprowadzonej w listopadzie W wyniku przeprowadzonej w listopadzie W wyniku przeprowadzonej w listopadzie 
2011 r. analizy wielkości popytu na usługi 2011 r. analizy wielkości popytu na usługi 2011 r. analizy wielkości popytu na usługi 2011 r. analizy wielkości popytu na usługi 
komunikacji miejskiej z dniem 06 lutego komunikacji miejskiej z dniem 06 lutego komunikacji miejskiej z dniem 06 lutego komunikacji miejskiej z dniem 06 lutego 
2012 r. wprowadzone zostały zmiany w ofer-2012 r. wprowadzone zostały zmiany w ofer-2012 r. wprowadzone zostały zmiany w ofer-2012 r. wprowadzone zostały zmiany w ofer-
cie przewozowej. cie przewozowej. cie przewozowej. cie przewozowej.  
Od poniedziałku do piątku, oprócz świąt: 
Linia 1: Linia 1: Linia 1: Linia 1: zlikwidowany zostaje kurs z Os. Mazur-
skiego – przystanek „Szkoła” do ul. Giżyckiej o 
godz. 8.12 w dni nauki szkolnej. 
Linia 2: Linia 2: Linia 2: Linia 2: wszystkie kursy realizowane przez ul. 
Mrongowiusza (z osiedla Mazurskiego o godz. 
9.48, 11.58, 13.58 i z Marcinkowa przez os. Ma-
zurskie o godz. 10.39, 12.39) skierowane zostają na 
podstawowa trasę ul. Rynkową, Brzozową i Curie
-Skłodowskiej i na odcinku Marcinkowo – Os. 
Mazurskie Szkoła zostają przyspieszone o 1 min. 
Linia 3: Linia 3: Linia 3: Linia 3: zlikwidowane zostają kursy o godz. 5.34 z 
Leśnej Drogi do Os. Nikutowo oraz o godz. 6.04 z 
Os. Nikutowo do Leśnej Drogi; uruchomiony 
zostaje nowy kurs w dni nauki szkolnej z Leśnej 
Drogi do Nikutowa – Wiadukt o godz. 6.53; do-
tychczasowy kurs o godz. 14.24 z Os. Nikutowo 
do Cmentarza Komunalnego II zostaje wydłużony 
do Polskiej Wsi, a kurs z Cmentarza Komunalne-
go II do Os. Nikutowo Stare o godz. 14.54 zostaje 
wydłużony z Polskiej Wsi i odjedzie o godz. 14.52; 
dotychczasowy kurs o godz. 5.28 z os. Nikutowo 
Stare do Leśnej Drogi rozpoczyna się od os. Niku-
towo o godz.5.30. 
Linia 4: Linia 4: Linia 4: Linia 4: zlikwidowane zostają kursy z ul. Giżyckiej 
do Os. Nikutowo Stare o godz. 4.59 i 5.11.; kurs z 
Nikutowa – Wiadukt do ul. Giżyckiej o godz. 7.21 
w dni nauki szkolnej zostaje opóźniony o 4 min. 
Linia 5: Linia 5: Linia 5: Linia 5: likwidacji ulegają kursy z Os. Nikutowo 
Stare do Os. Mazurskiego – Szkoła o godz. 5.37 i 
6.24 oraz z Os. Mazurskiego – Szkoła do Os. Niku-
towo o godz. 6.04 i 7.04;  kurs z Os. Nikutowo 
Stare do Os. Mazurskiego – Szkoła o godz. 7.32 
zostaje wydłużony przez ul. Rynkową, Mrongo-
wiusza, pl. Piłsudskiego, Ratusz do ul. Giżyckiej.  
Sobotnia oferta komunikacji miejskiej zostaje Sobotnia oferta komunikacji miejskiej zostaje Sobotnia oferta komunikacji miejskiej zostaje Sobotnia oferta komunikacji miejskiej zostaje 
ograniczona do godzin 7.29 ograniczona do godzin 7.29 ograniczona do godzin 7.29 ograniczona do godzin 7.29 ––––    18.24:18.24:18.24:18.24:    
Na linii nr 1 linii nr 1 linii nr 1 linii nr 1 zniesiony kurs z os. Mazurskiego o 
godz. 19.53 w kierunku ul. Giżyckiej,  
Na linii nr 2 linii nr 2 linii nr 2 linii nr 2 zniesiony kurs z Leśnej Drogi o godz. 
19.31 w kierunku os. Mazurskiego,  
Na linii nr 3 linii nr 3 linii nr 3 linii nr 3 zniesiony kurs z os. Nikutowo o 6.55 i 
19.00 w kierunku Leśnej Drogi, kurs z Leśnej 
Drogi o godz. 18.35 zostaje przyspieszony o 20 
min. i odjedzie o 18.15, kończąc trasę na ul. Giżyc-
kiej o godz.18.24,  
Na linii nr 4linii nr 4linii nr 4linii nr 4 zniesiony kurs o godz. 6.31 z ul. Gi-
życkiej do os. Nikutowo. Uruchomione zostają 
dwa nowe przystanki, przy ul. Rynkowej i ul. 
Brzozowej, w kierunku ul. Marii Curie-
Skłodowskiej. 
Od dnia 24.01.2012r. obowiązują także nowe Od dnia 24.01.2012r. obowiązują także nowe Od dnia 24.01.2012r. obowiązują także nowe Od dnia 24.01.2012r. obowiązują także nowe 
zasady uprawnień w korzystaniu z ulgowych i zasady uprawnień w korzystaniu z ulgowych i zasady uprawnień w korzystaniu z ulgowych i zasady uprawnień w korzystaniu z ulgowych i 
bezpłatnych przejazdów miejską komunikacja bezpłatnych przejazdów miejską komunikacja bezpłatnych przejazdów miejską komunikacja bezpłatnych przejazdów miejską komunikacja 

publiczną, wniesione uchwałą nr XXIV/6/2011 publiczną, wniesione uchwałą nr XXIV/6/2011 publiczną, wniesione uchwałą nr XXIV/6/2011 publiczną, wniesione uchwałą nr XXIV/6/2011 
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 listopada Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 listopada Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 listopada Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 listopada 
2011r. 2011r. 2011r. 2011r. Obecnie do korzystania z bezpłatnych 
przejazdów jednorazowych na wszystkich liniach 
mają prawo jedynie: 
1) dzieci do lat 4 - na podstawie oświadczenia 
rodzica lub opiekuna, 
2) uczniowie objęci kształceniem specjalnym, 
wymagającym stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy i ich opiekunowie - na pod-
stawie legitymacji szkolnej wraz z dokumentem 
stwierdzającym fakt inwalidztwa lub niepełno-
sprawności, opiekunowie na podstawie imienne-
go zaświadczenia wydanego przez szkołę lub 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z 
dokumentem tożsamości.  
3) Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do 
samodzielnej egzystencji  
lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub 
inwalidzi I stopnia wraz z opiekunem -  
na podstawie dokumentu stwierdzającego całko-
witą niezdolność do pracy i niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji lub dokument stwierdzający 
znaczny stopień niepełnosprawności wydany 
przez uprawniony organ RP lub orzeczenie 
stwierdzające inwalidztwo I stopnia łącznie z 
dokumentem tożsamości, opiekunowie na pod-
stawie dokumentu osoby uprawnionej. 
4) Osoby niewidome lub ociemniałe i ich prze-
wodnicy - na podstawie legitymacji Polskiego 
Związku Niewidomych lub wypisu z treści orze-
czenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzeka-
nia o Niepełnosprawności stwierdzające znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
spowodowany narządem wzroku, określony 
odpowiednim kodem, wraz z dokumentem toż-
samości, przewodnicy na podstawie dokumentu 
osoby uprawnionej.  
Do korzystania z ulgowych przejazdów jednora-
zowych oraz ulgowych przejazdów miesięcznych 
na wszystkich liniach mają prawo jedynie: 
1)dzieci powyżej lat 4 do czasu rozpoczęcia speł-
nienia obowiązku szkolnego - na podstawie 
oświadczenia rodzica lub opiekuna, 
2)emeryci i renciści - na podstawie legitymacji 
emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsa-
mości, 
3)uczniowie szkół podstawowych, ponadpodsta-
wowych i policealnych - na podstawie legityma-
cji szkolnej.  

