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W skrócie 

8 lutego poznaliśmy najlepszych sportowców 
naszego Miasta ubiegłego roku. W mrągowskim 
Centrum Kultury i Turystyki uhonorowani zostali 
ci, którzy w ubiegłym roku odnieśli największe 
sukcesy. 
Najlepszym Sportowcem Mrągowa, decyzją kapi-
tuły, został Patryk Piasecki, kolarz mrągowskiego 
zespołu Eco2 Team. W imieniu Patryka nagrodę 
odebrała jego siostra Sara Piasecka. Żeglarka mrą-
gowskiej Bazy odebrała także nagrodę w swoim 
imieniu. Wspólnie z Markiem Kalinowskim, w 
zestawieniu najlepszych sportowców Mrągowa 
uplasowała się na drugim miejscu. Trzecie miejsce 
zajęła Dominika Włodarczyk, kajakarka Bazy 
Mrągowo. Czwarty był Kamil Długosz z Mrągow-
skiego Klubu Biegacza, piąty – Piotr Osmański z 
Mrągowii, szósta – Marta Wachowicz – siatkarka 
MUKS Omegi, siódmy – Wojciech Szałachowski z 
MSR Bank Spółdzielczy, ósma – Barbara Dmu-
chowska z Bazy, dziewiąty – Błażej Borowski z 
Mrągowii, a zestawienie 10 najlepszych sportow-
ców Mrągowa zamknęła załoga Kamil Cesarski – 
Beniamin Waszkiewicz z mrągowskiej Bazy. 
Najlepszym trenerem został Jarosław Jezuit, na co 
dzień trenujący kolarzy Mrągowskiego Stowarzy-
szenia Rowerowego.  Nominowani w tej kategorii 
byli także: Tomasz Kalinowski, instruktor i za-
wodnik Klubu Kaliniak TEAM Mrągowo, Paweł 
Kużmicki, trener zawodników w klasie 29er, 
Stanisław Mickiewicz, trener zawodników w 
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Patryk Piasecki, kolarz mrągowskiego zespołu Renault Eco2 Team, został wybrany Najlepszym Patryk Piasecki, kolarz mrągowskiego zespołu Renault Eco2 Team, został wybrany Najlepszym Patryk Piasecki, kolarz mrągowskiego zespołu Renault Eco2 Team, został wybrany Najlepszym Patryk Piasecki, kolarz mrągowskiego zespołu Renault Eco2 Team, został wybrany Najlepszym 
Sportowcem Mrągowa 2012 roku. Na Gali Sportu poznaliśmy najlepszych sportowców, trene-Sportowcem Mrągowa 2012 roku. Na Gali Sportu poznaliśmy najlepszych sportowców, trene-Sportowcem Mrągowa 2012 roku. Na Gali Sportu poznaliśmy najlepszych sportowców, trene-Sportowcem Mrągowa 2012 roku. Na Gali Sportu poznaliśmy najlepszych sportowców, trene-
rów, sponsorów, działaczy sportowych oraz najlepszą imprezę sportową 2012 roku. rów, sponsorów, działaczy sportowych oraz najlepszą imprezę sportową 2012 roku. rów, sponsorów, działaczy sportowych oraz najlepszą imprezę sportową 2012 roku. rów, sponsorów, działaczy sportowych oraz najlepszą imprezę sportową 2012 roku.     

olimpijskiej klasie 470 oraz 420, Mariusz Niedziół-
ka, trener Klubu MKS Mrągowia Budextan Mrą-
gowo.  
Najlepszym działaczem sportowym został Alfred 
Siwik. Wyróżniony w tej kategorii został również 
prezes Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowero-
wego, Wojciech Gniady.  
Podczas Gali przyznano także tytuły Najpopular-
niejszego Sportowca, którym został Błażej Borow-
ski oraz Najlepszej Imprezy Sportowej 2012 w 
Mrągowie  - tu kolejne zwycięstwo odniósł NMR 
Streetball Challenge. 
Sponsorem Roku został Jerzy Tanajewski, prezes 
Przedsiębiorstwa Budowlanego Budextan, które 
jest tytularnym sponsorem trzecioligowej Mrągo-
wie oraz imprezy NMR Streetball Challenge. Na 
drugim miejscu uplasował się wspierający od 
kilku lat MSR Alfred Jaworski, Prezes Banku 
Spółdzielczego w Mrągowie.   
Po raz pierwszy na uroczystości spośród 3 ekip 
wybrano Drużynę Roku, którą została rowerowa 
grupa Renault Eco2 Team. Na drugim miejscu 
uplasował się zespół Budextan Streetball 4, a na 
trzecim Seniorzy Mrągowia Budextan Mrągowo.  
Na gali zadebiutowała także nowa nagroda porta-
lu mragowo24.info oraz ,,Kuriera Mrągowskiego”. 
Statuetka Sportowego Odkrycia Roku stanie się 
już miłą tradycją Gali. Jej pierwszym zdobywcą 

