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W skrócie 

Mrągowski Jarmark Świętego Mikołaja trady-
cją sięga XVI wieku, kiedy to w 1513 roku 
książę Albrecht Hohenzollern nadał miastu 
prawo do jego organizacji. Nawiązując do tej 
tradycji organizowana jest  zabawa, występy, 
sprzedaż świątecznych produktów,  które 
składają się na mikołajkowe święto dla całych 
rodzin.  
Mrągowski Jarmark zagościł 8 grudnia na 
Placu Unii Europejskiej.  Organizatorzy zapro-
sili wszystkich do wspólnej zabawy z najpraw-
dziwszym świętym Mikołajem, przy śpiewie i 
występach młodych kolędników oraz przy dźwię-
kach Orkiestry Dętej Mrongovia. Był świąteczny 
kiermasz z rękodziełem i domowymi specjałami 
oraz „dziecięcy pchli targ”. Podczas Jarmarku 
wspólnie ubrano choinkę, która stała się świątecz-
nym gościńcem dla ptaków. Wystąpili: Grupa 
„Słoneczniki” z Przedszkola „Stokrotka”; Grupa 
„Biedronki” i „Żabki” z Przedszkola Kubuś; Grupa 
Teatralna z Warsztatów Terapii Zajęciowej; Ko-
lędnicy z kl III A Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 
4; Teatr „Iluzja” z Gimnazjum nr 2; Kolędnicy z kl 
III A z I LO.  Rozstrzygnięty został również kon-
kurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. 
Wyniki konkursu: 
Szopka bożonarodzeniowa tradycyjna: 
I. Róża i Mikołaj Merkler (SP nr1),  

Szanowni Państwo Szanowni Państwo Szanowni Państwo Szanowni Państwo     
Z okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia    
radosnych chwil w gronie najbliższychradosnych chwil w gronie najbliższychradosnych chwil w gronie najbliższychradosnych chwil w gronie najbliższych    

przepełnionych czarem choinki i polskiej kolędyprzepełnionych czarem choinki i polskiej kolędyprzepełnionych czarem choinki i polskiej kolędyprzepełnionych czarem choinki i polskiej kolędy    
a w nadchodzącym Nowym 2013 Rokua w nadchodzącym Nowym 2013 Rokua w nadchodzącym Nowym 2013 Rokua w nadchodzącym Nowym 2013 Roku    
szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeńszczęścia, pomyślności i spełnienia marzeńszczęścia, pomyślności i spełnienia marzeńszczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń    

życzążyczążyczążyczą    

Burmistrz Mrągowa 

Otolia Siemieniec  

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Tadeusz Orzoł  

Burmistrz Miasta Mrągowa 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz Centrum Kultury i Turystyki  
serdecznie zapraszają  
Mieszkańców Mrągowa na powitanie 
Nowego 2013 Roku    
Nowy Rok już za kilka dni. Prócz sylwestro-Nowy Rok już za kilka dni. Prócz sylwestro-Nowy Rok już za kilka dni. Prócz sylwestro-Nowy Rok już za kilka dni. Prócz sylwestro-
wych balów i domowych imprez w Mrągo-wych balów i domowych imprez w Mrągo-wych balów i domowych imprez w Mrągo-wych balów i domowych imprez w Mrągo-
wie można go jeszcze spędzić  przed budyn-wie można go jeszcze spędzić  przed budyn-wie można go jeszcze spędzić  przed budyn-wie można go jeszcze spędzić  przed budyn-
kiem Centrum Kultury i Turystyki. kiem Centrum Kultury i Turystyki. kiem Centrum Kultury i Turystyki. kiem Centrum Kultury i Turystyki.     
Impreza z okazji powitania Nowego Roku przed 
budynkiem CKiT w Mrągowie rozpocznie się o 
godz. 23:00. Organizatorzy spotkania zaplanowali 
toast noworoczny i pokaz sztucznych ogni, oraz 
zabawę przy muzyce mechanicznej,   która za-
kończy się  o godz. 1:00. Tradycyjnie o godz. 
23:55 Burmistrza Miasta Mrągowo, złoży wszyst-
kim Mieszkańcom  życzenia noworoczne.  

Moc atrakcji podczas Jarmarku Św. Mikołaja 
Korowód, występy kolędników z przedszkoli Stokrotka i Kubuś, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum Korowód, występy kolędników z przedszkoli Stokrotka i Kubuś, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum Korowód, występy kolędników z przedszkoli Stokrotka i Kubuś, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum Korowód, występy kolędników z przedszkoli Stokrotka i Kubuś, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum 
ZS4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, pchli targ, na którym ZS4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, pchli targ, na którym ZS4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, pchli targ, na którym ZS4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, pchli targ, na którym 
każdy mógł się zaopatrzyć między innymi w zabawki, pluszaki czy książki czekały na uczestni-każdy mógł się zaopatrzyć między innymi w zabawki, pluszaki czy książki czekały na uczestni-każdy mógł się zaopatrzyć między innymi w zabawki, pluszaki czy książki czekały na uczestni-każdy mógł się zaopatrzyć między innymi w zabawki, pluszaki czy książki czekały na uczestni-
ków tegorocznego Jarmarku Św. Mikołaja, który na już 499 lat.ków tegorocznego Jarmarku Św. Mikołaja, który na już 499 lat.ków tegorocznego Jarmarku Św. Mikołaja, który na już 499 lat.ków tegorocznego Jarmarku Św. Mikołaja, który na już 499 lat.    

II. Alina Nowak (WTZ),  
III. Przemysław Cieślik (WTZ),  
Wyróżnienie- Amelia Chudek (SP w Bożem) 
Szopka bożonarodzeniowa nietradycyjna: 
I. Martyna Brańska (OSiW OHP);  
II. Weronika Kusiek (ZS nr4);  
III. Krzysztof Szyszko (OSiW OHP). 
Uczestnicy mogli się posilić kiełbaskami z ogniska 
i czerwonym barszczem. Wszyscy goście a prze-
de wszystkim dzieci otrzymały słodkie upominki 
od Mikołaja.  
Jarmark dofinansowano ze środków budżetu 
Miasta przeznaczonych na profilaktykę proble-
mów uzależnień. 
Organizatorzy:  
Burmistrz Miasta Mrągowo,  
Centrum Kultury i Turystyki 
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W skrócie AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Miasto wygrało z Agencją Mienia WojskowegoMiasto wygrało z Agencją Mienia WojskowegoMiasto wygrało z Agencją Mienia Wojskowego   
Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia Mrągowo nie musi zwracać upustu cenowego udzielonego przez Agencję Mienia 
Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór Wojskowego przy zakupie nieruchomości po dawnej jednostce wojskowej. Spór 
toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.toczył się przez 5 lat i dotyczył kwoty prawie 5 mln zł.            

Cała sprawa rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy 
miasto za 3 mln zł kupiło od AMW nieruchomość 
wycenioną na 8 mln. Część nieruchomości chciało 
też kupić starostwo powiatowe, ale ze względów 
proceduralnych i na wniosek Agencji działkę 
wraz z zabudowaniami sprzedano w całości mia-
stu. W toku negocjacji ustalono, że miasto będzie 
mogło zbyć część nieruchomości. 
- We wszystkich rozmowach i uchwałach od 
początku stawialiśmy warunek, że Miasto będzie 
mogło zbyć nieruchomości nie tylko na rzecz 
powiatu, ale i innych podmiotów, angażując pozy-
skane przychody w rewitalizację terenów byłych 
koszar – zastrzega burmistrz Mrągowa, Otolia 
Siemieniec. 
Na podstawie podpisanego porozumienia i sto-
sownej uchwały Rady Powiatu, starostwo miało 
nabyć kilka nieruchomości na własne potrzeby. 
Niestety kilka tygodni po zakupie działki przez 
miasto powiat wycofał się z wcześniejszych usta-
leń i zrezygnował z transakcji. W tej sytuacji mia-
sto zaczęło samodzielnie zagospodarowywać byłe 
koszary. Powstały mieszkania komunalne, socjal-
ne i TBS-u, obiekty sportowe, budynki przezna-
czone na cele oświatowe. Część nieruchomości 
została sprzedana prywatnym inwestorom pod 
usługi, handel i budownictwo mieszkaniowe.  
W 2007 roku AMW wystąpiła do miasta o zwrot 
udzielonej bonifikaty. Według agencji upust po-
winien być zwrócony, ponieważ Mrągowo zaku-
piło działkę na podstawie ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomościami, a to oznacza, że nie może 
jej sprzedać przed upływem 10 lat od daty zakupu. 
– Zakup nieruchomości koszar nastąpił po roko-

waniach z AMW za obniżoną cenę. W momen-
cie zakupu, 2.12.2003r. zgodnie z ustawą o gospo-
darce nieruchomościami zwrot bonifikaty, był 
decyzją fakultatywną, jednak później ustawa 
została zmieniona poprzez obowiązek zwrotu 
bonifikaty w przypadku przeznaczenia nierucho-
mości na cele inne niż zadania własne gminy – 
wyjaśnia Siemieniec. 
Ostatecznie Agencja postanowiła zgłosić sprawę 
do sądu. Wystąpiła o zwrot jedynie części bonifi-
katy, po to, by nie wnosić pełnej opłaty sądowej 
od wartości sporu. Sąd Okręgowy w Olsztynie w  
2010 r. orzekł, że Agencji należy się częściowy 
zwrot roszczeń wraz z odsetkami. Burmistrz 
Mrągowa Otolia Siemieniec odwołała się od tego 
wyroku do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. 
Niekorzystne dla miasta orzeczenie zostało jed-
nak podtrzymane. Dopiero Sąd Najwyższy w 
2011 roku uwzględnił skargę kasacyjną miasta, w 
związku z czym w lutym br. sprawa znów trafiła 
na wokandę Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. 
Ten po 5 miesiącach wydał wyrok korzystny dla 
Mrągowa. Jednak swój ostateczny finał sprawa 
miała dopiero pod koniec listopada, ponieważ w 
trakcie trwania całego procesu Agencja złożyła 
kolejny pozew do sądu – tym razem o pełną 
kwotę bonifikaty, czyli o 4 mln zł. oraz o ustawo-
we odsetki i koszty procesu. Ostatecznie 26 listo-
pada Sąd Okręgowy w Olsztynie postępowanie 
umorzył, wobec cofnięcia pozwu przez Agencję, 
na co Miasto Mrągowo (to wymóg proceduralny) 
wyraziło zgodę. Mrągowo jest trzecim po  Kłoda-
wie i Szczecinie miastem, które obroniło się w 
sporze z AMW o zwrot upustu cenowego. 

Fot. Marian ModzelewskiFot. Marian ModzelewskiFot. Marian ModzelewskiFot. Marian Modzelewski    

Przekazano plac budowy pod Przekazano plac budowy pod Przekazano plac budowy pod 
uzbrojenie terenów usługowych uzbrojenie terenów usługowych uzbrojenie terenów usługowych 
przy ul. Towarowej w Mrągowieprzy ul. Towarowej w Mrągowieprzy ul. Towarowej w Mrągowie   
26 listopada 2012 samorząd Mrągowa przekazał 26 listopada 2012 samorząd Mrągowa przekazał 26 listopada 2012 samorząd Mrągowa przekazał 26 listopada 2012 samorząd Mrągowa przekazał 
plac budowy pod uzbrojenie terenów usługo-plac budowy pod uzbrojenie terenów usługo-plac budowy pod uzbrojenie terenów usługo-plac budowy pod uzbrojenie terenów usługo-
wych przy ul. Towarowej Przedsiębiorstwu wych przy ul. Towarowej Przedsiębiorstwu wych przy ul. Towarowej Przedsiębiorstwu wych przy ul. Towarowej Przedsiębiorstwu 
Robót Drogowo Robót Drogowo Robót Drogowo Robót Drogowo ––––    Mostowych „OSTRADA” z Mostowych „OSTRADA” z Mostowych „OSTRADA” z Mostowych „OSTRADA” z 
Ostrołęki. Roboty budowlane ruszą wczesną Ostrołęki. Roboty budowlane ruszą wczesną Ostrołęki. Roboty budowlane ruszą wczesną Ostrołęki. Roboty budowlane ruszą wczesną 
wiosną.wiosną.wiosną.wiosną.    
Do uzbrojenia terenów usługowych przy ul. 
Towarowej Miasto przygotowywało się od 2009 
roku. Wniosek o dofinansowanie inwestycji 
został złożony na początku 2011 roku w konkur-
sie w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś 
Priorytetowa „Przedsiębiorczość, Działanie 
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” 
Poddziałanie – „Przygotowanie stref przedsię-
biorczości”, do którego mogły przystąpić jednost-
ki samorządu terytorialnego chcące utworzyć 
strefy przedsiębiorczości. Umowę o dofinansowa-
nie zadania na poziomie 85% podpisano 
28.12.2011r.  
W przetargu, który ogłosił Urząd Miejski w Mrą-
gowie na początku października wystartowało 
łącznie pięć firm. Ale to firma z Ostrołęki zaofe-
rowała najkorzystniejsze warunki. Koszt kom-
pleksowej przebudowy wyniesie prawie 5,5 mln 
zł. Dzięki tym środkom nasze miasto przygotuje 
kolejne tereny dla przyszłych inwestorów.  
Ulica Towarowa to odcinek łączący  ul. Olsztyń-
ską z ul. Przemysłową. Głównym celem inwesty-
cji jest ułatwienie dojazdu do terenów inwesty-
cyjnych  znajdujących się przy ul. Przemysłowej 
oraz przygotowanie kolejnych terenów pod in-
westycje poprzez ich uzbrojenie, a co się z tym 
wiąże stworzenie przedsiębiorcom korzystnych 
warunków do inwestowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Wybudowana droga - ul. 
Towarowej poprawi komunikację z obszarem 
Mrągowskiej podstrefy W-MSSE. Obszar ten jest 
dobrze uzbrojony dzięki środkom pozyskanym 
przez Samorząd również z UE.  