W skrócie 

Plan urlopów przedszkoli na Plan urlopów przedszkoli na Plan urlopów przedszkoli na 
rok 2012 r. rok 2012 r. rok 2012 r.    
Znamy plan przerw urlopowych przedszkoli 
w Mrągowie obowiązujący od 1 lipca do 31 
sierpnia 2012 roku:  
Przedszkole Nr 1 „ Stokrotka „Przedszkole Nr 1 „ Stokrotka „Przedszkole Nr 1 „ Stokrotka „Przedszkole Nr 1 „ Stokrotka „    
 - od 1 lipca do 31 lipca 2012 r. 
Przedszkole Nr 2 „ Bajka „ Przedszkole Nr 2 „ Bajka „ Przedszkole Nr 2 „ Bajka „ Przedszkole Nr 2 „ Bajka „     
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. 
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś„ Przedszkole Niepubliczne „Kubuś„ Przedszkole Niepubliczne „Kubuś„ Przedszkole Niepubliczne „Kubuś„     
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. 
Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy”Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy”Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy”Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy”    
 od 1 lipca do 31 lipca 2012 r.  

Trwa nabór wniosków na Trwa nabór wniosków na Trwa nabór wniosków na 
usunięcie azbestuusunięcie azbestuusunięcie azbestu   

Mrągowianie, którzy Mrągowianie, którzy Mrągowianie, którzy Mrągowianie, którzy 
chcieliby legalnie zdjąć chcieliby legalnie zdjąć chcieliby legalnie zdjąć chcieliby legalnie zdjąć 
materiały azbestowe z materiały azbestowe z materiały azbestowe z materiały azbestowe z 
dachu swoich domów dachu swoich domów dachu swoich domów dachu swoich domów 
powinni zgłosić się do powinni zgłosić się do powinni zgłosić się do powinni zgłosić się do 

Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Urzędu Miejskiego w Mrągowie.     
Samorząd przystąpił do drugiej edycji działań 
związanych z usuwaniem eternitu z terenu nasze-
go miasta. Mrągowo chce pozyskać środki na 
unieszkodliwienie odpadów azbestowych z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu 
mrągowianie mogą liczyć na dofinansowanie 
kosztów demontażu i utylizacji eternitowych 
pokryć dachowych. Wniosek wraz z niezbędny-
mi załącznikami należy złożyć w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie do końca lutego. 
Dodatkowe informacje na temat składania wnio-
sków można uzyskać pod numerem telefonu  
89 741 90 29. 

Nowy konserwator Nowy konserwator Nowy konserwator 
oświetlenia ulicznegooświetlenia ulicznegooświetlenia ulicznego   

Z nowym rokiem zmie-Z nowym rokiem zmie-Z nowym rokiem zmie-Z nowym rokiem zmie-
nił się konserwator nił się konserwator nił się konserwator nił się konserwator 
oświetlenia w Mrągo-oświetlenia w Mrągo-oświetlenia w Mrągo-oświetlenia w Mrągo-
wie. W tym roku kon-wie. W tym roku kon-wie. W tym roku kon-wie. W tym roku kon-
serwatorem na terenie serwatorem na terenie serwatorem na terenie serwatorem na terenie 

Miasta będzie firma Zakład Usługowo Miasta będzie firma Zakład Usługowo Miasta będzie firma Zakład Usługowo Miasta będzie firma Zakład Usługowo ----    
Handlowy Andrzej Białek, ul. Ludowa Handlowy Andrzej Białek, ul. Ludowa Handlowy Andrzej Białek, ul. Ludowa Handlowy Andrzej Białek, ul. Ludowa 
46a/5, 1146a/5, 1146a/5, 1146a/5, 11----300 Biskupiec, tel. 600 446 504. 300 Biskupiec, tel. 600 446 504. 300 Biskupiec, tel. 600 446 504. 300 Biskupiec, tel. 600 446 504.     
Informacje o awariach, uszkodzeniach mecha-
nicznych i aktach wandalizmu należy zgłaszać 
pod numer dyżurny czynny całą dobę:  
600 446 504, fax 89 715 37 34 lub drogą elektro-
niczną na adres: andrzej.bialek.wnet@wp.pl. 
Zgłoszenia przyjmowane są również przez Urząd 
Miasta Mrągowo, w godzinach pracy Urzędu pod 
nr tel. 89 741 90 25 lub na adres e-mail: 
m.krakowska@mragowo.um.gov.pl  

zdj. Piotr Piercewiczzdj. Piotr Piercewiczzdj. Piotr Piercewiczzdj. Piotr Piercewicz    



 

O G Ł O S Z E N I E  
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie ogłoszono na okres 21 dni wykazy następują-
cych nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-
wienia w trybie bezprzetargowym: 
 
a/ część działki nr 131/31 (obręb nr 6), położona przy 
ulicy Łąkowej, z przeznaczeniem na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
b/ część działki nr 131/31 (obręb nr 6), położona przy 
ulicy Łąkowej, z przeznaczeniem pod zabudowę 
stanowiącą własność Dzierżawcy,  
c/ część działki nr 10/25 (obręb nr 9), położona na 
osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
d/ część działki nr 10/40 (obręb nr 9), położona na 
osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
e/ część działki nr 106/15 (obręb nr 1), położona przy 
ulicy Harcerskiej, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
f/ część działki nr 81/9 (obręb nr 4), położona przy 
ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod garaż,  
g/ część działki nr 81/9 (obręb nr 4), położona przy 
ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne,  
h/ Molo – pomost drewniany położony przy Placu 
Jana Pawła II. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieru-
chomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój Nr 19), tel. 89 
7419022  

Działki na sprzedaż 

Adres Powierzchnia 

(m2) 

Cena  

wywoławcza  

Ul. Oficerska 

Działki 8/1, 323/1 

Teren zabudowy 

usług nieuciążli-

wych, w części 

zabudowa miesz-

kaniowa wieloro-

dzinna i usług 

nieuciążliwych   

0,4464 ha  
2,7 mln zł  

+ VAT 

Ul. Młodkowskiego 

działki 258/1 i 258/3  

Tereny na cele 

obsługi turystyki 

2, 1573 ha 
1,5 mln zł  

+ VAT 

Więcej informacji pod numerem 89 7419023 –  
Inspektor Hanna Goleń 

lub www.mragowo.pl, BIP. 
 