WFOSiGWWFOSiGWWFOSiGWWFOSiGW    Jest decyzja dla MrągowaJest decyzja dla MrągowaJest decyzja dla Mrągowa   
Ministerstwo Środowiska przekazało Woje-Ministerstwo Środowiska przekazało Woje-Ministerstwo Środowiska przekazało Woje-Ministerstwo Środowiska przekazało Woje-
wódzkiemu Funduszowi w Olsztynie decy-wódzkiemu Funduszowi w Olsztynie decy-wódzkiemu Funduszowi w Olsztynie decy-wódzkiemu Funduszowi w Olsztynie decy-
zję potwierdzającą zakończenie oceny pro-zję potwierdzającą zakończenie oceny pro-zję potwierdzającą zakończenie oceny pro-zję potwierdzającą zakończenie oceny pro-
jektu dla miasta Mrągowo. To oznacza, że jektu dla miasta Mrągowo. To oznacza, że jektu dla miasta Mrągowo. To oznacza, że jektu dla miasta Mrągowo. To oznacza, że 
jest realna szansa na podpisanie przez Zakład jest realna szansa na podpisanie przez Zakład jest realna szansa na podpisanie przez Zakład jest realna szansa na podpisanie przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrą-Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrą-Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrą-Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrą-
gowie umowy dofinansowania z zakresu gowie umowy dofinansowania z zakresu gowie umowy dofinansowania z zakresu gowie umowy dofinansowania z zakresu 
gospodarki wodnogospodarki wodnogospodarki wodnogospodarki wodno----ściekowej.ściekowej.ściekowej.ściekowej.    
Przedsięwzięcie realizowane na terenie Mrągowa 
polegać będzie na modernizacji oczyszczalni 
ścieków oraz budowie kanalizacji sanitarnej. 
Wartość projektu oszacowano na ponad 3,5 mln 
złotych, w tym dofinansowanie z Funduszu Spój-
ności może wynieść 2,99 mln. W wyniku realiza-
cji projektu licząca ponad 23 tysiące osób aglome-
racja podłączy do wybudowanej kanalizacji aż 
879 osób. 

Mrągowska firma przebuduje  
pomosty na os. Grunwaldzkim 
Ponad 600 tysięcy złotych będzie kosztować Ponad 600 tysięcy złotych będzie kosztować Ponad 600 tysięcy złotych będzie kosztować Ponad 600 tysięcy złotych będzie kosztować 
przebudowa pomostów  przy osiedlu Grun-przebudowa pomostów  przy osiedlu Grun-przebudowa pomostów  przy osiedlu Grun-przebudowa pomostów  przy osiedlu Grun-
waldzkim w Mrągowie. Do końca czerwca waldzkim w Mrągowie. Do końca czerwca waldzkim w Mrągowie. Do końca czerwca waldzkim w Mrągowie. Do końca czerwca 
przebuduje je na zlecenie miasta Przedsię-przebuduje je na zlecenie miasta Przedsię-przebuduje je na zlecenie miasta Przedsię-przebuduje je na zlecenie miasta Przedsię-
biorstwo Budowlane Budextan. biorstwo Budowlane Budextan. biorstwo Budowlane Budextan. biorstwo Budowlane Budextan.     
Przetarg na przebudowę pomostów został roz-
strzygnięty na początku lutego. Wystartowała 
jedna firma - Przedsiębiorstwo Budowlane Bu-
dextan z Mrągowa, która zaoferowała kwotę 625 
tysięcy złotych. Oferta została zaakceptowana 
przez komisję przetargową i to właśnie mrągow-
ski Budextan przebuduje pomosty na plaży miej-
skiej przy osiedlu Grunwaldzkim.  
Stare pomosty zostaną zdemontowane, natomiast 
tzw. basen długi zgodnie z sugestiami mieszkań-
ców pozostanie na swoim miejscu. Nowe pomo-
sty będą miały powierzchnię blisko 290 metrów 
kwadratowych. Zapisany w przetargu termin 
wykonania to 28 czerwca, a więc remont nie 
utrudni korzystania z plaży w trakcie sezonu 
letniego. 
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został Sebastian Romańczyk, fighter z klubu 
Kaliniak Team.  
Galę Sportu poprowadzili dziennikarz ,,Kuriera 
Mrągowskiego”, Paweł Krasowski oraz wolonta-
riuszka stowarzyszenia MSiS, Magda Moroz. 
Program imprezy uatrakcyjniły występy arty-
styczne w wykonaniu finalistek tegorocznego 
konkursu "Mrągowskie Talenty": Laury Końpy i 
Hani Szałachowskiej, a także "Mrągowskiego 
Talentu 2013" - Bartłomieja Pyśka. Tańczyli: 
Dawid Łoskociński, grupy hip-hop z CKiT: 
Jump i Rocking Steps oraz Mrągowska Scena 
Tańca Współczesnego. 
Sponsorzy i fundatorzy nagród:Sponsorzy i fundatorzy nagród:Sponsorzy i fundatorzy nagród:Sponsorzy i fundatorzy nagród:    
Burmistrz Miasta Mrągowa, Rada Miejska w 
Mrągowie, Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko- Mazurskiego,  
Starosta Powiatu Mrągowskiego, Wójt  
Gminy Mrągowo, Przedsiębiorstwo Handlowo-
Transportowe „Tracom”, Zakład Metalowy 
AGROMASZ, Firma Adams Henryk Pędzich, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Węglewski, 
Siwik Intertrade, PKS Mrągowo Sp. z o.o., Cech 
Rzemiosł Różnych, Kamieniarstwo  
Paśnikowski, Centrum Reklamowe Szapiel, 
Bank Spółdzielczy w Mrągowie,  Gospodarstwo 
Rybackie Sp. z o.o., Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców Społem w Olsztynie , Zakład Usług 
Komunalnych Z.L. Lubowidzki, Zakład  
Cukierniczy Jagodzianka,   Klub Standard,  
Fanatic Dariusz Ołów, Sklep X-Sport, Creative 
Room.  
Współorganizacja oraz Patronat medialny:Współorganizacja oraz Patronat medialny:Współorganizacja oraz Patronat medialny:Współorganizacja oraz Patronat medialny:    
Urząd Miasta Mrągowo, Centrum Kultury i  
Turystyki,  Kurier Mrągowski, Radio Planeta, 
portal sport.mragowo.pl mragowo24.info 
 