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

,,Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 

Wejdź na Facebooka i wpisz Wejdź na Facebooka i wpisz Wejdź na Facebooka i wpisz Wejdź na Facebooka i wpisz Mrągowo Miasto Ludzi Mrągowo Miasto Ludzi Mrągowo Miasto Ludzi Mrągowo Miasto Ludzi 
AktywnychAktywnychAktywnychAktywnych, a następnie kliknij "Lubię to"!, a następnie kliknij "Lubię to"!, a następnie kliknij "Lubię to"!, a następnie kliknij "Lubię to"!    
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   W skrócie 

Świąteczny konkursŚwiąteczny konkursŚwiąteczny konkurs   
Burmistrz Miasta Mrągowo po raz kolejny ogła-Burmistrz Miasta Mrągowo po raz kolejny ogła-Burmistrz Miasta Mrągowo po raz kolejny ogła-Burmistrz Miasta Mrągowo po raz kolejny ogła-
sza „KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKO-sza „KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKO-sza „KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKO-sza „KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKO-
RACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO RACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO RACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO RACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO 
NARODZENIA I NOWEGO ROKU” na terenie NARODZENIA I NOWEGO ROKU” na terenie NARODZENIA I NOWEGO ROKU” na terenie NARODZENIA I NOWEGO ROKU” na terenie 
Miasta Mrągowo. Na zwycięzców czekają atrak-Miasta Mrągowo. Na zwycięzców czekają atrak-Miasta Mrągowo. Na zwycięzców czekają atrak-Miasta Mrągowo. Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody.cyjne nagrody.cyjne nagrody.cyjne nagrody.    
Poprzez konkurs chcemy docenić tych Mrągo-
wian, którzy wkładają ogromny wysiłek w przy-
gotowanie świątecznych iluminacji oraz zachęcić 
pozostałych mieszkańców do ozdabiania swoich 
posesji - mówi Burmistrz Mrągowa, Otolia Sie-
mieniec. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane 
są w dwóch kategoriach: posesja, balkon i wysta-
wa i witryna sklepowa.  
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnie-
nie przez właściciela lub użytkownika posesji, 
obiektu lub balkonu zgłoszenia i dostarczenie go 
do 24 grudnia do Referatu Strategii, Rozwoju, 
Promocji i Integracji. W dniach od 2 do 8 stycz-
nia 2013 roku konkursowe dekoracje oceni spe-
cjalna komisja.  
Dodatkowe informacje o konkursie można otrzy-
mać w Referacie Strategii, Rozwoju Promocji i 
Integracji Europejskiej lub mailem:  
promocja@mragowo.um.gov.pl. 

Międzynarodowy Certyfikat Międzynarodowy Certyfikat Międzynarodowy Certyfikat    
Zielonej Flagi dla Przedszkola Zielonej Flagi dla Przedszkola Zielonej Flagi dla Przedszkola    
Publicznego „Stokrotka”Publicznego „Stokrotka”Publicznego „Stokrotka” 
Publiczne Przedszkole Stokrotka w Mrągo-Publiczne Przedszkole Stokrotka w Mrągo-Publiczne Przedszkole Stokrotka w Mrągo-Publiczne Przedszkole Stokrotka w Mrągo-
wie, jako jedyna tego typu placówka w po-wie, jako jedyna tego typu placówka w po-wie, jako jedyna tego typu placówka w po-wie, jako jedyna tego typu placówka w po-
wiecie może pochwalić się Międzynarodo-wiecie może pochwalić się Międzynarodo-wiecie może pochwalić się Międzynarodo-wiecie może pochwalić się Międzynarodo-
wym Certyfikatem Zielonej Flagi. wym Certyfikatem Zielonej Flagi. wym Certyfikatem Zielonej Flagi. wym Certyfikatem Zielonej Flagi. ----    To dla To dla To dla To dla 
nas wielkie wyróżnienie nas wielkie wyróżnienie nas wielkie wyróżnienie nas wielkie wyróżnienie ----    mówią zgodnie mówią zgodnie mówią zgodnie mówią zgodnie 
pracownicy i podopieczni przedszkola.pracownicy i podopieczni przedszkola.pracownicy i podopieczni przedszkola.pracownicy i podopieczni przedszkola.    
Certyfikat ten jest najwyższym międzynarodo-
wym wyróżnieniem przyznawanym przedszko-
lom i szkołom najbardziej zaangażowanym w 
promocję postaw proekologicznych, nadawany 
szkołom na całym świecie w ramach realizowa-
nego od 1994 roku Programu Eco - Schools na 
pięciu kontynentach. Uczestniczy w nim ok. 
15.000 szkół z 43 krajów Europy, a także Afryki, 
Ameryki Płd., Azji i Oceanii. 
Certyfikat „Zielona Flaga” stanowi szczególne 
wyróżnienie i ukoronowanie naszego wkładu 
pracy na rzecz ekologii i stanowi motywację do 
kontynuowania tychże działań  we współpracy z 
rodzicami i społecznością lokalną - mówi dyrek-
tor przedszkola Elżbieta Połomka. 

Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

Ideą jaka przyświeca samorządowcom jest stwo-
rzenie rozpoznawalnej marki, która pomoże w 
promocji Mazur i wzbogaci atrakcje turystyczne 
oferowane w naszym regionie. Wspólna praca w 
tym zakresie umożliwi także pozyskiwanie więk-
szych środków finansowych z zewnątrz na takie 
działania. W ostatnim czasie odbyło się kilka 
roboczych spotkań,  podczas których opracowano 
założenia do programu rozwoju obszaru Wielkich 
Jezior Mazurskich. Pozytywnie do inicjatywy 
gmin i miast odniósł się już Urząd Marszałkowski.  
Ustalono także pierwsze konkretne działania. 
Kampania będzie prowadzona na kilku płaszczy-
znach, stąd ważna jest jej wizualna reprezentacja. 
Ogłoszony został m.in. konkurs na logo prezentu-
jące hasło „7 cudów Mazur”. Opracowano także 
wstępne zamierzenia co do przyszłorocznego 
sezonu, który będzie zwieńczeniem pierwszego 
etapu współpracy między samorządami. Planowa-

ne jest  zorganizowanie regat u każdego z siedmiu 
partnerów.  Przyjmą one formę otwartą, wystar-
tować będzie mógł każdy niezależnie od jednost-
ki na jakiej pływa. Regaty powiązane będą z in-
nymi imprezami – koncertami i piknikami. Inau-
guracja ma nastąpić podczas majowego weeken-
du w Mikołajkach, finał zaś – w Mrągowie. Sa-
morządy nie zamierzają jednak poprzestać na 
jednym sezonie. Wypracowane porozumienie 
ma pozwolić na podejmowanie szeregu innych, 
wspólnych akcji w latach kolejnych. 

Polska Organizacja Turystyczna w konsultacji z 
Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, 
Zarządem Forum Informacji Turystycznej wpro-
wadziły certyfikację informacji turystycznej. Pro-
ces ten realizowany jest od 2010 r. 
 Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie 
dobrowolności, na podstawie indywidualnych 
zgłoszeń punktów informacji turystycznej. Nada-
nie kategorii równoznaczne jest z włączeniem 
danej jednostki do turystycznej do sieci Polskiego 
Systemu Informacji Turystycznej. 
 Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej 
(MCIT) poddało się certyfikacji w 2012 r. po za-
kończeniu modernizacji biura w ramach projektu: 
„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu 
informacji turystycznej” dofinansowanego ze 
środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 
na lata  2007 - 2013. Realizatorem projektu w 
Mrągowie była Gmina Miasto Mrągowo. Dzięki 
temu możliwe było spełnienie wymogów certyfi-
kacyjnych dla najwyższej kategorii, tj. czterech 
gwiazdek. Minimalne kryteria, które  m.in. nale-
żało spełnić to: kilkuletnie doświadczenie infor-
matorów w branży turystycznej, znajomość języ-
ków obcych, dostępność placówki dla niepełno-

sprawnych, co najmniej dwa bezpłatne stanowi-
ska komputerowe dla turystów, kiosk elektronicz-
ny, dostępne materiały promocyjne lokalne, re-
gionalne w różnych wersjach językowych i inne. 
MCIT może posługiwać się Certyfikatem do 
września 2014 roku. Na Warmii i Mazurach cer-
tyfikacji poddały się 34 punkty, z czego kategorię 
najwyższą otrzymały 3 placówki. Węgorzewo, 
Gołdap, Pisz, Olecko mogą poszczycić się trzema 
gwiazdkami, natomiast Olsztynek, Kętrzyn, Gie-
trzwałd, Braniewo, Ryn tylko dwiema. Sześć 
punktów "IT" otrzymało po jednej gwiazdce. 
Tutaj należą m.in. Reszel i Mikołajki. 

4 gwiazdki dla Mrągowskiego Centrum 4 gwiazdki dla Mrągowskiego Centrum 4 gwiazdki dla Mrągowskiego Centrum    
Informacji Turystycznej Informacji Turystycznej Informacji Turystycznej    

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej dołączyło do grona najlepszych punktów IT w Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej dołączyło do grona najlepszych punktów IT w Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej dołączyło do grona najlepszych punktów IT w Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej dołączyło do grona najlepszych punktów IT w 
kraju, czego dowodem jest przyznanie specjalnego certyfikatu z czterema gwiazdkami. Na kraju, czego dowodem jest przyznanie specjalnego certyfikatu z czterema gwiazdkami. Na kraju, czego dowodem jest przyznanie specjalnego certyfikatu z czterema gwiazdkami. Na kraju, czego dowodem jest przyznanie specjalnego certyfikatu z czterema gwiazdkami. Na 
Warmii i Mazurach tak wysoką notą mogą poszczycić się jeszcze tylko placówki w Olsztynie i Warmii i Mazurach tak wysoką notą mogą poszczycić się jeszcze tylko placówki w Olsztynie i Warmii i Mazurach tak wysoką notą mogą poszczycić się jeszcze tylko placówki w Olsztynie i Warmii i Mazurach tak wysoką notą mogą poszczycić się jeszcze tylko placówki w Olsztynie i 
Giżycku.Giżycku.Giżycku.Giżycku.    

Zdj.  MCIT po modernizacji   

Wspólna promocja 7 mazurskich cudówWspólna promocja 7 mazurskich cudówWspólna promocja 7 mazurskich cudów   
Przedstawiciele siedmiu samorządów rozpoczęli współpracę w zakresie Przedstawiciele siedmiu samorządów rozpoczęli współpracę w zakresie Przedstawiciele siedmiu samorządów rozpoczęli współpracę w zakresie Przedstawiciele siedmiu samorządów rozpoczęli współpracę w zakresie 
wspólnej promocji regionu. Kampania pod hasłem „7 cudów Mazur”, w wspólnej promocji regionu. Kampania pod hasłem „7 cudów Mazur”, w wspólnej promocji regionu. Kampania pod hasłem „7 cudów Mazur”, w wspólnej promocji regionu. Kampania pod hasłem „7 cudów Mazur”, w 
której udział biorą Mikołajki, Węgorzewo, Giżycko, Pisz, Ryn, Ruciane której udział biorą Mikołajki, Węgorzewo, Giżycko, Pisz, Ryn, Ruciane której udział biorą Mikołajki, Węgorzewo, Giżycko, Pisz, Ryn, Ruciane której udział biorą Mikołajki, Węgorzewo, Giżycko, Pisz, Ryn, Ruciane 
––––    Nida i Mrągowo ruszyć ma na początku roku. Kulminacją mają być Nida i Mrągowo ruszyć ma na początku roku. Kulminacją mają być Nida i Mrągowo ruszyć ma na początku roku. Kulminacją mają być Nida i Mrągowo ruszyć ma na początku roku. Kulminacją mają być 
wydarzenia planowane na przyszły sezon letni.wydarzenia planowane na przyszły sezon letni.wydarzenia planowane na przyszły sezon letni.wydarzenia planowane na przyszły sezon letni.    