Mieszkania na sprzedaż 

Kościuszki  2A/4 53,99 100 tys. zł  

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

zakładka Gospodarka nieruchomościami 
To ostatnie mieszkania Miasta  

we wspólnotach.  

Warszawska 11B  44,29  45 tys. zł 

W skrócie Z URZĘDU Z URZĘDU   
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INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY ––––    2012 r.2012 r.2012 r.2012 r.    
Gdzie można znaleźć pomoc w trudnych sprawach ?Gdzie można znaleźć pomoc w trudnych sprawach ?Gdzie można znaleźć pomoc w trudnych sprawach ?Gdzie można znaleźć pomoc w trudnych sprawach ?    

 
BEZPŁATNE DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH  
UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

przy ul. Królewieckiej 34 - I piętro, tel. 89 -741-21 82 
Dyżur prawnika Dyżur prawnika Dyżur prawnika Dyżur prawnika ----        
dr Stanisław Bułajewski,  
środa, godz. 13 – 15.30 - porady w Punkcie, godz. 15.30 – 16.00 – porady w terenie; 
Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego ----        
 Irena Krajewska - wtorek, godz. 16.00 – 19.00; 
Dyżur informacyjnoDyżur informacyjnoDyżur informacyjnoDyżur informacyjno----konsultacyjny w zakresie problematyki narkomaniikonsultacyjny w zakresie problematyki narkomaniikonsultacyjny w zakresie problematyki narkomaniikonsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii    
 mgr Bożena Łapka , wtorek, 16.00 – 17.00; 
Grupa wsparcia dla ofiar przemocy :Grupa wsparcia dla ofiar przemocy :Grupa wsparcia dla ofiar przemocy :Grupa wsparcia dla ofiar przemocy :    
 mgr Bożena Niedźwiedzka, wtorek godz. 16- 18 
Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów AlkoholowychDyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów AlkoholowychDyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów AlkoholowychDyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
 Maria Zielińska, wtorek, godz. 11- 14 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Poradni Leczenia Uzależnień, przy  
ul. Królewieckiej 58, tel. 741- 0268 / wejście od szczytu budynku /. 

mgr Mirosław Bień: 
Zajęcia terapeutyczne dla osób                 Zajęcia terapeutyczne dla osób                 Zajęcia terapeutyczne dla osób                 Zajęcia terapeutyczne dla osób                 wtorek, godz. 17 - 20 
uzależnionych od alkoholuuzależnionych od alkoholuuzależnionych od alkoholuuzależnionych od alkoholu    
Terapia radzenia sobie ze złością                Terapia radzenia sobie ze złością                Terapia radzenia sobie ze złością                Terapia radzenia sobie ze złością                czwartek, godz. 16 - 19 

Telefon Zaufania od 1.04.2012 r.Telefon Zaufania od 1.04.2012 r.Telefon Zaufania od 1.04.2012 r.Telefon Zaufania od 1.04.2012 r.    
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” 

Nr telefonu 89-741-2020 

Uwaga: wymienione zajęcia i dyżury finansowane są z budżetu Miasta Mrągowo - z funduszu  
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Patronat honorowy nad plebiscytem objął 
prezydent RP Bronisław Komorowski. Ce-
lem konkursu jest  budowanie dialogu 
mieszkańców z ich przedstawicielami w 
samorządzie lokalnym, integracja lokalnych 
wspólnot wokół rozwiązywania problemów 
gminy oraz skuteczniejszy przepływ infor-
macji na poziomie lokalnym. W konkursie 
Super Samorząd, który odbywał się w ra-
mach akcji "Masz Głos, Masz Wybór " brało 
udział 157 gmin i organizacji pozarządo-
wych z całej Polski. Aby zdobyć tytuł 
uczestnicy byli zobowiązani wykonać od 
czerwca do grudnia ubiegłego roku cztery 
zadania, które zostały przygotowane przez 
organizatorów. Zwycięzcę konkursu pozna-
my 23 lutego podczas uroczystej gali w Pa-
łacu Prezydenckim.  

K O M U N I K A T 
Burmistrza Miasta Mrągowo 

W zawiązku ze zmianą przepisów wprowadzoną 
do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt, dotyczącą właściwego utrzymania 
zwierząt domowych, proszę o stosowanie się do 
poniższych przepisów:  
• Art. 9 ust.1 – Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma 
obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące 
je przed zimnem, upałami i opadami atmosferyczny-
mi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiają-
ce swobodną zmianę pozycji ciała odpowiednią 
karmę i stały dostęp do wody. 
• Art. 9 ust.2 – Zabrania się trzymania zwierząt 
domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 
godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszko-
dzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający 
możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie 
może być krótsza niż 3m. 

Sukces Gminy Miasta Mrągowo. Nominacja do tytułu 

Super Samorząd 2011. 
W Polsce działa ponad 2 tysiące samorządów miejskich i gminnych, 157 z nich W Polsce działa ponad 2 tysiące samorządów miejskich i gminnych, 157 z nich W Polsce działa ponad 2 tysiące samorządów miejskich i gminnych, 157 z nich W Polsce działa ponad 2 tysiące samorządów miejskich i gminnych, 157 z nich 
przystąpiło do walki o tytuł Super Samorząd 2011. Gmina Miasto Mrągowo wspól-przystąpiło do walki o tytuł Super Samorząd 2011. Gmina Miasto Mrągowo wspól-przystąpiło do walki o tytuł Super Samorząd 2011. Gmina Miasto Mrągowo wspól-przystąpiło do walki o tytuł Super Samorząd 2011. Gmina Miasto Mrągowo wspól-
nie z Biblioteką Miejską im. Wacława Gołowicza znalazła się w gronie 16 nomino-nie z Biblioteką Miejską im. Wacława Gołowicza znalazła się w gronie 16 nomino-nie z Biblioteką Miejską im. Wacława Gołowicza znalazła się w gronie 16 nomino-nie z Biblioteką Miejską im. Wacława Gołowicza znalazła się w gronie 16 nomino-
wanych do tego tytułu. wanych do tego tytułu. wanych do tego tytułu. wanych do tego tytułu.     



SPORT SPORT   
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II Mrągowska Gala Sportu  II Mrągowska Gala Sportu  II Mrągowska Gala Sportu     
24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 24 lutego 2012 o godz. 18 .00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki  odbędzie się II Mrągowska Gala Sportu. Na 
Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą Gali zostanie wyłoniony Najlepszy Sportowiec, Trener, Działacz Sportowy i Sponsor Roku 2011, poznamy również Najlepszą 
Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele Imprezę Sportową oraz Najpopularniejszego Sportowca. Emocji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!atrakcji. Wstęp wolny, dlatego już dziś gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków sportu i nie tylko!            