Bal Biznesu z wyróżnieniami Bal Biznesu z wyróżnieniami Bal Biznesu z wyróżnieniami    
9 lutego w Hotelu Mercure Mrongovia Resort&Spa odbył się coroczny 9 lutego w Hotelu Mercure Mrongovia Resort&Spa odbył się coroczny 9 lutego w Hotelu Mercure Mrongovia Resort&Spa odbył się coroczny 9 lutego w Hotelu Mercure Mrongovia Resort&Spa odbył się coroczny 
Bal Biznesu organizowany przez Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodar-Bal Biznesu organizowany przez Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodar-Bal Biznesu organizowany przez Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodar-Bal Biznesu organizowany przez Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodar-
cze. Bal był okazją nie tylko do spotkania się lokalnych przedsiębiorców, cze. Bal był okazją nie tylko do spotkania się lokalnych przedsiębiorców, cze. Bal był okazją nie tylko do spotkania się lokalnych przedsiębiorców, cze. Bal był okazją nie tylko do spotkania się lokalnych przedsiębiorców, 
ale także do ogłoszenia wyników konkursu  na Przedsiębiorcę Roku 2012.ale także do ogłoszenia wyników konkursu  na Przedsiębiorcę Roku 2012.ale także do ogłoszenia wyników konkursu  na Przedsiębiorcę Roku 2012.ale także do ogłoszenia wyników konkursu  na Przedsiębiorcę Roku 2012.    

W tym roku kapituła złożona z przedstawicieli 
Stowarzyszenia Gospodarczego nominowała w 
konkursie trzy mrągowskie firmy: Zakład Hy-
drauliczny Jan Michalak, Zakład Cukierniczy 
„Jagodzianka” oraz Centrum Ubezpieczeń 
„AGAT”. Przedsiębiorcą Roku 2012 została wy-
brana Spółka Panów Tadeusza Grudka i Krzyszto-
fa Trzcińskiego – Zakład Cukierniczy 
„Jagodzianka”. Nagrody dla zwycięzców wręczyli 
przedstawiciele Zarządu MSG oraz Otolia Siemie-
niec - Burmistrz Mrągowa. Na ręce laureatów 
przekazano  puchary i wyróżnienia. Gratulując 
wyróżniającym się w firmom, burmistrz życzyła 
kolejnych sukcesów oraz podziękowała wszyst-
kim przedsiębiorcom za dobrą współpracę. 
Zakład ,,Jagodzianka” istnieje już ponad 23 lata. 
Wyroby cukiernicze spółki znane są w całym 
Mrągowie.  Zaangażowanie obu Panów w pracę 

w firmie, a także w pomoc i różne formy wsparcia 
społecznego są znane mieszkańcom naszego Mia-
sta. Dlatego też nikt nie wahał się przyznać im 
nagrody za trud włożony w funkcjonowanie 
firmy. Na balu przedsiębiorcy wyróżnili także 
Przychodnię Weterynaryjną VITA-WET za 
swoją 20-letnią działalność gospodarczą. 
Pragniemy podziękować osobom zaangażowa-
nym w organizację jak i przebieg samego Balu 
Biznesu. Już dziś zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych  na przyszłoroczny Bal Biznesu. 
MSG pragnie także zaprosić wszystkie firmy Mrą-
gowskie do współpracy. Każda firma ma możli-
wość przystąpić do Stowarzyszenia i móc działać 
wśród Mrągowskich Przedsiębiorców. 
Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt:     
MSGBIZNES@wp.pl 
www.msgbiznes.pl 
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Samorządy Wielkich Jezior  Mazurskich chcą się wspólnie rozwijaćSamorządy Wielkich Jezior  Mazurskich chcą się wspólnie rozwijaćSamorządy Wielkich Jezior  Mazurskich chcą się wspólnie rozwijać   
Dwanaście samorządów podjęło uchwały w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. To kolejnyDwanaście samorządów podjęło uchwały w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. To kolejnyDwanaście samorządów podjęło uchwały w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. To kolejnyDwanaście samorządów podjęło uchwały w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. To kolejny    etetetetap ap ap ap 
przygotowań do nowego okresu programowania funduszy unijnych. Mowa o latach 2014przygotowań do nowego okresu programowania funduszy unijnych. Mowa o latach 2014przygotowań do nowego okresu programowania funduszy unijnych. Mowa o latach 2014przygotowań do nowego okresu programowania funduszy unijnych. Mowa o latach 2014----2020, które będą wymagać od samorządów współpra-2020, które będą wymagać od samorządów współpra-2020, które będą wymagać od samorządów współpra-2020, które będą wymagać od samorządów współpra-
cy i partnerstwa w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów sieciowych. cy i partnerstwa w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów sieciowych. cy i partnerstwa w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów sieciowych. cy i partnerstwa w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów sieciowych.     