Zwycięskie logo. autor: Grzegorz Jakubowski z Łodzi  

Fot. MCiT 
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Dokument został opracowany z wykorzy-
staniem nowoczesnych metod mapowania i 
partycypacji.  
Metodyka pracy nad strategią to autorski 
pomysł Uniwersytetu Warszawskiego i 
działającego w ramach UW Projektu Spo-
łecznego 2012 , głównego partnera i mode-
ratora procesu.  
W tworzenie dokumentu zaangażowanych 
było ponad 100 osób, które odpowiadały za 
mapowanie przestrzeni przyjaznej dla ru-
chu lub uczestniczyły w spotkaniach Ze-
społu Partycypacyjnego. Od kwietnia do 
października br. odbyło się sześć spotkań 
Zespołu, na których wypracowano główne 
założenia dokumentu. Pozostała część prac 
odbywała się między spotkaniami za po-
średnictwem poczty e-mailowej oraz ankiet 
„on-line”. Wszystkie etapy prac były upu-
bliczniane na stronie miasta w zakładce 
„Dla mieszkańców/ Sport Zmienia” oraz za 
pośrednictwem lokalnych mediów.  
Przyjęta strategia to dokument otwarty, 
który będzie on na bieżąco monitorowany i 

modyfikowany, to zadanie powierzono po-
wołanej przez Burmistrza Radzie Sportu. W 
skład Rady weszło 10 osób, po trzech przed-
stawicieli każdego z obszarów strategii oraz 
jeden przedstawiciel Burmistrza.  Ustalono, 
że głównym zadaniem Rady będzie monito-
ring i ewaluacja strategii oraz tworzenie 
warunków do wymiany doświadczeń, spo-
tkań, między działającymi w mieście stowa-
rzyszeniami, klubami, specjalistami w dzie-
dzinie sportu i przedstawicielami różnych 
grup społecznych. Ponadto Rada pełni funk-
cje opiniującą w zakresie projektu budżetu 
Miasta oraz Rocznego Programu Współpra-
cy z Organizacjami Pozarządowymi w części 
dotyczącej kultury fizycznej, oraz będzie 
opiniować plany rozwoju infrastruktury 
sportowej. Rada może zaproponować refor-
mę systemu zarządzania sportem w mieście, 
istotnego wątku, poruszanego na wszystkich 
spotkaniach Zespołu Partycypacyjnego.  
Skład Rady Sportu według podziału na Skład Rady Sportu według podziału na Skład Rady Sportu według podziału na Skład Rady Sportu według podziału na     
obszary strategii:obszary strategii:obszary strategii:obszary strategii:    
Sport powszechny: Sport powszechny: Sport powszechny: Sport powszechny: Marek Rogiński, Paweł 
Romaniuk, Waldemar Cybul - przewodni-
czący Rady Sportu; 
Sport kwalifikowany:Sport kwalifikowany:Sport kwalifikowany:Sport kwalifikowany: Andrzej Piasecki, 
Andrzej Wachowicz, Bartłomiej Koziatek. 
Turystyka: Turystyka: Turystyka: Turystyka: Monika Mierzejewska, Tomasz 
Doraczyński, Robert Wróbel; 
oraz wskazany przez Burmistrza: Przemy-
sław Witkowski.  

SPORT ZMIENIA MRĄGOWO  
29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPOR29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mrągowie przyjęła „Strategię rozwoju Sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” SPORT ZT ZT ZT ZT ZT ZT ZT ZT ZT ZT ZT ZMIE-MIE-MIE-MIE-MIE-MIE-MIE-MIE-MIE-MIE-MIE-MIE-
NIA. NIA. NIA. NIA. NIA. NIA. NIA. NIA. NIA. NIA. NIA. NIA. Jest to pierwsza w kraju strategia sportu opracowana metodą mapowania i partycypacji, uwzględniająca szeroki udział społecznoJest to pierwsza w kraju strategia sportu opracowana metodą mapowania i partycypacji, uwzględniająca szeroki udział społecznoJest to pierwsza w kraju strategia sportu opracowana metodą mapowania i partycypacji, uwzględniająca szeroki udział społecznoJest to pierwsza w kraju strategia sportu opracowana metodą mapowania i partycypacji, uwzględniająca szeroki udział społecznościściściści    lokalnej lokalnej lokalnej lokalnej 
oraz partnerów zewnętrznych. oraz partnerów zewnętrznych. oraz partnerów zewnętrznych. oraz partnerów zewnętrznych.     

Jak doszło do opracowania Strategii? Jak doszło do opracowania Strategii? Jak doszło do opracowania Strategii? Jak doszło do opracowania Strategii?     
Etapy działań.Etapy działań.Etapy działań.Etapy działań.    
I Luty/marzec 2011r. I Luty/marzec 2011r. I Luty/marzec 2011r. I Luty/marzec 2011r.     
– Zgłoszenie Mrągowa do ogólnopolskiego 
konkursu „Aktywne Miasto”. Zwycięstwo 
w konkursie w kategorii miast do 30 tysięcy 
mieszkańców. Uświadomienie znaczenia i 
wpływu sportu na wiele sfer życia społecz-
nego. Z perspektywy samorządu sport to 
obszar ściśle zintegrowany z turystyką, 
edukacją, zdrowiem, gospodarką, integracją 
społeczną, wzmacnianiem trzeciego sektora 
i promocją danej miejscowości.  
II Sierpień 2011 r. II Sierpień 2011 r. II Sierpień 2011 r. II Sierpień 2011 r.     
––––    Podjęcie współpracy w ramach międzyna-
rodowego projektu Sport for Change. Decy-
zja by uczynić sport jednym z ważnych 
elementów rozwoju miasta – decyzja o pod-
jęciu prac nad strategią. 
III Październik 2011r. III Październik 2011r. III Październik 2011r. III Październik 2011r.     
– Organizacja międzynarodowej konferen-
cji „SPORT ZMIENIA- wolontariat sporto-

Nasi Partnerzy: Nasi Partnerzy: Nasi Partnerzy: Nasi Partnerzy:     

Koszty związane z opracowaniem strategii sfinansowano dzięki wsparciu Komisji 
Europejskie, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Inicjatywy  

Partnerskie Grundtviga.   Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie 
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi  

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

  



 ,,Magazyn Mrągowski” Nr 9 (231) 21 grudnia2011   Strona 7 ,,Magazyn Mrągowski” Nr 9 (231) 21 grudnia 2012 roku   Strona 5 

SPORT SPORT   W skrócie 

MSISMSISMSISMSIS    

III Gala Sportu III Gala Sportu III Gala Sportu    
Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej Gali Sportu, podczas której zostaną Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej Gali Sportu, podczas której zostaną Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej Gali Sportu, podczas której zostaną Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej Gali Sportu, podczas której zostaną 
wyróżnieni najlepsi sportowcy, trenerzy, sponsorzy, działacze sportowi i drużyny wyróżnieni najlepsi sportowcy, trenerzy, sponsorzy, działacze sportowi i drużyny wyróżnieni najlepsi sportowcy, trenerzy, sponsorzy, działacze sportowi i drużyny wyróżnieni najlepsi sportowcy, trenerzy, sponsorzy, działacze sportowi i drużyny 
2012 roku. Do 7 stycznia 2013 roku kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu Mia-2012 roku. Do 7 stycznia 2013 roku kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu Mia-2012 roku. Do 7 stycznia 2013 roku kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu Mia-2012 roku. Do 7 stycznia 2013 roku kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu Mia-
sta mają czas na zgłaszanie swoich kandydatur. Wyniki poznamy na uroczystej ce-sta mają czas na zgłaszanie swoich kandydatur. Wyniki poznamy na uroczystej ce-sta mają czas na zgłaszanie swoich kandydatur. Wyniki poznamy na uroczystej ce-sta mają czas na zgłaszanie swoich kandydatur. Wyniki poznamy na uroczystej ce-
remonii, która odbędzie się 8 lutego 2013 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej remonii, która odbędzie się 8 lutego 2013 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej remonii, która odbędzie się 8 lutego 2013 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej remonii, która odbędzie się 8 lutego 2013 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Turystyki.Centrum Kultury i Turystyki.Centrum Kultury i Turystyki.Centrum Kultury i Turystyki.    

Gala Sportu to kontynuacja Balu Sportow-
ca, organizowanego w Mrągowie od 1994 
roku. Po 16 edycjach imprezy organizato-
rzy postanowili zmienić jego formę i  zor-
ganizowali Mrągowską Galę Sportu. Jest to 
wydarzenie, podsumowujące i promujące 
osiągnięcia sportowe oraz popularyzujące 
sport i aktywność sportową wśród miesz-
kańców Miasta Mrągowo.  
  Tegoroczna, III Gala Sportu odbędzie się 8 
lutego w Centrum Kultury i Turystyki. 
Wybrana na niej zostanie po raz pierw-
szy ,,Drużyna Roku 2012", czyli zespół, 
który może się pochwalić swoimi osiągnieciami. 
Podobnie jak w roku ubiegłym wybrani zostaną: 
- ,,Działacz Sportowy”, czyli osobę, która pracuje 
społecznie na rzecz sportu,  
- ,,Trener Roku 2012”, którego kapituła wybierze 
spośród pięciu szkoleniowców;  
- „Sponsor Roku 2012”, którego kapituła wybie-
rze spośród zgłoszonych firm lub osób 
- „Najlepszy Sportowiec Roku 2012”, gdzie uho-
norowanych zostanie 10 zawodników.  

  Organizacje sportowe swoje zgłoszenia 
oddawać mogą do dnia 7 stycznia tak, aby 
Kapituła, złożona z przedstawicieli klubów 
i stowarzyszeń sportowych z naszego Mia-
sta oraz po raz pierwszy przedstawicieli 
Rady Sportu, mogła dokonać trafnego wy-
boru.  
Podczas Gali ogłoszone zostaną także wyni-
ki plebiscytu ,,Kuriera Mrągowskiego" oraz  
portali internetowych mragowo24.info i 
sport.mragowo.pl na "Najpopularniejszego 
Sportowca Roku 2012". Głosowanie w tej 
kategorii odbywać się będzie od 8 stycznia 

do 3 lutego, w formie kuponów w ,,Kurierze Mrą-
gowskim” , SMS-ów i  ankiet elektronicznych . 
Zgłoszenia kandydatów do tytułu Sportowca, 
Trenera, Działacza, Sponsora oraz Drużyny Roku 
2013 będą przyjmowane w formie ankiet, które 
dostępne są na stronie internetowej Miasta 
www.mragowo.pl, w Referencie Strategii, Roz-
woju, Promocji i Integracji Europejskiej, pokój 02 
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. 
  

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu    
1.2 Sport Zmienia1.2 Sport Zmienia1.2 Sport Zmienia   
Dnia 3Dnia 3Dnia 3Dnia 3----go grudnia, w Centrum Kultury i go grudnia, w Centrum Kultury i go grudnia, w Centrum Kultury i go grudnia, w Centrum Kultury i 
Turystyki odbyło się "Podsumowanie wo-Turystyki odbyło się "Podsumowanie wo-Turystyki odbyło się "Podsumowanie wo-Turystyki odbyło się "Podsumowanie wo-
lontariatu sportowego i projektu 1.2 Sport lontariatu sportowego i projektu 1.2 Sport lontariatu sportowego i projektu 1.2 Sport lontariatu sportowego i projektu 1.2 Sport 
Zmienia" zorganizowane przez członków Zmienia" zorganizowane przez członków Zmienia" zorganizowane przez członków Zmienia" zorganizowane przez członków 
stowarzyszenia MSIS stowarzyszenia MSIS stowarzyszenia MSIS stowarzyszenia MSIS ----    Mazurskiego Stowa-Mazurskiego Stowa-Mazurskiego Stowa-Mazurskiego Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Sportowych.rzyszenia Inicjatyw Sportowych.rzyszenia Inicjatyw Sportowych.rzyszenia Inicjatyw Sportowych.    
Podczas spotkania prezentowane były dotych-
czasowe działania wolontariuszy jak również 
projekt 1.2 Sport Zmienia, który otrzymał dofi-
nansowanie Programu Młodzież w Działaniu. 
Wolontariuszom, którzy aktywnie pracowali dla 
stowarzyszenia wręczone zostały certyfikaty z ich 
osiągnięciami w czasie roku 2012. W spotkaniu 
uczestniczyli także zaproszeni goście, którzy 
wspierali stowarzyszenie w czasie projektu 1.2 
Sport Zmienia: Pani Burmistrz - Otolia Siemie-
niec, Komendant Komendy Powiatowej - Pan 
Tomasz Klimek, dyrektor Centrum Kultury i 
Turystyki - Pan Lech Gołębicki. Organizatorzy 
przygotowali dla wolontariuszy i gości niespo-
dziankę - wszyscy uczestniczyli w oficjalnym 
otwarciu biura, które mieści się w budynku 
CKiT.  