Kandydatury osób typowanych do wyróżnień w Kandydatury osób typowanych do wyróżnień w Kandydatury osób typowanych do wyróżnień w Kandydatury osób typowanych do wyróżnień w 
czterech kategoriach zgłosiły kluby i stowarzyszenia czterech kategoriach zgłosiły kluby i stowarzyszenia czterech kategoriach zgłosiły kluby i stowarzyszenia czterech kategoriach zgłosiły kluby i stowarzyszenia 
sportowe z naszego Miasta. Wśród nominowanych    sportowe z naszego Miasta. Wśród nominowanych    sportowe z naszego Miasta. Wśród nominowanych    sportowe z naszego Miasta. Wśród nominowanych    
znaleźli   się : znaleźli   się : znaleźli   się : znaleźli   się :     
    
W kategorii SPORTOWIEC ROKU 2011: W kategorii SPORTOWIEC ROKU 2011: W kategorii SPORTOWIEC ROKU 2011: W kategorii SPORTOWIEC ROKU 2011:     
1. BRZOZOWSKI ARKADIUSZ1. BRZOZOWSKI ARKADIUSZ1. BRZOZOWSKI ARKADIUSZ1. BRZOZOWSKI ARKADIUSZ    
Zawodnik KS „Baza” Mrągowo, uczeń klasy matu-
ralnej II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego w ZOS „Baza”. W 2011 roku członek 
Kadry Narodowej Juniorów w olimpijskiej klasie 
RSX (windsurfing). W sezonie 2011 w tej klasie zajął 
2 miejsce w Młodzieżowych Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski i 3 miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów. Na sezon 2012 uzyskał nominację 
do Młodzieżowej Kadry Narodowej. 
2. CESARSKI KAMIL2. CESARSKI KAMIL2. CESARSKI KAMIL2. CESARSKI KAMIL    
Zawodnik KS „Baza” Mrągowo, uczeń Gimnazjum 
Nr 3 Mistrzostwa Sportowego w ZOS „Baza” w 
Mrągowie, żegluje na łodzi klasy 420, zimą startuje w 
bojerowej klasie Ice Opti. W 2011 roku członek 
Kadry Narodowej Juniorów PZŻ w klasie 420. Wy-
niki sportowe zawodnika w sezonie 2011: 2 miejsce 
w Mistrzostwach Świata Juniorów w klasie Ice Opti , 
2 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w 
klasie Ice Opti (Okartowo), 4 miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w klasie 420. 
3. DMUCHOWSKA BARBARA3. DMUCHOWSKA BARBARA3. DMUCHOWSKA BARBARA3. DMUCHOWSKA BARBARA    
Zawodniczka Klubu Sportowego „Baza” Mrągowo, 
w 2011 roku członek Kadry Narodowej Juniorów w 
olimpijskiej klasie RSX (windsurfing). W sezonie 
2011 zawodniczka zajęła: 3 miejsce w Mistrzostwach 
Świata Juniorów w olimpijskiej klasie RSX, 3 miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów. Na sezon 2012 
zawodniczka ponownie uzyskała nominację do 
Kadry Narodowej Juniorów. 
4. MAJAK DAMIAN4. MAJAK DAMIAN4. MAJAK DAMIAN4. MAJAK DAMIAN    
Wyróżniający się zawodnik na pozycji pomocnika 
drużyny seniorów MKS ,,Mrągowia” Mrągowo. W 
sezonie 2006/2007 miał duży wkład w zajęciu II 
miejsca w wojewódzkim pucharze Polski, w sezonie 
2007/2008 III –go miejsca w rozgrywkach IV ligi i 
awans do rozgrywek szczebla centralnego III ligi. Jest 
zawodnikiem zdyscyplinowanym, koleżeńskim, 
odpowiedzialnym, wymagającym w stosunku do 
siebie i kolegów na boisku. Piłkę Nożną uprawia od 
15 lat. Był reprezentantem grup młodzieżowych na 
szczeblu warmińsko-mazurskiego związku piłki 
nożnej. 
5. OSMAŃSKI PIOTR5. OSMAŃSKI PIOTR5. OSMAŃSKI PIOTR5. OSMAŃSKI PIOTR    
Wyróżniający się zawodnik drużyny seniorów 
MKS ,,Mrągowia” Mrągowo na pozycji bramkarza. 
W sezonie 2006/2007 miał duży wkład w zajęciu II 
miejsca w wojewódzkim Pucharze Polski, w sezonie 
2007/2008 z drużyną seniorów zajął III miejsce w 
rozgrywkach IV Ligi. Piłkę nożną uprawia od 14 lat. 
Jest zawodnikiem zdyscyplinowanym, znającym 
swoje rzemiosło. Wzór dla młodych sportowców.  

6. PIASECKA SARA 6. PIASECKA SARA 6. PIASECKA SARA 6. PIASECKA SARA ––––KALINOWSKI MAREK KALINOWSKI MAREK KALINOWSKI MAREK KALINOWSKI MAREK 
(załoga)(załoga)(załoga)(załoga)    
Zawodnicy KS ,,Baza” Mrągowo.  
Zdobywcy Pucharu Polski w żeglarskiej klasie 29-er, 
w sezonie 2011. Wspaniali, młodzi ludzie. Niezwykle 
koleżeńscy. Za swoją waleczność w duchu FAIR 
PLAY- szybko zyskali szacunek i akceptację świato-
wej konkurencji. Para bardzo ambitna, systematycz-
na i konsekwentna w działaniu. Prezentuje wysoki 
poziom wyszkolenia technicznego, duży poziom 
tolerancji i akceptacji w załodze. Wyniki załogi w 
sezonie 2011: 4 miejsce – Młodzieżowe Igrzyska 
Europejskie w klasie 29-er, 8 miejsce – Młodzieżowe 
Mistrzostwa Świata ISAF w klasie 29-er, 1 miejsce – 
Mistrzostwa Polski w klasie 29-er. Ponadto Sara 
Piasecka zajęła 3 miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w bojerowej klasie DN. 
7. ROMANIUK JULIA7. ROMANIUK JULIA7. ROMANIUK JULIA7. ROMANIUK JULIA    
Zawodniczka MSR.  
Czołowa zawodniczka regionu i kraju w kolarstwie 
górskim w kat. Żak, została zaproszona przez Woje-
wodę Warmińsko- Mazurskiego na uroczyste ode-
branie nagrody za zdobycie tytułu Mistrza Polski w 
kolarstwie górskim w Kielcach. Osiągnięcia: I miejsce 
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-
Mazurskiego I Family Cup 2011 – Bartoszyce, I miej-
sce Mistrzostwa Województwa Warmińsko-
Mazurskiego II Family Cup 2011- Okrągłe, I miejsce 
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Family Cup 
2011 - Szelment, II miejsce Mazovia MTB - Szczytno, 
, I miejsce    Mistrzostwa Województwa Warmińsko-
Mazurskiego III Family Cup 2011 - Mrągowo, X 
miejsce Nutella Mini Tour de Pologne -Warszawa, I 
miejsce Finał XVI Amatorskich Mistrzostwa Polski 
Family Cup 2011-Kielce, I miejsce Wyścigi MTB o 
Puchar Burmistrza Mrągowo, I miejsce XI Cyklo-
cross Jesienny MTB o Puchar Burmistrza Węgorze-
wa, I miejsce V Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB 
o Puchar Burmistrza Bartoszyc, I miejsce  X Mazurski 
Wyścig MTB o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Giżycko, I miejsce Puchar Polski w kolarstwie prze-
łajowym - Ełk,  I miejsce Wyścig w kolarstwie prze-
łajowym o puchary: Burmistrza i Starosty Giżycka. 
8. SZABLIŃSKA KLAUDIA8. SZABLIŃSKA KLAUDIA8. SZABLIŃSKA KLAUDIA8. SZABLIŃSKA KLAUDIA  
Zawodniczka Klubu Sportowego „Baza” Mrągowo, 
uczennica Gimnazjum Nr 3 Mistrzostwa Sportowego 
w ZOS „Baza” w Mrągowie. Od sześciu lat uprawia 
żeglarstwo deskowe wodne i lodowe, obecnie startu-
je na windsurfingowej klasie Bic Techno. Wyniki 
zawodniczki w sezonie 2011: 1 miejsce – Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży w klasie Bic Techno, 1 
miejsce - Mistrzostwa Świata w Windsurfingu Zimo-
wym (Finlandia). 
9. SZAŁACHOWSKI WOJTEK9. SZAŁACHOWSKI WOJTEK9. SZAŁACHOWSKI WOJTEK9. SZAŁACHOWSKI WOJTEK    
Zawodnik MSR.  
Czołowy zawodnik regionu i kraju w kolarstwie 
górskim. Osiągnięcia: Cykl MTB MAZOVIA 2011r. - 
Otwock - III miejsce, Chorzele - V miejsce, Legiono-