Inicjatorem działań było siedem miast: Mrągowo, 
Mikołajki, Węgorzewo, Giżycko, Pisz, Ruciane – 
Nida, Ryn, które 10 sierpnia 2012 roku podpisały 
list intencyjny, w którym zadeklarowały,  że  
rozpoczną działania mające na celu stworzenie 
stałej i trwałej struktury współpracy na rzecz 
rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru 
Wielkich Jezior Mazurskich. W późniejszym 
okresie chęć współpracy zdeklarowały także 
gminy wiejskie mrągowo, giżycko, orzysz, miłki i 
pozezdrze. Planowane działania w ramach poro-
zumienia  to m.in. zawarcie umowy o partner-
skiej współpracy gmin oraz opracowanie i wdro-
żenie Zintegrowanego Programu Zrównoważo-
nego Rozwoju Krainy Wielkich Jezior Mazur-

skich na lata 2014 – 2020.  Program ma być ukoń-
czony w połowie 2013 roku.  
Samorządy przygotowały  i przekazały do Urzędu 
Marszałkowskiego wstępne założenia  do zinte-
growanego programu zrównoważonego rozwoju 
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,  zaplanowały  
także wspólne  działania promocyjne.  
Do pierwszych z nich należy organizacja Regat 
Żeglarskich o puchar 7 Cudów Mazur. Przyjmą 
one formę otwartą, wystartować będzie mógł 
każdy niezależnie od jednostki na jakiej pływa. 
Regaty powiązane będą z innymi imprezami – 
koncertami i piknikami rodzinnymi. Inauguracja 
ma nastąpić podczas majowego weekendu w 
Mikołajkach, finał zaś na zakończenie wakacji 24 

sierpnia w Mrągowie. Samorządy nie poprzestaną 
na jednym sezonie, wypracowane porozumienie  
pozwoli na podejmowanie szeregu innych, 
wspólnych akcji w kolejnych latach .  
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Mazury w góry! Mazury w góry! Mazury w góry!    
Mrągowo Mrągowo Mrągowo    
,,ładuje się” w Lądku,,ładuje się” w Lądku,,ładuje się” w Lądku   
Andrzej Badurek, prezes Andrzej Badurek, prezes Andrzej Badurek, prezes Andrzej Badurek, prezes 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągow-Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągow-Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągow-Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągow-
skiej pokonał jedenastokilometrowy szlak skiej pokonał jedenastokilometrowy szlak skiej pokonał jedenastokilometrowy szlak skiej pokonał jedenastokilometrowy szlak 
"Kurierów Solidarności". Wyprawę zorgani-"Kurierów Solidarności". Wyprawę zorgani-"Kurierów Solidarności". Wyprawę zorgani-"Kurierów Solidarności". Wyprawę zorgani-
zowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lą-zowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lą-zowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lą-zowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lą-
deckiej, z którym mrągowskie stowarzysze-deckiej, z którym mrągowskie stowarzysze-deckiej, z którym mrągowskie stowarzysze-deckiej, z którym mrągowskie stowarzysze-
nie nawiązało współpracę. nie nawiązało współpracę. nie nawiązało współpracę. nie nawiązało współpracę.     
Wycieczka była dobrą okazją do promocji Mrą-
gowa. Podczas licznych postojów, Andrzej Badu-
rek opowiadał o mieście nad Czosem. Odpowia-
dał na pytania dotyczące atrakcji turystycznych i 
zapraszał do odwiedzin naszego miasta. Okazją 
do przedstawienia oferty Mrągowa było także 
spotkanie z burmistrzem uzdrowiska Kazimie-
rzem Szudlarskim.  
- Tym samym został zrobiony pierwszy krok pod 
hasłem „MAZURY W GÓRY” a w przyszłości 
miejmy nadzieję, że i GÓRY wybiorą się na MA-
ZURY! - podsumował wyprawę Andrzej  
Badurek 

TURYSTYKA TURYSTYKA   

Mazurski Klaster Turystyczny Mazurski Klaster Turystyczny Mazurski Klaster Turystyczny    
Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18 grudnia minionego  roku przez 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe współpracujące ze sobą 
na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości na rzecz rozwoju Mazur. Jako związek firm i organizacji klaster nie posiada osobowości 
prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.             