Portal Sportowe MrągowoPortal Sportowe MrągowoPortal Sportowe Mrągowo   
powraca! powraca! powraca!    
Sportowe Mrągowo czyli mrągowski portal Sportowe Mrągowo czyli mrągowski portal Sportowe Mrągowo czyli mrągowski portal Sportowe Mrągowo czyli mrągowski portal 
internetowy poświęcony w całości tematyce internetowy poświęcony w całości tematyce internetowy poświęcony w całości tematyce internetowy poświęcony w całości tematyce 
lokalnego sportu powrócił do lokalnego sportu powrócił do lokalnego sportu powrócił do lokalnego sportu powrócił do 
„internetowego życia”.„internetowego życia”.„internetowego życia”.„internetowego życia”.    
Przez wiele lat adres www.sport.mragowo.pl www.sport.mragowo.pl www.sport.mragowo.pl www.sport.mragowo.pl 
kojarzył się z jednym człowiekiem, który za po-
średnictwem Internetu swoją sportową pasją 
dzielił się z setkami mrągowian. Pół roku temu 
Damian Skrzęta postanowił jednak zawiesić dzia-
łalność portalu. – Serdecznie dziękujemy Damia-
nowi za stworzenie i wieloletnie zaangażowanie 
w działalność portalu. Przed nami trudne zada-
nie, bo Sportowe Mrągowo miało wielu stałych 
odbiorców. Postaramy się jednak sprostać wy-
zwaniu i już teraz zapraszamy do codziennych 
odwiedzin. Portal funkcjonuje pod dobrze zna-
nym adresem sport.mragowo.pl, ale będzie to 
całkowicie nowy produkt – mówi Piotr Pierce-
wicz z portalu mragowo24. info. Administratorzy 
strony już teraz zapraszają do współpracy wszyst-
kie stowarzyszenia sportowe w Mrągowie.  

wy – lokalne partnerstwo”. Nawiązanie 
wstępnych kontaktów z kluczowymi part-
nerami- ekspertami w dziedzinie sportu i 
zmian społecznych. 
IV Luty 2012 r. IV Luty 2012 r. IV Luty 2012 r. IV Luty 2012 r.     
– Podjęcie współpracy z Uniwersytetem 
Warszawskim. Decyzja o realizacji strategii 
metodą partycypacji i mapowania. Czyli 
wspólne (razem z mieszkańcami) zastano-
wienie się nad szansami i potrzebami mia-
sta, z uwzględnieniem różnych doświad-
czeń, kompetencji i punktów widzenia.  
V Kwiecień 2012 r. V Kwiecień 2012 r. V Kwiecień 2012 r. V Kwiecień 2012 r.     
– Powołanie Zespołu Partycypacyjnego. W 
opracowanie strategii zaangażowało się 100 
osób, 50 podpisało deklarację regularnego 
uczestnictwa w spotkaniach Zespołu. 40 
osób przeprowadzało mapowanie prze-
strzeni przyjaznej dla ruchu. W okresie od 
kwietnia do października zorganizowano 6 
spotkań Zespołu Partycypacyjnego.  
VI Maj 2012 r VI Maj 2012 r VI Maj 2012 r VI Maj 2012 r     
– Podjęcie współpracy z ekspertem do 
spraw sportu i wolontariatu sportowego 
Jakubem Kalinowskim, Prezesem Rady 
Fundacji Wolontariat dla Sportu (V4Sport), 
VII Październik 2012 r. VII Październik 2012 r. VII Październik 2012 r. VII Październik 2012 r.     
– Szóste, ostatnie spotkanie Zespołu Party-
cypacyjnego. Rekomendacje dotyczące 

Rady Sportu . Przedstawienie założeń Stra-
tegii podczas kampanii promującej nową 
halę widowiskowo sportową. 
VIII 12.XI.2102r. VIII 12.XI.2102r. VIII 12.XI.2102r. VIII 12.XI.2102r. – Powołanie Rady Sportu  
IX 29.XI.2012 r. IX 29.XI.2012 r. IX 29.XI.2012 r. IX 29.XI.2012 r. – Uchwalenie Strategii 
przez Radę Miejską w Mrągowie.  
Czy wiesz że ?Czy wiesz że ?Czy wiesz że ?Czy wiesz że ?    
- Naszą Strategią interesuje się wiele innych 
samorządów 30.XI. 2012r. dokument został 
zaprezentowany na spotkaniu z Minister 
Sportu i Turystyki Anna Muchą , gdzie 
zebrał szereg pochlebnych opinii.  
- Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, inspirując się przykładem 
Mrągowa, przystąpił do prac nad strategią 
sportu w regionie. Władze Regionu zamie-
rzają wykorzystać wzorce wypracowane w 
Mrągowie jako dobrą praktykę.  
- Z przeprowadzonych wśród Mrągowian 
ankiet, wynika, że lubimy aktywność, 
72,5% mieszkańców zadeklarowało, że re-
kreacyjnie uprawia sport, z czego połowa 
twierdzi, że uprawia sport kilka razy w 
tygodniu. To o blisko 30% więcej niż śred-
nia krajowa (badania Eurobarometru z 2010 
roku).  
Więcej ciekawych informacji, na stronie Więcej ciekawych informacji, na stronie Więcej ciekawych informacji, na stronie Więcej ciekawych informacji, na stronie 
www.mragowo.pl , zakładka: dla mieszkań-www.mragowo.pl , zakładka: dla mieszkań-www.mragowo.pl , zakładka: dla mieszkań-www.mragowo.pl , zakładka: dla mieszkań-
ców/sport zmienia.ców/sport zmienia.ców/sport zmienia.ców/sport zmienia.    
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"Wszystko idzie w dobrym kierunku""Wszystko idzie w dobrym kierunku"            
Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy Za nami kolejny rok pracy władz samorządowych. Co przez ten czas udało się zrobić w Mrągowie? Czy 
władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-władze miasta spełniają oczekiwania mieszkańcowi? Na łamach ,,Magazynu Mrągowskiego” podsumowa-
nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa nia ostatnich dwunastu miesięcy dokonuje burmistrz Mrągowa ------------            Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.Otolia Siemieniec.            

Jaki był odchodzący 2012 rok? Mijający rok 
był wyjątkowy, bo oddaliśmy największe w 
naszym Mieście inwestycje, bardzo ważne 
dla rozwoju Miasta, a zwłaszcza dla miesz-
kańców i turystów: nowy, piękny amfiteatr, 
który ma 5 270 miejsc /10 mln zł/; halę spor-
towo-widowiskową z 45 m łącznikiem do 
gimnazjum, wraz z pięcioma boiskami / 
cztery ze sztuczną nawierzchnią, a jedno ze 
sztuczną trawą/ oraz z infrastrukturą do zajęć 
programowych z wychowania fizycznego i 
zagospodarowaniem całego terenu / 14 210 
tys. zł /; małą Ekomarinę przy Plaży Miej-
skiej na Jaszczurczej Górze /3 944 tys. zł/; 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych z 
dużym placem zabaw dla dzieci, przy plaży 
miejskiej /2 208 tys. zł/; uzbrojenie terenów 
przemysłowych w podstrefie mrągowskiej 
Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicz-
nej /4 836 tys. zł/. Na tych inwestycjach po-
wstały nowe miejsca pracy. Zaczynam od 
inwestycji, bo to one pobudzają rynek pracy, 
nawet jeśli nie wygrywa przetargu mrągow-
ska firma, to angażowane były nasze firmy 
jako podwykonawcy. Inwestycje zapewniają 
rozwój Miasta, podnoszą jego atrakcyjność 
turystyczną i jako miejsca do zamieszkania i 
życia. Również ważne jest to, że te inwesty-
cje były realizowane z dofinansowaniem ze 
środków unijnych. Nakłady na inwestycje w 
2012 r. wyniosły łącznie ca 27 mln zł, co 
stanowi około 33 % wszystkich wydatków. 

Miasto realizowało cztery tzw. projekty 
miękkie, a jeden Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Były one ukierunkowane na 
poprawę procesu nauczania, podnoszenie 
kwalifikacji kadr w turystyce, upowszech-
nianie wśród mieszkańców dostępu do Inter-
netu, rozwój sportu poprzez wolontariat 
sportowy, a w MOPS na pobudzanie aktyw-
ności społecznej osób bezrobotnych.  

Ten rok miał również dla Miasta bardzo 
duże znaczenie ze względu na ostateczne 
rozstrzygnięcie sprawy sądowej z Agencją 
Mienia Wojskowego, która domagała się 
zwrotu różnicy pomiędzy ceną zakupu nie-
ruchomości, a uzyskanymi przychodami z 
tytułu sprzedaży budynków i działek, zbęd-
nych na potrzeby własne Miasta. Wszystkie 
przychody zainwestowaliśmy, a nawet wię-
cej, w rewitalizację byłych koszar. W dniu 
13 lipca br. w Sądzie Apelacyjnym w Bia-
łymstoku, po kasacji w Sądzie Najwyższym, 
Miasto wygrało sprawę. Mieliśmy nie tylko 
ogrom pracy z zagospodarowaniem byłych 
koszar, ale dodatkowo wiele problemów z 
trwającym ponad 5 lat procesem sądowym.  
Wykup przez Miasto byłych koszar, w grud-
niu 2003 r. był bardzo dobrą decyzją i w 
konsekwencji przyniósł Miastu nie tylko 
przychody ale również po wzorowo prze-
prowadzonej rewitalizacji, 73 mieszkania 
komunalne, 52 mieszkania TBS, halę sporto-
wą, boisko Orlik, gimnazjum z kompleksem 
sportowym wraz z halą sportowo-
widowiskową. 
Również rozstrzygnięty został przetarg /w 
październiku/, wydzierżawienia na 15 lat, 

28.IX br. otwarto największy i najnowocześniejszy obiekt sportowy na terenie naszego miasta. Hala widowisko28.IX br. otwarto największy i najnowocześniejszy obiekt sportowy na terenie naszego miasta. Hala widowisko28.IX br. otwarto największy i najnowocześniejszy obiekt sportowy na terenie naszego miasta. Hala widowisko28.IX br. otwarto największy i najnowocześniejszy obiekt sportowy na terenie naszego miasta. Hala widowisko----
sportowa, bo o niej mowa wybudowana została w ramach projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku sportowa, bo o niej mowa wybudowana została w ramach projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku sportowa, bo o niej mowa wybudowana została w ramach projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku sportowa, bo o niej mowa wybudowana została w ramach projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku 
szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie ––––    Etap II Etap II Etap II Etap II ––––    Budowa infrastruktury sportowej”, który pozwolił na kompleksowe Budowa infrastruktury sportowej”, który pozwolił na kompleksowe Budowa infrastruktury sportowej”, który pozwolił na kompleksowe Budowa infrastruktury sportowej”, który pozwolił na kompleksowe 
dokończenie rewitalizacji terenów powojskowych przy Zespole Szkół nr 1. Cała inwestycja kosztowała ponad 14,3 mln dokończenie rewitalizacji terenów powojskowych przy Zespole Szkół nr 1. Cała inwestycja kosztowała ponad 14,3 mln dokończenie rewitalizacji terenów powojskowych przy Zespole Szkół nr 1. Cała inwestycja kosztowała ponad 14,3 mln dokończenie rewitalizacji terenów powojskowych przy Zespole Szkół nr 1. Cała inwestycja kosztowała ponad 14,3 mln 
zł, z czego ponad 9, 4 mln pochodzi ze środków UE. Kwota dofinansowania tego projektu jest największą z dotychczas zł, z czego ponad 9, 4 mln pochodzi ze środków UE. Kwota dofinansowania tego projektu jest największą z dotychczas zł, z czego ponad 9, 4 mln pochodzi ze środków UE. Kwota dofinansowania tego projektu jest największą z dotychczas zł, z czego ponad 9, 4 mln pochodzi ze środków UE. Kwota dofinansowania tego projektu jest największą z dotychczas 
uzyskanych dla projektów Gminy Miasta Mrągowo.uzyskanych dla projektów Gminy Miasta Mrągowo.uzyskanych dla projektów Gminy Miasta Mrągowo.uzyskanych dla projektów Gminy Miasta Mrągowo.    