wo - I miejsce, Olsztyn - II miejsce, Rawa Mazo-
wiecka - III miejsce, Szczytno - III miejsce, Szydło-
wiec - III miejsce, Supraśl - IV miejsce, Ełk 
(Gwiazda Mazurska) - I miejsce, Nowy Dwór Ma-
zowiecki - I miejsce, Toruń (finał MTB MAZOVIA) 
I miejsce, III Miejsce w klasyfikacji Generalnej MTB 
Mazovia 2011 r.  
10. SZYMCZYK NINA10. SZYMCZYK NINA10. SZYMCZYK NINA10. SZYMCZYK NINA    
Zawodniczka KS ,,Baza” Mrągowo, należąca do 
czołówki polskiej w międzynarodowej windsurfin-
gowej klasie Formuła Windsurfing. Była zawod-
niczka Młodzieżowej Kadry Narodowej w olimpij-
skiej klasie RSX. W sezonie 2011 zawodniczka 
zajęła: 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w klasie Formuła Windsurfing. 
 
W kategorii TRENER ROKU  2011: W kategorii TRENER ROKU  2011: W kategorii TRENER ROKU  2011: W kategorii TRENER ROKU  2011:     
DZIEWIAŁTOWSKIDZIEWIAŁTOWSKIDZIEWIAŁTOWSKIDZIEWIAŁTOWSKI----GINTOWT TOMASZGINTOWT TOMASZGINTOWT TOMASZGINTOWT TOMASZ    
Trener windsurfingu w Klubie Sportowym ,,Baza” 
Mrągowo-klasa Bic Techno. W sezonie 2011 za-
wodniczki trenera zdobyły 2 medale na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w klasie Bic Techno. 
Od kilku sezonów Jego zawodnicy regularnie plasu-
ją się w czołówce w regatach o zasięgu ogólnopol-
skim. Wyniki zawodniczek trenera T. Gintowta w 
sezonie 2011: Klaudia Szablińska 1 miejsce - Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w klasie Bic Tech-
no, 1 miejsce - Mistrzostwa Świata w Windsurfingu 
Zimowym (Finlandia), Żaneta Szymańska  - 2 miej-
sce - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w klasie 
Bic Techno. 
KWIATEK KAMILKWIATEK KAMILKWIATEK KAMILKWIATEK KAMIL    
Trener „Akademii Orlika” (piłka nożna chłopców i 
dziewcząt w wieku 6-8 lat), animator „Grassroots” - 
boisko Orlik, ul. Żołnierska 6 - akademia piłkarska 
dla chłopców i dziewcząt w wieku 7-12 lat. Osią-
gnięcia: Udział Drużyny Orlik Kids Mrągowo w II 
Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 
w Elblągu. Drużyna Orlik Kids Mrągowo, składająca 
się z dzieci w wieku 6-8 lat, rywalizowała w turnieju 
z innymi 15 drużynami z 3 województw: warmiń-
sko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-
pomorskiego. Drużyna zdobyła IV miejsce. Trener 
uczy dzieci nie tylko gry w piłkę,  ale przede wszyst-
kim zasad fair play, walki do końca i współpracy w 
grupie. Motywuje dzieci do pracy na treningach, 
kształtując przy tym przede wszystkim charakter. 
Zajęcia prowadzone są w sposób zapewniający 
młodym zawodnikom rozwój umiejętności piłkar-
skich, a także  systematyczną poprawę indywidual-
nych umiejętności każdego z zawodników. Pełen 
zaangażowania w pracę z dziećmi.  
LEMECHA KAROLLEMECHA KAROLLEMECHA KAROLLEMECHA KAROL 
Od 15 lat zawodnik MKS ,,Mrągowia” Mrągowo, 
jednocześnie pełni od trzech lat rolę trenera grupy 
juniorów. Bardzo zaangażowany w pracę. Za jego 
kadencji czterech zawodników za umiejętności 
piłkarskie uzyskało awans do drużyny seniorów, 
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SPORT SPORT   
która reprezentuje Miasto i Klub w rozgrywkach 
centralnych na szczeblu III Ligi. Jest czynnym, 
mocno zaangażowanym, działaczem, uczestnikiem i 
organizatorem kurso-konferencji dla grupy trene-
rów. Obecnie realizuje projekt założenia szkółki 
piłkarskiej dla grup młodzieżowych przy klubie 
MKS ,,Mrągowia”i jest trenerem II klasy piłki noż-
nej. 
ROGIŃSKI MAREKROGIŃSKI MAREKROGIŃSKI MAREKROGIŃSKI MAREK    
Od roku 2005 pracuje jako instruktor kolarstwa w 
Mrągowskim Stowarzyszeniu Rowerowym.  Pro-
wadzi zajęcia w grupie młodszej, gdzie dzieci i mło-
dzież mają możliwość udziału w zajęciach rekrea-
cyjno – sportowych uprawiając kolarstwo . W roku 
2011 trenujący pod jego kierunkiem zawodnicy  i 
zawodniczki osiągali znaczące sukcesy sportowe na 
terenie kraju. Startowali oni w ponad trzydziestu 
wyścigach kolarskich, zdobywając w każdym z nich 
czołowe lokaty. Podczas wyścigu Mini Tour de 
Pologne drużyna MSR Mrągowo zajęła drugie 
miejsce w kategorii szkół podstawowych. Zawodni-
cy MSR Mrągowo zajęli również drugie miejsce w 
klasyfikacji szkół podstawowych w Mistrzostwach 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego w kolar-
stwie górskim, które odbyły się w Raszągu w klasy-
fikacji dziewcząt i chłopców.  
STEFAŃSKI TOMASZSTEFAŃSKI TOMASZSTEFAŃSKI TOMASZSTEFAŃSKI TOMASZ    
Jest trenerem windsurfingu w Klubie Sportowym 
„Baza Mrągowo”- klasa RSX i Formuła Windsur-
fing. W sezonie 2011 zawodnicy trenera T. Stefań-
skiego zdobyli 4 medale Mistrzostw Polski i medal 
w Mistrzostwach Świata Juniorów, ponadto wielo-
krotnie stawali na podium w regatach ogólnopol-
skich w ciągu całego sezonu. Od czterech sezonów 
Jego zawodnicy regularnie zdobywają medale w 
Mistrzostwach Polski, a od trzech – przywożą me-
dale z Mistrzostw Europy lub Świata. Zawodnicy 
trenera są członkami Kadry Narodowej Juniorów i 
Młodzieżowej Kadry Narodowej.  
 