Klaster to grupa podmiotów powiązanych ze sobą 
wspólnymi celami, wspólnie realizujących swoje 
zamierzenia i pokonujących problemy. Każdy z 
przedsiębiorców boryka się z różnymi problema-
mi, które wydają się w pojedynkę trudne do roz-
wiązania. Dotyczy to także gestorów branży 
turystycznej, którzy często mają własne pomysły 
na promocję regionu i często celne spostrzeżenia. 
Klaster to platforma współpracy przedsiębiorców, 
którzy chcą rozwijać swoją działalność. 
Pierwsze spotkanie członków Mazurskiego Kla-
stra Turystycznego, podczas którego przyjęty 
został Regulamin oraz wybrana została Rada 
Klastra odbyło się 7 stycznia 2013.   Do Rady 
Klastra wybrani zostali: Magdalena Markiewicz, 
Robert Wróbel - prezes LOT Ziemia Mrągowska, 
Krzysztof Kalinowski, Rafał Drężek, Marzena 
Skwira, Teresa Kazimierczak, Zofia Wojciechow-
ska, Karol Bielski., Donata Kobylińska - Durka – 
wiceprezes LOT Ziemia Mrągowska,  
Do głównych celów Mazurskiego Klastra Tury-
stycznego należą m. in. zwiększenie świadomości 
marki Mazury wśród otoczenia zewnętrznego i 
wewnętrznego (mieszkańców), promowanie 
Mazur jako „zielonych płuc Polski”, obszaru o 
charakterze leczniczo-sanatoryjnym, zwiększenie 
przychodów z turystyki poprzez podniesienie 
efektywności działania członków klastra oraz 
zwiększenie ilości aktywnych turystów, lepsze 
zespolenie działań gmin z inicjatywami miesz-
kańców i inwestorów, inicjowanie działań z jed-
nostkami samorządu terytorialnego w celu pod-
noszenia jakości infrastruktury publicznej sprzyja-
jącej rozwojowi regionu, podniesienie zdolności 
do konkurencji przedsiębiorców przez podniesie-
nie konkurencyjności regionu oraz przyciąganie 
inwestorów, lepsze wykorzystanie sąsiedztwa z 
Obwodem Kaliningradzkim oraz Litwą.  
Członkowie Klastra w celu realizacji zamierzeń 
utworzyli Grupy Robocze zainteresowane kon-
kretną sprawą. Już na wstępie powstała:  
- Grupa ukierunkowana na pozyskanie turysty 
rosyjskiego – lider: Robert Wróbel, mail:  
kierownik@it.mragowo.pl 
- Grupa „Convention Bureau” – lider: Robert 
Wróbel, mail: kierownik@it.mragowo.pl  
- Grupa usługi okołoturystyczne – lider: Magdale-
na Markiewicz, mail: ogrody@arsson.pl 
- Grupa energii odnawialnej i ekologii – lider: 
Tomasz Żynis, mail: motobaj@interia.pl 
Grupa Usług finansowych – lider: Leszek Twaro-
gowski, mail: biurofin@o2.pl 
Grupa budowy Kanału Mrągowskiego  
– lider Krzysztof Kalinowski, mail: 
krz.kalinowski@interia.pl 

- Grupa Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze 
Mazur – lider Zofia Wojciechowska, mail:  
programpomost@gmail.com 
Mazurski Klaster Turystycznych to także wycią-
gnięcie ręki do przedsiębiorców, którzy chcą 
korzystać z Funduszy Unijnych w latach 2014 – 
2020. Już obecnie w projekcie „Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa warmiń-
sko-mazurskiego do roku 2025” wskazuje się na 
rolę klastrowych sieci powiązań i widać, że wła-
śnie Klastry i ich członkowie będą mogły liczyć na 
duże fundusze. W naszym województwie dofi-
nansowane będą inicjatywy w trzech dużych 
obszarach: przemysł drzewny (meblarski), spo-
żywczy i właśnie turystyka. Tworząc Klaster 
chcemy przygotować się na przyszłe finansowa-
nie. 
Trzy z Grup Roboczych rozpoczęły już realizację 
swoich pomysłów. Grupa ukierunkowana na 
pozyskanie turysty rosyjskiego opracowuje Kata-
log Produktowy oraz stronę internetową. Grupa 
„Convention Bureau”, której celem jest promocja 
regionu jako atrakcyjnego dla organizacji semina-
riów, konferencji oraz imprez integracyjnych 
tworzy stronę www.mazurykonferencje.com. 
Grupa „usługi okołoturystyczne” pracuje nad 
projektem dodatkowej atrakcji regionu wraz z 
imprezą promocyjną. 
Grupy robocze zawiązane są pomiędzy członkami 
klastra. Każdy członek klastra może zawiązać 
grupę, w której będzie realizował swoje pomysły, 
angażując sojuszników i określając cele oraz sposo-
by ich realizacji. Finansowanie działań odbywa się 
w poszczególnych grupach. 
To dopiero początek, ale bardzo obiecujący. Kla-
ster liczy już 20 członków, a z realizacją kolejnych 
projektów ich liczba, będzie z pewnością rosła 
gdyż Klaster jest otwarty dla wszystkich zaintere-
sowanych. Uczestnikiem może zostać każdy, kto 
wyrazi chęć realizowania jego celów i zaakceptuje 
regulamin.  
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. 
Koordynatorem Klastra jest Lokalna Organizacja 
Turystyczna Ziemia Mrągowska.  