Zakończono budowę nowego amfiteatru w Mrągowie. Jest to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, który Zakończono budowę nowego amfiteatru w Mrągowie. Jest to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, który Zakończono budowę nowego amfiteatru w Mrągowie. Jest to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, który Zakończono budowę nowego amfiteatru w Mrągowie. Jest to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, który 
zdoła pomieścić prawie 5 300 osób. Mrągowo czekało na taki amfiteatr trzydzieści lat. W związku z tym otwarcie zdoła pomieścić prawie 5 300 osób. Mrągowo czekało na taki amfiteatr trzydzieści lat. W związku z tym otwarcie zdoła pomieścić prawie 5 300 osób. Mrągowo czekało na taki amfiteatr trzydzieści lat. W związku z tym otwarcie zdoła pomieścić prawie 5 300 osób. Mrągowo czekało na taki amfiteatr trzydzieści lat. W związku z tym otwarcie 
amfiteatru odbyło się trzykrotnie. Nową scenę w pierwszej kolejności sprawdzili najlepsi polscy kabareciarze podczas amfiteatru odbyło się trzykrotnie. Nową scenę w pierwszej kolejności sprawdzili najlepsi polscy kabareciarze podczas amfiteatru odbyło się trzykrotnie. Nową scenę w pierwszej kolejności sprawdzili najlepsi polscy kabareciarze podczas amfiteatru odbyło się trzykrotnie. Nową scenę w pierwszej kolejności sprawdzili najlepsi polscy kabareciarze podczas 
Mazurskiej Nocy Kabaretowej, tydzień później Waldemar Malicki i jego ,,Filharmonię Dowcipu” a następnie miłośnicy Mazurskiej Nocy Kabaretowej, tydzień później Waldemar Malicki i jego ,,Filharmonię Dowcipu” a następnie miłośnicy Mazurskiej Nocy Kabaretowej, tydzień później Waldemar Malicki i jego ,,Filharmonię Dowcipu” a następnie miłośnicy Mazurskiej Nocy Kabaretowej, tydzień później Waldemar Malicki i jego ,,Filharmonię Dowcipu” a następnie miłośnicy 
muzyki country. Całkowity koszt budowy amfiteatru to ponad 9,8 mln zł, z czego ponad 75% kwoty pochodzi z budże-muzyki country. Całkowity koszt budowy amfiteatru to ponad 9,8 mln zł, z czego ponad 75% kwoty pochodzi z budże-muzyki country. Całkowity koszt budowy amfiteatru to ponad 9,8 mln zł, z czego ponad 75% kwoty pochodzi z budże-muzyki country. Całkowity koszt budowy amfiteatru to ponad 9,8 mln zł, z czego ponad 75% kwoty pochodzi z budże-
tu Miasta. Inwestycję zrealizowała mrągowska firma Ekomelbud S.A.tu Miasta. Inwestycję zrealizowała mrągowska firma Ekomelbud S.A.tu Miasta. Inwestycję zrealizowała mrągowska firma Ekomelbud S.A.tu Miasta. Inwestycję zrealizowała mrągowska firma Ekomelbud S.A.    

Fot. Marian Modzelewski 
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Miasteczka Westernowego Mrongoville dla 
Dzierżawcy, który rokuje rozwój tego przed-
sięwzięcia, co jest dobrym rozwiązaniem. 
Poprzeczkę podnosimy wysoko, bo czas i 
sytuacja tego wymaga.  Problemów w samo-
rządzie jest bardzo dużo, ale nigdy nie praco-
wałam z myślą o spektakularnych sukce-
sach. Swoją pracę wykonuję codziennie, 
najlepiej jak potrafię, dla Miasta i Mieszkań-
ców, nie myśląc o kolejnych wyborach. 
Jestem przekonana, że tego właśnie oczekują 
mieszkańcy.   
Założenia na 2013 r. są również prorozwojo-
we i nawet prorodzinne. Pod koniec kwiet-
nia zostanie oddany budynek mieszkalny o 
33 mieszkaniach, po byłym hotelu pielę-
gniarskim. Również zrealizowana zostanie 
nowa inwestycja, na którą rozstrzygnięty 
został przetarg i podpisana umowa na budo-
wę drogi w ul. Towarowej. Koszt tej inwe-
stycji 5,44 mln zł, a dofinansowanie z RPO /
UE/ 85 % kosztów kwalifikowanych. Ponad 
1 km droga połączy ul. Olsztyńską z ul. Prze-
mysłową, co odciąży przejazd kolejowy, 
będzie również pełne uzbrojenie terenów 
usługowo-mieszkalnych, które na dziś nie 
mają dostępu do drogi publicznej. W budże-
cie 2013 r. który będzie uchwalany na sesji 
20 grudnia br. jest jeszcze przyjęta przebudo-
wa pomostów na os. Grunwaldzkim i prze-
budowa  budynku przy Szkole Podstawowej 

na ul. Kopernika, z mieszkalnego na dwa 
oddziały przedszkolne. Będą również mniej-
sze remonty w budynkach oświatowych i 
przedszkolnych. Zasiedlenie nowego budyn-
ku mieszkalnego na ul. Młodkowskiego po-

ciągnie za sobą wykonanie gruntownych 
remontów zwalnianych mieszkań, przed 
zasiedleniem nowych rodzin.  
Jakie pieniądze zapłacą mieszkańcy za wy-
wóz śmieci zależy głównie od ceny wynika-
jącej z przetargu na zbiórkę, wywóz i docelo-
we ich zagospodarowanie. Zaproponowałam 
system mieszany do naliczenia opłat, na go-
spodarstwo z podziałem na osoby: 1 osobę/ 
11 zł, 2osoby/ 22 zł, 3 do 5 osób/36 z i 6 i 
więcej osób/46 zł. Są to opłaty za odpady 
selektywne, czyli segregowane, natomiast za 
odpady zmieszane cena będzie wyższa o 50 
%.  Nie ma dobrego rozwiązania, sprawiedli-
wego dla wszystkich wytwarzających odpa-
dy. Ta propozycja została wypracowana po 
wielu analizach i konsultacjach, głównie z 
największymi zarządcami i w bezpośrednich 
rozmowach z mieszkańcami. Jest ona wywa-
żona, chociaż obarczona ryzykiem odrzuce-
nia jej przez nadzór prawny Wojewody, 
gdyż odbiega od ustawowej, łącząc dwie 
metody.  
A jaki był ten rok dla mnie osobiście? Mogę 
tylko powiedzieć że był naprawdę dobry, bo 
nastąpiła poprawa sytuacji zdrowotnej w 
mojej najbliższej rodzinie. Chciałabym aby 
Nowy Rok był równie dobry jak  mijający. 
Otolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia Siemieniec    
Burmistrz Miasta Mrągowo Burmistrz Miasta Mrągowo Burmistrz Miasta Mrągowo Burmistrz Miasta Mrągowo     

Otwarto ekologiczną przystań Mrągowa. Ekomarina powstała w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznych mini Otwarto ekologiczną przystań Mrągowa. Ekomarina powstała w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznych mini Otwarto ekologiczną przystań Mrągowa. Ekomarina powstała w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznych mini Otwarto ekologiczną przystań Mrągowa. Ekomarina powstała w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznych mini 
przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińskoprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińskoprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińskoprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko----
mazurskiego mazurskiego mazurskiego mazurskiego ––––    Gmina Miejska Mrągowo” . Nowy obiekt kosztował prawie 4 mln zł, z czego ok. 2,6 mln pochodziło ze Gmina Miejska Mrągowo” . Nowy obiekt kosztował prawie 4 mln zł, z czego ok. 2,6 mln pochodziło ze Gmina Miejska Mrągowo” . Nowy obiekt kosztował prawie 4 mln zł, z czego ok. 2,6 mln pochodziło ze Gmina Miejska Mrągowo” . Nowy obiekt kosztował prawie 4 mln zł, z czego ok. 2,6 mln pochodziło ze 
środków UE, a ok. 1,4 mln z budżetu Miasta Mrągowo. Ekomarina nadała plaży miejskiej nowe funkcje. Wybudowano środków UE, a ok. 1,4 mln z budżetu Miasta Mrągowo. Ekomarina nadała plaży miejskiej nowe funkcje. Wybudowano środków UE, a ok. 1,4 mln z budżetu Miasta Mrągowo. Ekomarina nadała plaży miejskiej nowe funkcje. Wybudowano środków UE, a ok. 1,4 mln z budżetu Miasta Mrągowo. Ekomarina nadała plaży miejskiej nowe funkcje. Wybudowano 
Centrum Edukacji Ekologicznej z dodatkowymi pomieszczeniami bosmanatu, zaplecza dla ratowników oraz publiczne-Centrum Edukacji Ekologicznej z dodatkowymi pomieszczeniami bosmanatu, zaplecza dla ratowników oraz publiczne-Centrum Edukacji Ekologicznej z dodatkowymi pomieszczeniami bosmanatu, zaplecza dla ratowników oraz publiczne-Centrum Edukacji Ekologicznej z dodatkowymi pomieszczeniami bosmanatu, zaplecza dla ratowników oraz publiczne-
go zaplecza socjalnego. Dopełnieniem i uatrakcyjnieniem jest nowoczesny plac zabaw, wybudowany ze środków wła-go zaplecza socjalnego. Dopełnieniem i uatrakcyjnieniem jest nowoczesny plac zabaw, wybudowany ze środków wła-go zaplecza socjalnego. Dopełnieniem i uatrakcyjnieniem jest nowoczesny plac zabaw, wybudowany ze środków wła-go zaplecza socjalnego. Dopełnieniem i uatrakcyjnieniem jest nowoczesny plac zabaw, wybudowany ze środków wła-
snych Miasta Mrągowa, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Goście mogą skorzystać ze specjalistycznych urządzeń snych Miasta Mrągowa, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Goście mogą skorzystać ze specjalistycznych urządzeń snych Miasta Mrągowa, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Goście mogą skorzystać ze specjalistycznych urządzeń snych Miasta Mrągowa, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Goście mogą skorzystać ze specjalistycznych urządzeń 
rekreacyjnych, placów zabaw, zestawów wspinaczkowych, boisk do siatkówki plażowej oraz boiska do koszykówki.rekreacyjnych, placów zabaw, zestawów wspinaczkowych, boisk do siatkówki plażowej oraz boiska do koszykówki.rekreacyjnych, placów zabaw, zestawów wspinaczkowych, boisk do siatkówki plażowej oraz boiska do koszykówki.rekreacyjnych, placów zabaw, zestawów wspinaczkowych, boisk do siatkówki plażowej oraz boiska do koszykówki.    

Projekt ,,Mragowo Projekt ,,Mragowo Projekt ,,Mragowo Projekt ,,Mragowo ----    wyrzeźbione miasto" otrzymał w br. nominację do V edycji konkursu „Polska Pięknieje wyrzeźbione miasto" otrzymał w br. nominację do V edycji konkursu „Polska Pięknieje wyrzeźbione miasto" otrzymał w br. nominację do V edycji konkursu „Polska Pięknieje wyrzeźbione miasto" otrzymał w br. nominację do V edycji konkursu „Polska Pięknieje ––––    7 Cu-7 Cu-7 Cu-7 Cu-
dów Funduszy Europejskich”. Spośród rekordowej liczby 280 zgłoszonych nasz projekt znalazł się w gronie dwudzie-dów Funduszy Europejskich”. Spośród rekordowej liczby 280 zgłoszonych nasz projekt znalazł się w gronie dwudzie-dów Funduszy Europejskich”. Spośród rekordowej liczby 280 zgłoszonych nasz projekt znalazł się w gronie dwudzie-dów Funduszy Europejskich”. Spośród rekordowej liczby 280 zgłoszonych nasz projekt znalazł się w gronie dwudzie-
stu jeden najlepszych projektów z dofinasowaniem unĳnym w Polsce oraz w finałowej trójce nominowanych w ra-stu jeden najlepszych projektów z dofinasowaniem unĳnym w Polsce oraz w finałowej trójce nominowanych w ra-stu jeden najlepszych projektów z dofinasowaniem unĳnym w Polsce oraz w finałowej trójce nominowanych w ra-stu jeden najlepszych projektów z dofinasowaniem unĳnym w Polsce oraz w finałowej trójce nominowanych w ra-
mach kategorii ,,Produkt promocyjny”.  Projekt "Mrągowomach kategorii ,,Produkt promocyjny”.  Projekt "Mrągowomach kategorii ,,Produkt promocyjny”.  Projekt "Mrągowomach kategorii ,,Produkt promocyjny”.  Projekt "Mrągowo----wyrzeźbione miasto"wyrzeźbione miasto"wyrzeźbione miasto"wyrzeźbione miasto"----    to dwuetapowa impreza artystyczna to dwuetapowa impreza artystyczna to dwuetapowa impreza artystyczna to dwuetapowa impreza artystyczna 
polegająca na połączeniu różnych form sztuki, dla wykreowania nowej, unikatowej atrakcji turystycznej regionu, ¬ polegająca na połączeniu różnych form sztuki, dla wykreowania nowej, unikatowej atrakcji turystycznej regionu, ¬ polegająca na połączeniu różnych form sztuki, dla wykreowania nowej, unikatowej atrakcji turystycznej regionu, ¬ polegająca na połączeniu różnych form sztuki, dla wykreowania nowej, unikatowej atrakcji turystycznej regionu, ¬ 
produktu o marce Mrągowo produktu o marce Mrągowo produktu o marce Mrągowo produktu o marce Mrągowo ----    wyrzeźbione miasto. W ramach projektu, artyści rzeźbiarze z Wydziału Rzeźby War-wyrzeźbione miasto. W ramach projektu, artyści rzeźbiarze z Wydziału Rzeźby War-wyrzeźbione miasto. W ramach projektu, artyści rzeźbiarze z Wydziału Rzeźby War-wyrzeźbione miasto. W ramach projektu, artyści rzeźbiarze z Wydziału Rzeźby War-
szawskiej ASP oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie wykonali 14 rzeźb parkowych, w oparciu o rodzime szawskiej ASP oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie wykonali 14 rzeźb parkowych, w oparciu o rodzime szawskiej ASP oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie wykonali 14 rzeźb parkowych, w oparciu o rodzime szawskiej ASP oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie wykonali 14 rzeźb parkowych, w oparciu o rodzime 
tworzywotworzywotworzywotworzywo----granit narzutowy mazurski i tematy związane z regionem warmińskogranit narzutowy mazurski i tematy związane z regionem warmińskogranit narzutowy mazurski i tematy związane z regionem warmińskogranit narzutowy mazurski i tematy związane z regionem warmińsko----mazurskim. Wartość projektu to mazurskim. Wartość projektu to mazurskim. Wartość projektu to mazurskim. Wartość projektu to 
kwota ponad 500 tys. zł, z czego większość środków pochodziła z UE. kwota ponad 500 tys. zł, z czego większość środków pochodziła z UE. kwota ponad 500 tys. zł, z czego większość środków pochodziła z UE. kwota ponad 500 tys. zł, z czego większość środków pochodziła z UE.     
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ROK 2012 w OBIEKTYWIE MARIANA MODZELEWSKIEGOROK 2012 w OBIEKTYWIE MARIANA MODZELEWSKIEGO  

Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Wieprzowego, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Wieprzowego, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Wieprzowego, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Wieprzowego, 
Wołowego, Jagnięcego i Koziego,Wołowego, Jagnięcego i Koziego,Wołowego, Jagnięcego i Koziego,Wołowego, Jagnięcego i Koziego,    
    lipiec lipiec lipiec lipiec ----    Miasteczko Westernowe Mrongoville Miasteczko Westernowe Mrongoville Miasteczko Westernowe Mrongoville Miasteczko Westernowe Mrongoville     

Wieczór Cygański, sierpień Wieczór Cygański, sierpień Wieczór Cygański, sierpień Wieczór Cygański, sierpień ----    Plac Unii Europejskiej Plac Unii Europejskiej Plac Unii Europejskiej Plac Unii Europejskiej     

Korowód ulicami Miasta podczas Festiwalu KulturyKorowód ulicami Miasta podczas Festiwalu KulturyKorowód ulicami Miasta podczas Festiwalu KulturyKorowód ulicami Miasta podczas Festiwalu Kultury    
    Kresowej, sierpień Kresowej, sierpień Kresowej, sierpień Kresowej, sierpień     

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego     
Wojska Polskiego,  sierpień AmfiteatrWojska Polskiego,  sierpień AmfiteatrWojska Polskiego,  sierpień AmfiteatrWojska Polskiego,  sierpień Amfiteatr    

Jarmark Św. Mikołaja, grudzień Jarmark Św. Mikołaja, grudzień Jarmark Św. Mikołaja, grudzień Jarmark Św. Mikołaja, grudzień ----    Plac Unii EuropejskiejPlac Unii EuropejskiejPlac Unii EuropejskiejPlac Unii Europejskiej    

XXXI Piknik Country, lipiec XXXI Piknik Country, lipiec XXXI Piknik Country, lipiec XXXI Piknik Country, lipiec ----    Amfiteatr Amfiteatr Amfiteatr Amfiteatr     

Koncert Kolęd  w wykonaniu Studia Wokalnego SUKCES, grudzień Koncert Kolęd  w wykonaniu Studia Wokalnego SUKCES, grudzień Koncert Kolęd  w wykonaniu Studia Wokalnego SUKCES, grudzień Koncert Kolęd  w wykonaniu Studia Wokalnego SUKCES, grudzień ----    Centrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i Turystyki    

Dni Mrągowa, lipiec Dni Mrągowa, lipiec Dni Mrągowa, lipiec Dni Mrągowa, lipiec ----    Plac Unii Europejskiej Plac Unii Europejskiej Plac Unii Europejskiej Plac Unii Europejskiej     



 

Izabela WojciechowskaIzabela WojciechowskaIzabela WojciechowskaIzabela Wojciechowska    

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta    
Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza siecią dróg publicznych gminnych i wewnętrznych poło-Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza siecią dróg publicznych gminnych i wewnętrznych poło-Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza siecią dróg publicznych gminnych i wewnętrznych poło-Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza siecią dróg publicznych gminnych i wewnętrznych poło-
żonych w granicach administracyjnych miasta Mrągowo. Zimowym utrzymaniem objęte jest żonych w granicach administracyjnych miasta Mrągowo. Zimowym utrzymaniem objęte jest żonych w granicach administracyjnych miasta Mrągowo. Zimowym utrzymaniem objęte jest żonych w granicach administracyjnych miasta Mrągowo. Zimowym utrzymaniem objęte jest 
57 km dróg, w tym wyłącznie jezdnie dróg o nawierzchni utwardzonej jak również dróg grun-57 km dróg, w tym wyłącznie jezdnie dróg o nawierzchni utwardzonej jak również dróg grun-57 km dróg, w tym wyłącznie jezdnie dróg o nawierzchni utwardzonej jak również dróg grun-57 km dróg, w tym wyłącznie jezdnie dróg o nawierzchni utwardzonej jak również dróg grun-
towych. Utrzymaniem zimowym nie obejmuje się chodników w ciągu dróg. Obowiązek towych. Utrzymaniem zimowym nie obejmuje się chodników w ciągu dróg. Obowiązek towych. Utrzymaniem zimowym nie obejmuje się chodników w ciągu dróg. Obowiązek towych. Utrzymaniem zimowym nie obejmuje się chodników w ciągu dróg. Obowiązek 
utrzymania chodników wynika z odrębnych przepisów prawa. utrzymania chodników wynika z odrębnych przepisów prawa. utrzymania chodników wynika z odrębnych przepisów prawa. utrzymania chodników wynika z odrębnych przepisów prawa.     

Znaczenie dróg jest ważne. Wynika to z klasy 
drogi, natężeń ruchu i ich znaczenia w komuni-
kacji. Z tego powodu Burmistrz Miasta Mrągowo 
wprowadził trzy standardy zimowego utrzymania 
dróg w sezonie 2012-2013. Ilość kilometrów dróg 
w poszczególnych standardach to: standard I -17,5 
km- drogi o bardzo dużym znaczeniu komunika-
cyjnym, w tym trasy komunikacji zbiorowej,  
standard II – 5,2 km- drogi o dużym znaczeniu 
komunikacyjnym, standard III -34,2 km- drogi o 
mniejszym znaczeniu komunikacyjnym.  
W wyniku przeprowadzonego w miesiącu paź-
dzierniku br. postępowania przetargowego, Wy-
konawcą usługi w zakresie zimowego utrzymania 
jezdni ulic pozostających w zarządzie Burmistrza 
Miasta w sezonach: 2012-2013 i 2013-2014 zostaje 
Firma REMONDIS Sp.z o.o. z siedzibą w Mrągo-
wie. W sezonie zimowym wszelkich informacji 
dotyczących zimowego utrzymania jezdni dróg 
udziela z ramienia Urzędu Miejskiego pracownik 
Izabela Wojciechowska dostępna, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 800-1500 pod nume-
rem telefonu 89 741 90 1989 741 90 1989 741 90 1989 741 90 19. W pozostałym czasie 
uwagi w zakresie zimowego utrzymania jezdni 
ulic należy zgłaszać pod numerem telefonu  
606 765 153, 601 627 973 606 765 153, 601 627 973 606 765 153, 601 627 973 606 765 153, 601 627 973 lub 601 627 985601 627 985601 627 985601 627 985, odpo-
wiednio dla osoby nadzorującej utrzymanie dróg 

oraz pracowników Firmy REMONDIS w Mrągo-
wie. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Gminą 
Miasto Mrągowo a Firmą REMONDIS Mrągowo 
Sp. z o.o., działania związane z zimowym utrzy-
maniem jezdni ulic prowadzone są od dnia 05 
grudnia 2012r. W zależności od panujących wa-
runków atmosferycznych i konieczności ich 
wdrażania. Do zimowego utrzymania jezdni ulic 
jest wykorzystywana 1 solarka, 2 samochody z 
pługami odśnieżnymi i piaskarką, 2 ciągniki z 
pługami odśnieżnymi oraz ładowarka.  
Zimowe utrzymanie jezdni ulic dróg gminnych i 
wewnętrznych na terenie miasta obejmuje zakres 
prac mających na celu zapewnienie przejezdności 
oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu 
drogowego spowodowanych zjawiskami atmos-
ferycznymi tj. opadami śniegu, deszczu ze śnie-
giem, marznącej mżawki lub śliskością. Z uwagi 
na fakt, że opady śniegu oraz śliskość zimowa 
mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny i 
mogą powodować duże utrudnienia w uzyskaniu 
docelowego efektu w realizacji usługi, ze strony 
zarządcy drogi i  Wykonawcy apeluję do kierow-
ców i pieszych o szczególną ostrożność oraz do-
stosowanie szybkości i zachowań do istniejących 
warunków na drogach.  
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O G Ł O S Z E N I E  

BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wy-
kazy następujących nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym: 
 
a/ część działki nr 80/2 (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Mrongowiusza,  
z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”, 
b/ część działki nr 238/5 (obręb nr 5 ), położona 
przy ulicy Oficerskiej,  
z przeznaczeniem na teren okalający,  
c/ część działki nr 238/5 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Oficerskiej,  
z przeznaczeniem pod zabudowę stanowiącą 
własność Dzierżawcy.  
d/ część działki nr 305/1 (obręb nr 5 ), położona 
przy ulicy Jaszczurcza  
Góra, z przeznaczeniem cele  
parkingowe. 
e) część działki nr 10/114 (obręb nr 9), położona 
na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem na po-
prawę zagospodarowania nieruchomości sąsied-
niej, 
f) część działki nr 10/44 i 10/114 (obręb nr 9), 
położona na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem 
na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej, 
g) część działki nr 262/5 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Nowogródzkiej, z przeznaczeniem pod 
tablicę reklamową do 2m2, 
h) część działki nr 70/6 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady, 
 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II 
piętro, pokój Nr 19), tel. 89 7419022 . 
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Zdj. Ewa DolińskaZdj. Ewa DolińskaZdj. Ewa DolińskaZdj. Ewa Dolińska----BaczewskaBaczewskaBaczewskaBaczewska    

Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

Mrągowski ŚDS ma już 5 latMrągowski ŚDS ma już 5 latMrągowski ŚDS ma już 5 lat   
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 
obchodzi 5obchodzi 5obchodzi 5obchodzi 5----lecie istnienia. lecie istnienia. lecie istnienia. lecie istnienia.     