W kategorii  W kategorii  W kategorii  W kategorii      
DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU 2011DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU 2011DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU 2011DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU 2011    
TADEUSZ GRUDEKTADEUSZ GRUDEKTADEUSZ GRUDEKTADEUSZ GRUDEK    
Od roku 1990 z sukcesem prowadzi Zakład Cukier-
niczy ,,Jagodzianka”. Wysoka jakość produktów 
została nagrodzona odznaczeniami i wyróżnieniami. 
Pan Tadeusz Grudek aktywnie uczestniczy w życiu 
lokalnej społeczności, pełniąc liczne funkcje społecz-
ne, m.in. członka Zarządu i skarbnika Mrągowskie-
go Stowarzyszenia Rowerowego. Aktywnie bierze 
udział w działalności statutowej Stowarzyszenia, 
wyjazdach sportowych, organizacji wyścigów kolar-
skich na terenie Miasta Mrągowa i zajęciach trenin-
gowych. Pan Tadeusz Grudek wspomaga finansowo 
i rzeczowo Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe. 
MARCIN IGOR MILUNMARCIN IGOR MILUNMARCIN IGOR MILUNMARCIN IGOR MILUN        
W 2011 roku okazał się prężnie działającym rodzi-
cem. Dzięki licznym kontaktom i zaangażowaniu 
oraz poświęcaniu czasu wolnego pomógł Klubowi 
AS Mrągowo zorganizować wiele sparingów oraz 
turniejów sygnowanych przez mrągowski klub 
koszykarski.                                                                                                  
PRZEMYSŁAW WITKOWSKIPRZEMYSŁAW WITKOWSKIPRZEMYSŁAW WITKOWSKIPRZEMYSŁAW WITKOWSKI  
Wpłynął w znacznym stopniu na rozwój piłki noż-
nej w Mrągowie. Dzięki Jego zaangażowaniu, pasji, 
miłości do piłki nożnej Mrągowski Klub 

"MRĄGOWIA”: reprezentowany jest na centralnym 
szczeblu rozgrywek III Ligi. Swoim zaangażowa-
niem sprawia, iż zainteresowanie piłka nożną w 
Mrągowie i województwie wzrasta. Z Trenerem 
Karolem Lemechą pracują nad projektem założenia 
szkółki piłkarskiej dla młodzieży. W Mrągowskim 
Klubie pełni funkcję wiceprezesa Klubu. Oddany 
społecznik, wyróżniający się działacz, wspaniały 
kolega.  
 
W kategorii  SPONSOR ROKU 2011: W kategorii  SPONSOR ROKU 2011: W kategorii  SPONSOR ROKU 2011: W kategorii  SPONSOR ROKU 2011:  
MAŁGORZATA JĘDRZEJEWSKA MAŁGORZATA JĘDRZEJEWSKA MAŁGORZATA JĘDRZEJEWSKA MAŁGORZATA JĘDRZEJEWSKA ----    PREZES PREZES PREZES PREZES 
ZARZĄDU REMONDIS MRĄGOWOZARZĄDU REMONDIS MRĄGOWOZARZĄDU REMONDIS MRĄGOWOZARZĄDU REMONDIS MRĄGOWO  
Firma w roku 2012 finansowo wspierała Mrągow-
skie Stowarzyszenie Rowerowe w jego działalności 
statutowej. Dzięki pomocy ze strony firmy kolarzom  
został zakupiony sprzęt sportowy jak również pokry-
to dofinansowanie do wyjazdów na zawody sporto-
we. 
WOJCIECH KOT, PIOTR KOT WOJCIECH KOT, PIOTR KOT WOJCIECH KOT, PIOTR KOT WOJCIECH KOT, PIOTR KOT ----    WŁAŚCICIELE WŁAŚCICIELE WŁAŚCICIELE WŁAŚCICIELE 
FIRMY DELPHIA YACHTS KOT  FIRMY DELPHIA YACHTS KOT  FIRMY DELPHIA YACHTS KOT  FIRMY DELPHIA YACHTS KOT  SSSSPÓŁKAPÓŁKAPÓŁKAPÓŁKA    JJJJAWNAAWNAAWNAAWNA     
Rok 2011 był kolejnym okresem współpracy promo-
cyjno-sponsorskiej pomiędzy firmą DELPHIA 
YACHTS KOT a Klubem Sportowym "Baza Mrągo-
wo". Dzięki środkom przekazanym od firmy zostały 
zakupione i zamontowane w ośrodku szkoleniowym 
w Tałtach odnogi cumownicze - 10 szt. (ok. 18 tys. 
zł). Dzięki wsparciu zadań szkoleniowych grupy 
29er, możliwa była realizacja zgrupowań i startów 3 
załóg z Mrągowa na głównych imprezach w kraju i 
Europie: Europejskie Igrzyska Młodzieży w Żeglar-
stwie, Mistrzostwa Europy. Należy wspomnieć, że 
współpraca ze sponsorem z Olecka trwa od lat i 
dotyczy, w największym stopniu naszych olimpij-
czyków: Moniki Bronickiej, Tomasza Stańczyka, 
Pawła Kuźmickiego. Łączna kwota zainwestowana 
przez braci Kot w działalność promocyjno-
sponsorską z Bazą Mrągowo wynosi już kilkadziesiąt 
tysięcy euro. 
JERZY TANAJEWSKI JERZY TANAJEWSKI JERZY TANAJEWSKI JERZY TANAJEWSKI ----        BUDEXTAN PRZEDSIĘ-BUDEXTAN PRZEDSIĘ-BUDEXTAN PRZEDSIĘ-BUDEXTAN PRZEDSIĘ-
BIORSTWO BUDOWLANEBIORSTWO BUDOWLANEBIORSTWO BUDOWLANEBIORSTWO BUDOWLANE  
Pan Jerzy Tanajewski wspomaga Klub Sporto-
wy ,,MRĄGOWIA” Mrągowo np.. : poprzez zakup 
sprzętu sportowego, dofinansowuje działalność klu-
bu a od roku 2011, jest głównym Sponsorem Klubu. 
Jest Przedsiębiorcą kochającym sport i chętnie poma-
gającym ludziom działającym w sporcie. W klubie 
MKS ,,Mrągowia”pełni funkcję wiceprezesa. Jest 
bardzo lubianym człowiekiem w środowisku sporto-
wym, cenionym jako fachowiec w swojej branży. W 
swojej dobroczynności wspomaga różne dyscypliny 
sportu i kluby, stowarzyszenia, fundacje i inne orga-
nizacje społeczne oraz osoby prywatne.  
 