MCITMCITMCITMCIT    
Katalog ofert turystycznych  
Ziemi Mrągowskiej 
W ramach MKT grupa robocza zaintereso-W ramach MKT grupa robocza zaintereso-W ramach MKT grupa robocza zaintereso-W ramach MKT grupa robocza zaintereso-
wana promocją turystyczną na rynku rosyj-wana promocją turystyczną na rynku rosyj-wana promocją turystyczną na rynku rosyj-wana promocją turystyczną na rynku rosyj-
skim podjęła pierwszą inicjatywą. Jest nią skim podjęła pierwszą inicjatywą. Jest nią skim podjęła pierwszą inicjatywą. Jest nią skim podjęła pierwszą inicjatywą. Jest nią 
wydanie „Katalogu ofert turystycznych Zie-wydanie „Katalogu ofert turystycznych Zie-wydanie „Katalogu ofert turystycznych Zie-wydanie „Katalogu ofert turystycznych Zie-
mi Mrągowskiej”. mi Mrągowskiej”. mi Mrągowskiej”. mi Mrągowskiej”.     
W związku z tym poszukiwane są podmioty, 
które chcą zareklamować się w  wydawnictwie. 
Uczestnikami tej publikacji mogą być wyłącznie 
członkowie Mazurskiego Klastra Turystycznego.   
Planowana data publikacji to koniec marca br. 
Cel: zaprezentowanie publikacji podczas Targów 
Turystycznych Jantur w Kaliningradzie  
(11- 13.04.2013). Koszt  uczestnictwa: Członko-
stwo w MKT (200 zł brutto). Po zebraniu ofert 
zostanie dokonana wycena kosztów publikacji. 
Uczestnik partycypuje w kosztach proporcjonal-
nie do liczby swoich stron. Maksymalnie można 
zarezerwować 2 strony. Tłumaczenie oferty na 
język rosyjski zostanie wykonane w ramach 
uczestnictwa. Katalog zawierać będzie: krótki opis 
regionu, oferty hoteli, pensjonatów, kempingów, 
obiektów agroturystycznych, usług okołotury-
stycznych, mapy regionu.  
Katalog dystrybuowany będzie bezpłatnie w 
punktach informacji turystycznych, hotelach, 
pensjonatach oraz na targach turystycznych. 
Uczestnicy otrzymują egzemplarze do własnej 
dyspozycji. Wszystkich zainteresowanych prosi-
my o kontakt z koordynatorem klastra: Lokalną 
Organizacją Turystyczną Ziemia Mrągowska ul. 
Warszawskiej 26 w Mrągowie, tel. 89 743 34 67 
lub mailowo: kierownik@it.mragowo.pl do końca 
lutego br. 

W skrócie 
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Emilia GołębiewskaEmilia GołębiewskaEmilia GołębiewskaEmilia Gołębiewska    

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych 
przewiduje ustawa o zmianie ustawy o 
ewidencji ludności i dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycz-
nia 2013 r. zniesione zostały niektóre zapi-
sy dotyczące obowiązku meldunkowego. 
Zgodnie z nowymi przepisami nie  musimy 
już najpierw wymeldować się w jednym 
urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się 
zameldować. Wszystkie te czynności mo-
żemy wykonać w jednym urzędzie, z 
chwilą zameldowania się w nowym miej-
scu. 
Od Nowego Roku przy dokonywaniu mel-
dunku, nie ma obowiązku podawania in-
formacji o wykształceniu, obowiązku woj-
skowym oraz przedkładania książeczki 
wojskowej. Zniesione zostały również 
sankcje karne m.in. dla obywateli polskich 
czy obywateli UE, za niedopełnienie obo-
wiązku meldunkowego.  
Dłuższy jest także termin na zgłoszenie 
meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin 
został wydłużony do 30 dni. 
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli  moż-
na dopełnić formalności meldunkowych w 
urzędzie przez ustanowionego pełnomoc-
nika. Oznacza to, że ustanowiony przez 

nas pełnomocnik może nas m.in. zarówno 
zameldować, jak i wymeldować z miejsca 
stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czaso-
wego, trwającego ponad 3 miesiące. 
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknął 
obowiązek zameldowania obywateli pol-
skich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, 
nie przekraczający trzech miesięcy. 
Właściciele, dozorcy i administratorzy nie-
ruchomości oraz zakłady pracy nie mają 
obowiązku weryfikowania wypełniania 
meldunku przez mieszkańców lub pracow-
ników. Nie ma  także obowiązku meldunko-
wego wczasowiczów i turystów. 
Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy 
zostanie zniesiony z początkiem stycznia 
2016 roku. 

Z URZĘU Z URZĘU   

Zmiany w obowiązku meldunkowymZmiany w obowiązku meldunkowymZmiany w obowiązku meldunkowym   
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie czynności związane z obowiązkiem meldunkowym możemy  Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie czynności związane z obowiązkiem meldunkowym możemy  Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie czynności związane z obowiązkiem meldunkowym możemy  Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie czynności związane z obowiązkiem meldunkowym możemy  
załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie.załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie.załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie.załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie.    