Pomysł powstania Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy powstał jeszcze w latach 90-tych. 
Władze miasta wspólnie z dyrektorem MOPS 
Julianem Osieckim myślały, aby otworzyć w 
Mrągowie specjalny ośrodek dla niepełnospraw-
nych. W planach była budowa budynku, lecz 
ostatecznie zdecydowano, że placówka powstanie 
w istniejących murach obiekcie przy ulicy Króle-
wieckiej 34. 
- Po wykupieniu przez Miasto nieruchomości po 
byłej jednostce wojskowej i przeniesieniu tam 
miejskich placówek znalazło się miejsce na ŚDS - 
wspomina Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągo-
wa. - Odremontowaliśmy budynek przy ulicy 
Królewieckiej 34 i przystosowaliśmy go do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.  
Kierownikiem Domu została Jolanta Puszko, 
która w grudniu 2007 roku rozpoczęła rekrutację 
podopiecznych. 
- Pierwsze dni funkcjonowania Środowiskowego 
Domu Samopomocy pamiętam bardzo dobrze - 
wspomina Jolanta Puszko. - Cały czas mam przed 
oczami pustą salę, krzesło, stolik i zaglądających 
ludzi. Wysłałam 120 zaproszeń do osób, które 
mogłyby uczęszczać do naszej placówki. Osoby 
przychodziły, rozglądały się i często mówili, że... 
nie będą tu chodzić. Po czasie okazało się, że 
wielu z nich jest tu codziennie i mają 100% fre-
kwencję. 
Dziś z pomocy ŚDS korzysta 45 Mrągowian. 
Instytucja zapewnia pobyt przez 8 godzin dzien-
nie przez 5 dni w tygodniu. Placówka oferuje 
różnorodne formy terapii zajęciowej, opiekę 
lekarską, psychologiczną, pielęgniarską i pomoc 
socjalną. Ważną rolę w działalności spełnia tera-
pia zajęciowa, która odzwierciedla życie rodzinne 
oraz umożliwia kształtowanie umiejętności zawo-
dowych.  
- Nasz dzień wygląda tak samo jak w zwykłej 

rodzinie. Są obowiązki, które trzeba wykonać. Są 
zabawy, posiłki, zajęcia twórcze czy fizyczne. 
Pracujemy na komputerach, sprzątamy. Czasami 
jest dobrze, a czasami źle. Ale jeden drugiemu 
pomaga. Nasi podopieczni działają na siebie tera-
peutycznie, wspierają w sytuacjach trudnych. 
jesteśmy jedną wielką rodziną - mówi Jolanta 
Puszko. 
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopo-
mocy mają wiele talentów. Prezentują je na licz-
nych występach i imprezach. Sami organizują 
także przegląd jasełek, którego czwarta edycja 
odbyła się w niedawno Mrągowie. 
- Przyjechało do nas 150 osób z 12 domów - mó-
wi Jolanta Puszko. - Uczestnicy prezentowali 
jasełka, można było oglądać także ich prace ma-
larskie.  
Środowiskowy Dom Samopomocy prawdopo-
dobnie poszerzy swoją działalność. Zaplanowano 
już rozbudowę placówki, dzięki któremu poprawi 
się zaplecze administracyjne i warsztatowe ośrod-
ka. Co najważniejsze - wzrośnie także liczba 
miejsc dla podopiecznych. Według planów po 
remoncie Środowiskowy Dom Samopomocy 
będzie mógł przyjąć 60 osób. 
- Dom jest otwarty na potrzeby wszystkich ludzi. 
Jest wielką pomocą nie tylko dla podopiecznych, 
ale i ich rodzin. Cieszę się, że taka placówka ist-
nieje w naszym mieście - mówi Otolia Siemie-
niec. 
- Mrągowski ŚDS zaliczany jest do grona najlep-
szych tego typu placówek w całym wojewódz-
twie - dodaje Julian Osiecki, dyrektor MOPS w 
Mrągowie i przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. - Bardzo dobre 
opinie mają także opiekunowie osób niepełno-
sprawnych. To wielka zasługa kadry ŚDS, która 
wzorowo wykonuje swoją pracę. Serdecznie im 
za to dziękuję. 

Mrągowskie Warsztaty Mrągowskie Warsztaty Mrągowskie Warsztaty    
Terapii Zajęciowej przyjmą Terapii Zajęciowej przyjmą Terapii Zajęciowej przyjmą    
kolejnych dziesięciu kolejnych dziesięciu kolejnych dziesięciu    
podopiecznychpodopiecznychpodopiecznych   
5 pracowni terapeutycznych, fachowy per-5 pracowni terapeutycznych, fachowy per-5 pracowni terapeutycznych, fachowy per-5 pracowni terapeutycznych, fachowy per-
sonel i ciepła atmosfera to wszystko czeka na sonel i ciepła atmosfera to wszystko czeka na sonel i ciepła atmosfera to wszystko czeka na sonel i ciepła atmosfera to wszystko czeka na 
osoby, które chciałyby wziąć udział w osoby, które chciałyby wziąć udział w osoby, które chciałyby wziąć udział w osoby, które chciałyby wziąć udział w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Placówka Warsztatach Terapii Zajęciowej. Placówka Warsztatach Terapii Zajęciowej. Placówka Warsztatach Terapii Zajęciowej. Placówka 
ma do zaoferowania 10 nowym miejsc dla ma do zaoferowania 10 nowym miejsc dla ma do zaoferowania 10 nowym miejsc dla ma do zaoferowania 10 nowym miejsc dla 
nowych podopiecznych.nowych podopiecznych.nowych podopiecznych.nowych podopiecznych.    
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie po-
wstały z myślą o pomocy osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. Misją WTZ jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz stygmatyzacji 
tych osób.  
WTZ w Mrągowie prowadzi rehabilitację zawo-
dową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, 
głównie z zaburzeniami psychicznymi. Rehabili-
tacja realizowana jest przede wszystkim w formie 
terapii zajęciowej.  
Uczestnicy terapii mają do dyspozycji pięć pra-
cowni: artystyczną, krawiecką, gospodarstwa 
domowego, komputerową i pracownię rehabili-
tacji społecznej. Prowadzone są również zajęcia 
teatralno-wokalne, zajęcia z psychologiem i inne 
okazjonalne. 
Osoby, które chcą brać udział w mrągowskich 
warsztatach terapii zajęciowej muszą mieć zreali-
zowany obowiązek szkolny i zalecenie lekarskie 
o uczestniczeniu w tego typu zajęciach. 
Kontakt: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągo-Kontakt: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągo-Kontakt: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągo-Kontakt: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągo-
wie, ul. Sienkiewicza 16, 11wie, ul. Sienkiewicza 16, 11wie, ul. Sienkiewicza 16, 11wie, ul. Sienkiewicza 16, 11----700 Mrągowo, tel. 700 Mrągowo, tel. 700 Mrągowo, tel. 700 Mrągowo, tel.     
785 446 565 lub 89 676 56 32 l785 446 565 lub 89 676 56 32 l785 446 565 lub 89 676 56 32 l785 446 565 lub 89 676 56 32 l    

Bezpłatna infolinia Bezpłatna infolinia Bezpłatna infolinia    
dla bezdomnychdla bezdomnychdla bezdomnych   
Wojewoda warmińskoWojewoda warmińskoWojewoda warmińskoWojewoda warmińsko----mazurski przypomi-mazurski przypomi-mazurski przypomi-mazurski przypomi-
na, że w związku z trwającą zimą w Woje-na, że w związku z trwającą zimą w Woje-na, że w związku z trwającą zimą w Woje-na, że w związku z trwającą zimą w Woje-
wódzkim Centrum Zarządzania Kryzyso-wódzkim Centrum Zarządzania Kryzyso-wódzkim Centrum Zarządzania Kryzyso-wódzkim Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego w okresie do 31 marca 2013 r. funk-wego w okresie do 31 marca 2013 r. funk-wego w okresie do 31 marca 2013 r. funk-wego w okresie do 31 marca 2013 r. funk-
cjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla cjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla cjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla cjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla 
osób bezdomnych. osób bezdomnych. osób bezdomnych. osób bezdomnych.     
Pod numerem telefonu 800 165 320 800 165 320 800 165 320 800 165 320 osoby zain-
teresowane będą mogły uzyskać informacje na 
temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punk-
tów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, 
prawnej i medycznej na terenie całego woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 



 

Latarnicy Latarnicy Latarnicy    
w Mrągowie w Mrągowie w Mrągowie    
Po trzech miesiącach zajęć zakończyła się Po trzech miesiącach zajęć zakończyła się Po trzech miesiącach zajęć zakończyła się Po trzech miesiącach zajęć zakończyła się 
realizacja programu Polska Cyfrowa Rów-realizacja programu Polska Cyfrowa Rów-realizacja programu Polska Cyfrowa Rów-realizacja programu Polska Cyfrowa Rów-
nych Szans, programu wspieranego przez nych Szans, programu wspieranego przez nych Szans, programu wspieranego przez nych Szans, programu wspieranego przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.     
Program skierowany jest do osób w wieku 50+, 
które chciałyby nauczyć się podstaw obsługi 
komputera i Internetu. Zajęcia skupiły wielu 
zainteresowanych Internetem mieszkańców 
Powiatu Mrągowskiego i miasta Mrągowo. Czas 
mile spędzony na przygodzie w cyberprzestrzeni 
zaowocował nabyciem  szeregu nowych kompe-
tencji przez jego uczestników.  
W Mrągowie projekt pilotowali Latarnicy: Maria 
Mikołajczyk, Zofia Wojciechowska i Grzegorz 
Cendrowski. Latarnicy w myśl projektu to wo-
lontariusze, którzy pomogli zainteresowanym 
zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie ob-
sługi komputera i Internetu.  
Spotkania z Latarnikami odbywały się w Bibliote-
ce Miejskiej w Mrągowie, której dziękujemy za 
wsparcie i współpracę.  Nasza Biblioteka znana 
jest z wielu cennych inicjatyw, a teraz także ma-
my nadzieję, że przybędzie jej kolejnych interne-
towych przyjaciół. Oprawę medialną spotkań 
przygotowała redakcja radia Planeta, Kurier Mrą-
gowski. 
Wszystkim dziękujemy za współpracę i wsparcie. 

Zofia WojciechowskaZofia WojciechowskaZofia WojciechowskaZofia Wojciechowska    

Urszula ŚnietkaUrszula ŚnietkaUrszula ŚnietkaUrszula Śnietka    
Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

Wspaniały finał Szlachetnej Paczki w MrągowieWspaniały finał Szlachetnej Paczki w MrągowieWspaniały finał Szlachetnej Paczki w Mrągowie   
Sukcesem zakończył się finał akcji Szlachetna Paczka, która w tym roku zagościła w naszym Sukcesem zakończył się finał akcji Szlachetna Paczka, która w tym roku zagościła w naszym Sukcesem zakończył się finał akcji Szlachetna Paczka, która w tym roku zagościła w naszym Sukcesem zakończył się finał akcji Szlachetna Paczka, która w tym roku zagościła w naszym 
Mieście. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców udało się pomóc 28 rodzinom z Mieście. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców udało się pomóc 28 rodzinom z Mieście. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców udało się pomóc 28 rodzinom z Mieście. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców udało się pomóc 28 rodzinom z 
terenu Mrągowa i okolic. terenu Mrągowa i okolic. terenu Mrągowa i okolic. terenu Mrągowa i okolic.     

- Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że 
akcja Szlachetnej Paczki spotka się w Mrągowie z 
tak dużym zainteresowaniem - mówi Magdalena 
Maślanka—koordynator Akcji.  
Szlachetna Paczka to akcja charytatywna, która 
zyskała ogromną popularność w naszym kraju. Jej 
pomysłodawcą jest ksiądz Jacek Stryczek. Zasady 
pomocy są bardzo proste. Do osób w trudnej 
sytuacji przychodzi wolontariusz, który pyta o 
potrzeby rodziny. Następnie wyniki ankiety są 
umieszczane w specjalnej bazie, a każdy człowiek 
dobrej woli może przygotować paczkę z produk-
tami, których potrzebuje rodzina. W dniu finału 
pomoc dzięki wolontariuszom trafia do osób, 
które o nią prosiły. 
Akcja pierwszy raz zagościła w naszym mieście, 
choć w Polsce w tym roku obchodziliśmy jej 12 
edycję. 
- Nasza pomoc dotarła w tym roku do 28 rodzin z 
Mrągowa i okolic - podsumowuje mrągowską 
edycję akcji Magdalena Maślanka. - Przez maga-
zyn przeszło około 180 paczek, na kwotę ponad 
30 tysięcy złotych. Paczki przygotowało ponad 
450 osób w tym: szkoły, urzędy, osoby prywatne. 
Wśród darczyńców były osoby z Mrągowa, War-
szawy, Trójmiasta, a nawet Norwegii! Jednym z 
darczyńców był brązowy medalista igrzysk w 
Londynie w windsurfingu - Przemysław Miar-
czyński, który wraz z żoną Kasią przyjechał z 
Sopotu, by przywieźć paczki dla mrągowskiej 
rodziny. Wśród osób, które wsparły akcję znalazło 
się także spore grono pracowników Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie.  