Zwycięzców poznamy na II Mrągowskiej Gali Zwycięzców poznamy na II Mrągowskiej Gali Zwycięzców poznamy na II Mrągowskiej Gali Zwycięzców poznamy na II Mrągowskiej Gali     
Sportu. Sportu. Sportu. Sportu.     
    
Organizator Gali: Organizator Gali: Organizator Gali: Organizator Gali:     
Burmistrz Miasta Mrągowo 
Centrum Kultury i Turystyki 
 
Patroni medialni:Patroni medialni:Patroni medialni:Patroni medialni:    
Kurier Mrągowski 
Radio Planeta  
Mrągowo na sportowo  

Wybierz Wybierz Wybierz    
N a j p o p u l a r n i e j s z e g o N a j p o p u l a r n i e j s z e g o N a j p o p u l a r n i e j s z e g o 
Sportowca Mrągowa! Sportowca Mrągowa! Sportowca Mrągowa!    
O tytuł Najpopularniejszego Sportowca 
ubiega się dziesięciu najlepszych sportow-
ców wybranych przez kapitułę konkurso-
wą.  Na antenie Radio Planeta codziennie o 
godz. 9.30 prezentowane są sylwetki kan-
dydatów starających się o miano Najlepsze-
go Sportowca minionego roku.  
Jak należy głosować na swojego kandydata? Jak należy głosować na swojego kandydata? Jak należy głosować na swojego kandydata? Jak należy głosować na swojego kandydata? 

Głosowanie trwa do 22 lutego !!!!!  Głosowanie trwa do 22 lutego !!!!!  Głosowanie trwa do 22 lutego !!!!!  Głosowanie trwa do 22 lutego !!!!!   

Radio Planeta  

sms na nr 7168 o treści LUNA SPORT i 
podać nazwisko sportowca. Koszt sms to 
1,23 zł .  

Kurier Mrągowski  

- kupon drukowany w Kurierze Mrągow-
skim, należy  dostarczyć do Redakcji, przy 
ulicy Królewieckiej 10 C  
- sms pod nr 71051 o treści: KM.NS.X 
gdzie X to numer przyporządkowany kan-
dydatowi.  Jeżeli chcemy zagłosować np. 
na 1 na liście Arkadiusza Brzozowskiego 
to wpisujemy KM.NS.1 i wysyłamy na 
numer 71051. Koszt sms to 1,23 zł.  

Trwa Plebiscyt na Trwa Plebiscyt na Trwa Plebiscyt na    
Najlepszą Imprezę Najlepszą Imprezę Najlepszą Imprezę    
Sportową roku 2011!  Sportową roku 2011!  Sportową roku 2011!     
Zgłoszono dziesięć kandydatur, spośród 
których Państwo wybiorą tą, która waszym 
zdaniem zasługuje na miano najlepszej. 
Możecie głosować wysyłając sms na wa-
szych faworytów na numer 71051 (1 zł + 
vat) o treści KM.NIS.X (gdzie x to numer 
porządkowy przypisany do poszczególnych 
imprez) lub wypełniając ankietę na stronie 
sport.mragowo.pl.  
Nominacje w tym roku otrzymały:  
1. NMR Streetball Challenge 
2. UNDERGROUND FIGHT SHOW 
3. Resport Mazury Cup 
4. Mistrzostwa Polski Pracowników Samo-
rządowych w halowej piłce nożnej 
5. Rozgrywki Mrągowskich Lig Miejskich 
6. II Festiwal Sztuk Walki 
7. I Mazurski Turniej Piłki Nożnej Dziew-
cząt o Puchar Prezesa MKS Mrągowia 
8. Simpla Liga 
9. Mistrzostwa Bazy Mrągowo 
10. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Ma-
kroregionu Warszawsko-Mazurskiego Mło-
dzików w Kolarstwie Górskim. 
Głosowanie potrwa do 17 lutego!!!! Głosowanie potrwa do 17 lutego!!!! Głosowanie potrwa do 17 lutego!!!! Głosowanie potrwa do 17 lutego!!!!     
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Na Kaziuka ...Na Kaziuka ...Na Kaziuka ...   
3 marca 2012 (sobota) godz. 17.00 Towarzystwo 3 marca 2012 (sobota) godz. 17.00 Towarzystwo 3 marca 2012 (sobota) godz. 17.00 Towarzystwo 3 marca 2012 (sobota) godz. 17.00 Towarzystwo 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Centrum Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Centrum Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Centrum Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Centrum 
Kultury i Turystyki zapraszają „Na Kaziuka …”. Kultury i Turystyki zapraszają „Na Kaziuka …”. Kultury i Turystyki zapraszają „Na Kaziuka …”. Kultury i Turystyki zapraszają „Na Kaziuka …”.     

W tym roku podczas Kaziukowego święta gościć 
będziemy Zespół Pieśni i Tańca ,,Żejmiana", 
Kapelę Swietojańską i Podwileńską. Podczas 
kiermaszu, który co roku towarzyszy imprezie 
będzie można nabyć oryginalne wyroby z Wilna. 
Nie zabraknie palm , ozdób wielkanocnych, 
wyrobów z wikliny, serwet z lnu, pierników, 
chleba wileńskiego. Bilety w cenie: 12 zł do na-
bycia w Centrum Kultury i Turystyki od ponie-
działku do w godz. 10.00-17.00 - punkt xero, tel. 
743 34 66, po godz. 18.00 oraz w soboty i niedzie-
le w godz. 10.00-22.00 - portiernia CKiT,  
tel. 743 34 73. Impreza otrzymała dofinasowanie Impreza otrzymała dofinasowanie Impreza otrzymała dofinasowanie Impreza otrzymała dofinasowanie 
z budżetu Gminy Miasta Mrągowo. z budżetu Gminy Miasta Mrągowo. z budżetu Gminy Miasta Mrągowo. z budżetu Gminy Miasta Mrągowo.  

Spektakl ,,Gąska” 
Wydarzenie tegorocznego sezonu teatralne-Wydarzenie tegorocznego sezonu teatralne-Wydarzenie tegorocznego sezonu teatralne-Wydarzenie tegorocznego sezonu teatralne-
go. Słynna "Gąska" Kolady w gwiazdorskiej go. Słynna "Gąska" Kolady w gwiazdorskiej go. Słynna "Gąska" Kolady w gwiazdorskiej go. Słynna "Gąska" Kolady w gwiazdorskiej 
obsadzie 12 marca, godz. 19.00 w Centrum obsadzie 12 marca, godz. 19.00 w Centrum obsadzie 12 marca, godz. 19.00 w Centrum obsadzie 12 marca, godz. 19.00 w Centrum 
Kultury i Turystyki. Kultury i Turystyki. Kultury i Turystyki. Kultury i Turystyki.  

Występują: Katarzyna FIGURA, Anna GORNO-
STAJ, Maria DEJMEK, Anna KÓZKA, Tomasz 
DEDEK, Cezary MORAWSKI. 
Reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz.  
Czas trwania: 120 minut z przerwą 
BILETY: 70, 80 zł - do nabycia w CKiT (punkt 
ksero, godz. 10:00-17:00), tel. 89 743 34 66 . 