Ogłoszenie dotyczące usuwania azbestuOgłoszenie dotyczące usuwania azbestuOgłoszenie dotyczące usuwania azbestu   
Burmistrza Miasta Mrągowo uprzejmie informuje Mieszkańców miasta Mrągowo, że wraz z Burmistrza Miasta Mrągowo uprzejmie informuje Mieszkańców miasta Mrągowo, że wraz z Burmistrza Miasta Mrągowo uprzejmie informuje Mieszkańców miasta Mrągowo, że wraz z Burmistrza Miasta Mrągowo uprzejmie informuje Mieszkańców miasta Mrągowo, że wraz z 
początkiem 2013 roku rusza trzecia edycja działań związanych z usuwaniem wyrobów azbe-początkiem 2013 roku rusza trzecia edycja działań związanych z usuwaniem wyrobów azbe-początkiem 2013 roku rusza trzecia edycja działań związanych z usuwaniem wyrobów azbe-początkiem 2013 roku rusza trzecia edycja działań związanych z usuwaniem wyrobów azbe-
stowych.stowych.stowych.stowych.    

Konkurs, którego celem jest unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest, został ogłoszony 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach 
niego przewidziane jest dofinansowanie do 85% 
kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demonta-
żu, transportu i utylizacji azbestu. Konkurs skie-
rowany jest do jednostek samorządu terytorialne-
go na usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
obiektów, których właścicielami są jednostki 
samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, 
osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, 
stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora fi-
nansów publicznych będące gminnymi lub po-
wiatowymi osobami prawnymi. Wniosek wraz z 
niezbędnymi załącznikami należy złożyć w se-
kretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. 
Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo w terminie 
do 28.02.2013 roku. Wniosek wraz z załącznika-
mi dostępne są w Referacie Środowiska i Gospo-
darki Odpadami  Urzędu Miejskiego  w Mrągo-

wie  pok. 52, II piętro oraz na stronie internetowej 
Urzędu. Dodatkowe informacje na temat składa-
nia wniosku można uzyskać pod numerem tele-
fonu 89 741 90 29. 

Regionalny Ośrodek EFS  
zaprasza do korzystania z  

bezpłatnej usługi doradczej! 
W związku z ogłaszanymi przez Samorząd W związku z ogłaszanymi przez Samorząd W związku z ogłaszanymi przez Samorząd W związku z ogłaszanymi przez Samorząd 
Województwa WarmińskoWojewództwa WarmińskoWojewództwa WarmińskoWojewództwa Warmińsko----Mazurskiego Mazurskiego Mazurskiego Mazurskiego 
konkursami priorytetów VII oraz IX POKL konkursami priorytetów VII oraz IX POKL konkursami priorytetów VII oraz IX POKL konkursami priorytetów VII oraz IX POKL 
Ośrodek EFS oferuje usługi doradcze z za-Ośrodek EFS oferuje usługi doradcze z za-Ośrodek EFS oferuje usługi doradcze z za-Ośrodek EFS oferuje usługi doradcze z za-
kresu planowania projektu, przygotowania kresu planowania projektu, przygotowania kresu planowania projektu, przygotowania kresu planowania projektu, przygotowania 
wniosku o dofinansowanie, realizacji wniosku o dofinansowanie, realizacji wniosku o dofinansowanie, realizacji wniosku o dofinansowanie, realizacji     
projektu.projektu.projektu.projektu.    
Ośrodek EFS oferuje również specjalistyczne 
porady dotyczące m.in. księgowości, prawa za-
mówień publicznych, pomocy publicznej  
w projektach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki itd.  Aby umówić się na spotkanie należy 
skontaktować się z Punktem Informacyjnym 
Ośrodka pod numerem telefonu 89 523 73 45 lub 
drogą mailową na adres info_olsztyn@roefs.pl.   
ZAPRASZAMY! 

Działania Działania Działania    
Rady Sportu Gminy Rady Sportu Gminy Rady Sportu Gminy    
Miasto Mrągowo Miasto Mrągowo Miasto Mrągowo    

15 listopada 2012 r. 
na wniosek Bur-
mistrz Mrągowa,  
Otoli Siemieniec 
odbyło się pierwsze 

posiedzenie powołanej Rady Sportu. Na spotka-
niu wybrano Zarząd Rady  w skład którego we-
szli: Przewodniczący – Waldemar Cybul, v-ce 
przewodniczący – Bartłomiej Koziatek, sekretarz 
– Paweł Romaniuk. Skład Rady uzupełniają: 
Rogiński Marek, Robert Wróbel, Andrzej Piasec-
ki, Andrzej Wachowicz, Tomasz Doraczyński, 
Monika Mierzejewska, Przemysław Witkowski. 
Do tej pory członkowie Rady spotkali się na 
trzech posiedzeniach, na których poruszono 
tematy:  zgłoszenia kandydatów Rady do pracy w 
komisjach opiniujących podział środków pomię-
dzy organizacje sportowe w zakresie sportu po-
wszechnego i sportu kwalifikowanego oraz zgło-
szenia kandydatów Rady do pracy w komisjach 
opiniujących podział środków z zakresu progra-
mu profilaktyki przeciwalkoholowej i antynarko-
tykowej. Dodatkowo Rada przedstawiła  swoje 
opinie dotyczące organizacji konkursu na Najlep-
szego Sportowca Roku 2012. Wydała także opinię 
na temat funkcjonowania i wyposażenia hali 
widowiskowo – sportowej przy ul. Kopernika 2c 
oraz zapoznała się z projektem  „Sport for chan-
ge”, jego dotychczasową realizacją i planami dal-
szego przebiegu projektu koordynowanego przez 
Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie.  Na najbliższym posiedzeniu Rada Sportu ma 
zająć się priorytetowymi zapisami ze „Strategii 
Sportu”, którym jest stworzenie jednolitego i 
spójnego systemu zarządzanie infrastruktura 
sportową i organizacją wydarzeń sportowych w 
naszym mieście. 