- Wybraliśmy rodzinę z czworgiem dzieci - w 
tym jednym niepełnosprawnym - mówi Jadwiga 
Leśniewska z UM Mrągowo. - Kupiliśmy zabaw-
ki, słodycze, żywność, kurtki, skarpety, buty, 
przybory szkolne, pościel, koce, ręczniki i środki 
czystości. Dlaczego zdecydowaliśmy się wziąć 
udział w akcji Szlachetnej Paczki? Bo pomagać 
innym to piękna sprawa! 
Tegoroczny finał Szlachetnej Paczki odbył się 8 i 
9 grudnia. W całej Polsce pomoc dotarła do 13 
230 rodzin w potrzebie. W akcji brało udział 7800 
wolontariuszy w 432 rejonach. 
- Osób, które wsparły mrągowską edycję było 
bardzo dużo - mówi Magdalena Maślanka. - Na 
wielkie brawa zasługują wolontariusze, którzy 
poświęcali swój wolny czas, by pomóc innym. 
Dziękuję pani Krystynie Kabat, która użyczyła 
nam lokalu, gdzie mógł spotkać się sztab akcji. 
Najbardziej dziękuję oczywiście darczyńcom, 
którzy zgodzili się pomóc potrzebującym. Wspar-
li nas Strażnicy Miejscy i osoby, które użyczyły 
swoich samochodów do przewozów paczek. 
Jeszcze raz wszystkim gorąco dziękuję! 
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Piękny jubileusz dla 26 par! Piękny jubileusz dla 26 par! Piękny jubileusz dla 26 par!    
To był wyjątkowy i uroczysty dzień dla 26 par małżeńskich z Mrągowa. W sobotnie popołu-To był wyjątkowy i uroczysty dzień dla 26 par małżeńskich z Mrągowa. W sobotnie popołu-To był wyjątkowy i uroczysty dzień dla 26 par małżeńskich z Mrągowa. W sobotnie popołu-To był wyjątkowy i uroczysty dzień dla 26 par małżeńskich z Mrągowa. W sobotnie popołu-
dnie, 24 listopada zostali zaproszeni do sali widowiskowej CKiT gdzie burmistrz Mrągowa, dnie, 24 listopada zostali zaproszeni do sali widowiskowej CKiT gdzie burmistrz Mrągowa, dnie, 24 listopada zostali zaproszeni do sali widowiskowej CKiT gdzie burmistrz Mrągowa, dnie, 24 listopada zostali zaproszeni do sali widowiskowej CKiT gdzie burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec wręczyła im okolicznościowe medale za 50Otolia Siemieniec wręczyła im okolicznościowe medale za 50Otolia Siemieniec wręczyła im okolicznościowe medale za 50Otolia Siemieniec wręczyła im okolicznościowe medale za 50----lecie pożycia małżeńskiego.lecie pożycia małżeńskiego.lecie pożycia małżeńskiego.lecie pożycia małżeńskiego.    

małżeństwa. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemie-
niec wręczyła szczęśliwym parom medale przy-
znane przez Prezydenta Polski Bronisława Ko-
morowskiego. Na zakończenie odbył się koncert 
Krystyny Giżowskiej. Takie uroczystości zostały 
zorganizowane w Mrągowie już po raz trzeci. 

Łzy wzruszenia, chwile refleksji i zadumy, wiele 
ciepłych słów i emocji - to wszystko towarzyszyło  
uroczystości na cześć 26 par z Mrągowa. To był 
ich dzień, w którym otrzymali medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Wśród nich, były dwa 
małżeństwa, które obchodziły 60-lecie swojego 

Fot. Marian Modzelewski 

MegaMatma uczy w biblioteceMegaMatma uczy w biblioteceMegaMatma uczy w bibliotece   
Spośród 90Spośród 90Spośród 90Spośród 90----ciu bibliotek z całego kraju nasza ciu bibliotek z całego kraju nasza ciu bibliotek z całego kraju nasza ciu bibliotek z całego kraju nasza 
biblioteka znalazła się w szczęśliwej 30biblioteka znalazła się w szczęśliwej 30biblioteka znalazła się w szczęśliwej 30biblioteka znalazła się w szczęśliwej 30----tce i tce i tce i tce i 
na cały rok (do listopada 2013 r.) otrzymali-na cały rok (do listopada 2013 r.) otrzymali-na cały rok (do listopada 2013 r.) otrzymali-na cały rok (do listopada 2013 r.) otrzymali-
śmy bezpłatny dostęp do eśmy bezpłatny dostęp do eśmy bezpłatny dostęp do eśmy bezpłatny dostęp do e----zasobów nauki zasobów nauki zasobów nauki zasobów nauki 
matematyki. Otrzymaliśmy loginy i hasła na matematyki. Otrzymaliśmy loginy i hasła na matematyki. Otrzymaliśmy loginy i hasła na matematyki. Otrzymaliśmy loginy i hasła na 
8 stanowisk komputerowych i tyle osób 8 stanowisk komputerowych i tyle osób 8 stanowisk komputerowych i tyle osób 8 stanowisk komputerowych i tyle osób 
jednocześnie może korzystać z portalu.jednocześnie może korzystać z portalu.jednocześnie może korzystać z portalu.jednocześnie może korzystać z portalu.    
MegaMatma dostępna na bibliotecznych kompu-
terach to możliwość rozwiązywania testów i 
arkuszy maturalnych on-line, powtarzania mate-
riału z poprzednich lat, przypomnienia wzorów i 
definicji. To innowacyjny portal, którego treści 
skierowane są zarówno do gimnazjalistów, licea-
listów, studentów, jak i nauczycieli oraz rodzi-
ców. Wszystkie materiały zawarte w serwisie 
spełniają wymagania określone przez MEN i są 
zgodne z nową oraz starą podstawą programową. 
Portal dostarcza wskazówki i "tricki" matema-
tyczne, które ułatwiają rozwiązywanie zadań 
oraz uczą logicznego myślenia. Nad poprawno-
ścią treści artykułów, tekstów, a także zadań 
czuwają profesjonaliści: nauczyciele szkolni i 
wykładowcy wyższych uczelni. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania 
z programu  od poniedziałku do piątku w godz. 
od 10.00-18.00 i w soboty od 10.00-14.00. Dodat-
kowych informacji na temat MegaMatmy można 
uzyskać u bibliotekarza lub pod nr  
tel. (89) 743-34-59. 
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"Moje malowanie" 
 na wystawie w CKiT 
W Galerii Centrum Kultury i Turystyki w W Galerii Centrum Kultury i Turystyki w W Galerii Centrum Kultury i Turystyki w W Galerii Centrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie otwarto wystawę obrazów Nor-Mrągowie otwarto wystawę obrazów Nor-Mrągowie otwarto wystawę obrazów Nor-Mrągowie otwarto wystawę obrazów Nor-
berta Hansa pt. „Moje Malowanie“. Ekspozy-berta Hansa pt. „Moje Malowanie“. Ekspozy-berta Hansa pt. „Moje Malowanie“. Ekspozy-berta Hansa pt. „Moje Malowanie“. Ekspozy-
cja prac wybitnego pabianickiego artysty cja prac wybitnego pabianickiego artysty cja prac wybitnego pabianickiego artysty cja prac wybitnego pabianickiego artysty 
będzie dostępna do końca grudnia.będzie dostępna do końca grudnia.będzie dostępna do końca grudnia.będzie dostępna do końca grudnia.    
Otwarcie wystawy obrazów odbyło się nie-
stety bez autora. Norbert Hans jest w szpitalu 
i czeka na operację. W jego imieniu wernisaż 
poprowadziła Anna Korybut-Dziemidowicz, 
komisarz wystawy. 
 - Cieszę się bardzo, że właśnie w Mrągowie 
mój przyjaciel Norbert Hans może prezento-
wać swoją twórczość - powiedziała komisarz. 
- To wyjątkowe miasto, którym kieruje nie-
samowita kobieta. Pani burmistrz Otolia 
Siemieniec pomagała mi kiedyś w aktywiza-
cji bezrobotnych kobiet. Jest pomocna lu-
dziom i wrażliwa na sztukę. 
Na ekspozycję prac Norberta Hansa składa 
się około 20 prac. Płótna ukazują piękno 
warmińskich krajobrazów. Niemal na 
wszystkich prezentowanych pracach wid-
nieje kulisty element.  
- To energia, którą autor w taki właśnie spo-
sób chciał pokazać - mówiła podczas otwar-
cia wernisażu Anna Korybut-Dziemidowicz. 
- Ale każdy na własny sposób może interpre-
tować te prace.  
Wernisaż cieszył się sporym zainteresowa-
niem miłośników malarstwa z Mrągowa, a 
także władz samorządowych. Otwarcie 
uświetnił mini-występ chóru Moderato z 
Barczewa. Tradycyjnie nie zabrakło słodkie-
go poczęstunku i lampki wina. 
    

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

XXI Finał WOŚP 2013 XXI Finał WOŚP 2013 XXI Finał WOŚP 2013    
Prace mrągowskiego sztabu WOŚP nabierają tempa. Odbyły się już 2 spotkania z wolontariu-Prace mrągowskiego sztabu WOŚP nabierają tempa. Odbyły się już 2 spotkania z wolontariu-Prace mrągowskiego sztabu WOŚP nabierają tempa. Odbyły się już 2 spotkania z wolontariu-Prace mrągowskiego sztabu WOŚP nabierają tempa. Odbyły się już 2 spotkania z wolontariu-
szami, chętnych do pomocy jest przeszło 100 młodych osób reprezentujących wszystkie szkoły szami, chętnych do pomocy jest przeszło 100 młodych osób reprezentujących wszystkie szkoły szami, chętnych do pomocy jest przeszło 100 młodych osób reprezentujących wszystkie szkoły szami, chętnych do pomocy jest przeszło 100 młodych osób reprezentujących wszystkie szkoły 
Mrągowa i okolic. Tym razem akcja odbędzie się pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i god-Mrągowa i okolic. Tym razem akcja odbędzie się pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i god-Mrągowa i okolic. Tym razem akcja odbędzie się pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i god-Mrągowa i okolic. Tym razem akcja odbędzie się pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i god-
nej opieki medycznej seniorów”.nej opieki medycznej seniorów”.nej opieki medycznej seniorów”.nej opieki medycznej seniorów”.    

Obecnie Mrągowski Sztab WOŚP czeka na zgło-
szenia od instytucji i darczyńców, którzy chcieliby 
wesprzeć działania  w formie materialnej bądź 
poprzez udział w programie WOŚP w dniu 
13.01.2012.  
W programie mrągowskiego WOŚP planowany 
jest między innymi sobotni koncert oraz rozgryw-
ki sportowe dla młodzieży. Niedziela natomiast 
będzie naszpikowana występami różnych mrą-
gowskich grup prezentujących się na sali widowi-
skowej w Centrum Kultury i Turystyki, ze sztan-
darową licytacją na czele, na którą zbierane są 
gadżety i podarunki od darczyńców. Dodatko-
wym urozmaiceniem będą atrakcje zewnętrzne. 
Szczegóły są obecnie ustalane. Na pewno zorgani-
zowany zostanie konkurs na najlepsze domowe 
wypieki, które zastaną później przekazane do 
bufetu i każdy będzie mógł ich spróbować. Tego-

roczna akcja odbędzie się pod hasłem „Dla rato-
wania życia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów”. Organizatorzy chcą w tym roku 
zwrócić uwagę na częste zjawisko wykluczenia, 
które często dotyka ludzi w podeszłym wieku. 
Pieniądze z 21. Finału zostaną podzielone: połowa 
z zebranych środków zostanie wykorzystana na 
wsparcie terapii noworodków i niemowlaków, 
połowa będzie przeznaczona na sprzęt w szpita-
lach geriatrycznych.  
Wszystkich zainteresowanych jakąkolwiek po-
mocą i współpracą prosimy o bezpośredni kon-
takt z naszym mrągowskim sztabem :Alicja Na-
worska-Kotelon, a.naworska@ckit.mragowo.pl, 
tel. 89 743 34 65.  
W roku 2012 zebraliśmy ponad 35 tys. zł . Po raz 
kolejny pokażmy jak wielkie serce mają miesz-
kańcy Mrągowa! 

Festiwal odbędzie się w nowoczesnym komplek-
sie sportowym znajdującym się przy ul. Koperni-
ka, w  Zespole Szkół nr 1 dnia 11 stycznia 2013r o 
godzinie 19.00.  
Przez ponad dwie godziny goście dostaną w piguł-
ce to, co w sztukach walki jest najciekawsze i 
najcenniejsze. W jednym miejscu spotkają się 
przedstawiciele różnych stylów i technik, co 
znacznie powinno pomóc w wyborze i ocenie 
poszczególnych stylów walki. Każda sekcja po-
szczególnej dyscypliny zaprezentuje jeden pokaz. 
Na macieprzedstawią się zawodnicy takich stylów 
jak: MMA, BJJ, Muay Thay, Boks, Karate, Zapasy, 
Taekwondo, Capoeira oraz Aikido. Nie zabraknie 
kopnięć, chwytów, duszeń, rzutów, dźwigni oraz 
walki bronią. Gwiazdą wieczoru będzie Mamed 

W skrócie 

ONE WAY ONE LIFE 3 FIGHT EDITION 
To już trzecia edycja imprezy charytatywnej ONE WAY ONE LIFE, która będzie kontynuacją rozpoczę-To już trzecia edycja imprezy charytatywnej ONE WAY ONE LIFE, która będzie kontynuacją rozpoczę-To już trzecia edycja imprezy charytatywnej ONE WAY ONE LIFE, która będzie kontynuacją rozpoczę-To już trzecia edycja imprezy charytatywnej ONE WAY ONE LIFE, która będzie kontynuacją rozpoczę-
tego cyklu imprez charytatywnych na rzecz ciężko rannego w wypadku na motocyklu Remika Kowala. tego cyklu imprez charytatywnych na rzecz ciężko rannego w wypadku na motocyklu Remika Kowala. tego cyklu imprez charytatywnych na rzecz ciężko rannego w wypadku na motocyklu Remika Kowala. tego cyklu imprez charytatywnych na rzecz ciężko rannego w wypadku na motocyklu Remika Kowala.     

KHALIDOV. Całość imprezy będzie zsynchroni-
zowana z muzyką oraz grą świateł zabezpieczoną 
przez Bart To Sound oraz transmisją telewizji 
regionalnej. Więcej na www.mragowo.pl. 