14 Lutego 
 

Kino Zodiak  

zaprasza na  
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ek/nk ek/nk ek/nk ek/nk     

1 % podatku na mrągowskie organizacje1 % podatku na mrągowskie organizacje1 % podatku na mrągowskie organizacje   
   pożytku publicznegopożytku publicznegopożytku publicznego   

Organizacji, które z pasją, zaangażowaniem i oddaniem pracują na rzecz dobra publicznego w Organizacji, które z pasją, zaangażowaniem i oddaniem pracują na rzecz dobra publicznego w Organizacji, które z pasją, zaangażowaniem i oddaniem pracują na rzecz dobra publicznego w Organizacji, które z pasją, zaangażowaniem i oddaniem pracują na rzecz dobra publicznego w 
Mrągowie nie brakuje. Działają w sferze pomocy społecznej, kultury, edukacji i sportu. Warto Mrągowie nie brakuje. Działają w sferze pomocy społecznej, kultury, edukacji i sportu. Warto Mrągowie nie brakuje. Działają w sferze pomocy społecznej, kultury, edukacji i sportu. Warto Mrągowie nie brakuje. Działają w sferze pomocy społecznej, kultury, edukacji i sportu. Warto 
o nich pamiętać, kiedy będziemy się rozliczać z fiskusem za 2011 rok.o nich pamiętać, kiedy będziemy się rozliczać z fiskusem za 2011 rok.o nich pamiętać, kiedy będziemy się rozliczać z fiskusem za 2011 rok.o nich pamiętać, kiedy będziemy się rozliczać z fiskusem za 2011 rok.    

W Mrągowie działa kilkanaście organizacji pożyt-
ku publicznego, którym mieszkańcy mogą pomóc 
w wykonywaniu statutowych działań, wpłacając 
na ich konto 1% podatku dochodowego. Należą 
do nich mi.in.:   

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie 
SynapsaSynapsaSynapsaSynapsa    
2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji     
Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces",Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces",Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces",Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces",    
3. Klub Sportowy "Baza Mrągowo",3. Klub Sportowy "Baza Mrągowo",3. Klub Sportowy "Baza Mrągowo",3. Klub Sportowy "Baza Mrągowo",    
4. Miejski Klub Sportowy "Mrągowia",4. Miejski Klub Sportowy "Mrągowia",4. Miejski Klub Sportowy "Mrągowia",4. Miejski Klub Sportowy "Mrągowia",    
5. Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie,5. Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie,5. Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie,5. Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie,    
6. Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe,6. Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe,6. Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe,6. Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe,    
7. Stowarzyszenie Wielokierunkowej 7. Stowarzyszenie Wielokierunkowej 7. Stowarzyszenie Wielokierunkowej 7. Stowarzyszenie Wielokierunkowej     
Pomocy "Remedium",Pomocy "Remedium",Pomocy "Remedium",Pomocy "Remedium",    
8. PCK z Dopiskiem na Mrągowski PCK,8. PCK z Dopiskiem na Mrągowski PCK,8. PCK z Dopiskiem na Mrągowski PCK,8. PCK z Dopiskiem na Mrągowski PCK,    
9.  ZHP z Dopiskiem na Mrągowski Hufiec.9.  ZHP z Dopiskiem na Mrągowski Hufiec.9.  ZHP z Dopiskiem na Mrągowski Hufiec.9.  ZHP z Dopiskiem na Mrągowski Hufiec.    
10. TPD z dopiskiem Koło Rodziców 10. TPD z dopiskiem Koło Rodziców 10. TPD z dopiskiem Koło Rodziców 10. TPD z dopiskiem Koło Rodziców     
Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie. Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie. Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie. Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie.     
Wykaz innych organizacji pożytku publicznego, 
działających na Warmii i Mazurach dostępny  
jest na stronie internetowej 
    www.wspieramregion.pl.www.wspieramregion.pl.www.wspieramregion.pl.www.wspieramregion.pl.    

Inwestujemy w kadry turystyki  
Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów tury-Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów tury-Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów tury-Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów tury-
stycznych” realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem stycznych” realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem stycznych” realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem stycznych” realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Europartner AKIE, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz WSWFiT w Białymstoku Europartner AKIE, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz WSWFiT w Białymstoku Europartner AKIE, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz WSWFiT w Białymstoku Europartner AKIE, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz WSWFiT w Białymstoku 
zakłada przeprowadzenie różnorodnych, bezpłatnych szkoleń w tematyce turystyki i tym zakłada przeprowadzenie różnorodnych, bezpłatnych szkoleń w tematyce turystyki i tym zakłada przeprowadzenie różnorodnych, bezpłatnych szkoleń w tematyce turystyki i tym zakłada przeprowadzenie różnorodnych, bezpłatnych szkoleń w tematyce turystyki i tym 
samym wpływa na podniesienie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych. samym wpływa na podniesienie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych. samym wpływa na podniesienie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych. samym wpływa na podniesienie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych.     

Udział w projekcie to również ciekawe doświad-
czenie i sposób do nawiązanie nowych kontak-
tów. Przekonali się o tym Uczestnicy szkolenia 
„Informator turystyczny”, które odbywało się w 
Mrągowie od 03.12.2011 do 29.01.2012. W ra-
mach kursu, który dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego, mógł 
być zrealizowany, jego odbiorcy zdobyli  wiedzę 
teoretyczną, a także praktyczną z zakresu funkcjo-
nowania systemu informacji turystycznej, marke-
tingu, jak również historii, kultury i geografii 
Warmii i Mazur. W programie szkolenia pojawiły 
się także dwa wyjazdy studyjne, które zobrazowa-
ły treści dydaktyczne oraz poszerzyły wiedzę 
kursantów o tematy związane z naszym woje-
wództwem. Szkolenie zakończyło się egzaminem 
wewnętrznym, a piętnastu uczestników szkolenia 
zdobyło certyfikat jego ukończenia. Mamy na-
dzieję, że wiedza którą zdobyli zostanie w pełni 
wykorzystana i zachęci do studiowania Warmii i 
Mazur. Uczestnicy kolejnego szkolenia, realizowa-

nego w Mrągowie „Przewodników terenowych” 
wnikliwie studiują  i przygotowują się do oprowa-
dzania wycieczek po naszym województwie. 
Zakończenie kursu z końcem lipca.  
Osoby chętne zapraszamy do skorzystania z ofe-
rowanego w ramach projektu szkolenia: 
„Negocjacje i sprzedaż produktu turystycznego”, 
które rozpocznie się w marcu. Więcej informacji 
pod numerem tel: 89 741 90 42 i stronie 
www.kadryturystyki.plwww.kadryturystyki.plwww.kadryturystyki.plwww.kadryturystyki.pl 

Uczestnicy podczas wyjazdu studyjnego  z przewodniUczestnicy podczas wyjazdu studyjnego  z przewodniUczestnicy podczas wyjazdu studyjnego  z przewodniUczestnicy podczas wyjazdu studyjnego  z przewodnikiem.kiem.kiem.kiem.    

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej     
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    