Waldemar Cybul Waldemar Cybul Waldemar Cybul Waldemar Cybul     



 ,,Magazyn Mrągowski” Nr 1 (232) 20 lutego 2013 roku   Strona 5 

Gospodarowanie odpadami „po nowemu”Gospodarowanie odpadami „po nowemu”Gospodarowanie odpadami „po nowemu”   
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Rada Miejska w MrągW związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Rada Miejska w MrągW związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Rada Miejska w MrągW związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Rada Miejska w Mrągowiowiowiowie podję-e podję-e podję-e podję-
ła konieczne uchwały, dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami. Między innymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakreła konieczne uchwały, dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami. Między innymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakreła konieczne uchwały, dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami. Między innymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakreła konieczne uchwały, dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami. Między innymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu su su su 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tycświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tycświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tycświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych oh oh oh odpa-dpa-dpa-dpa-
dów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie terminu i częstotliwości opłaty, a także dów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie terminu i częstotliwości opłaty, a także dów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie terminu i częstotliwości opłaty, a także dów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie terminu i częstotliwości opłaty, a także w sw sw sw sprawie prawie prawie prawie 
wzoru deklaracji.wzoru deklaracji.wzoru deklaracji.wzoru deklaracji.    

Rada Miejska w Mrągowie przyjęła, iż opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi pono-
szona będzie od gospodarstwa domowego, tzn. od 
osoby samodzielnie zamieszkującej lokal lub ze-
spół mieszkających razem osób spokrewnionych 
lub nie spokrewnionych wspólnie utrzymujących 
się, jak również osoby, które mają inne prawa do 
zamieszkania w lokalu np. najem, dzierżawa itp.  
Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych uzależniona została od wielkości 
gospodarstwa domowego oraz od sposobu ich 
odbioru (selektywne, zmieszane).  
W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane 
będą w sposób selektywny, miesięczna opłata 
będzie wynosić: 
» od bardzo małych gospodarstw domowych  » od bardzo małych gospodarstw domowych  » od bardzo małych gospodarstw domowych  » od bardzo małych gospodarstw domowych      
(1 osoba) (1 osoba) (1 osoba) (1 osoba) ––––    11,00 zł11,00 zł11,00 zł11,00 zł    
» od małych gospodarstw domowych » od małych gospodarstw domowych » od małych gospodarstw domowych » od małych gospodarstw domowych     
( 2 osoby ) ( 2 osoby ) ( 2 osoby ) ( 2 osoby ) ----    22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł     
» od średnich gospodarstw domowych » od średnich gospodarstw domowych » od średnich gospodarstw domowych » od średnich gospodarstw domowych     
(od 3 do 5 osób) (od 3 do 5 osób) (od 3 do 5 osób) (od 3 do 5 osób) ––––    36,00 zł36,00 zł36,00 zł36,00 zł    
» od dużych gospodarstw domowych  » od dużych gospodarstw domowych  » od dużych gospodarstw domowych  » od dużych gospodarstw domowych      
(od 6 osób ) (od 6 osób ) (od 6 osób ) (od 6 osób ) ––––    46,00 zł.46,00 zł.46,00 zł.46,00 zł. 
W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane 
będą w sposób zmieszany, miesięczna opłata 
będzie wynosić: 
» od bardzo małych gospodarstw domowych » od bardzo małych gospodarstw domowych » od bardzo małych gospodarstw domowych » od bardzo małych gospodarstw domowych     
( 1 osoba ) ( 1 osoba ) ( 1 osoba ) ( 1 osoba ) ––––    17,00 zł17,00 zł17,00 zł17,00 zł    
» od małych gospodarstw domowych » od małych gospodarstw domowych » od małych gospodarstw domowych » od małych gospodarstw domowych     
( 2 osoby ) ( 2 osoby ) ( 2 osoby ) ( 2 osoby ) ----    33,00 zł 33,00 zł 33,00 zł 33,00 zł     
» od średnich gospodarstw domowych » od średnich gospodarstw domowych » od średnich gospodarstw domowych » od średnich gospodarstw domowych     
(od 3 do 5 osób ) (od 3 do 5 osób ) (od 3 do 5 osób ) (od 3 do 5 osób ) ––––    54,00 zł54,00 zł54,00 zł54,00 zł    
» od dużych gospodarstw domowych » od dużych gospodarstw domowych » od dużych gospodarstw domowych » od dużych gospodarstw domowych     
( od 6 osób ) ( od 6 osób ) ( od 6 osób ) ( od 6 osób ) ––––    69,00 zł.69,00 zł.69,00 zł.69,00 zł. 
Opłata naliczana będzie na podstawie deklaracji 
składanej do Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
przy ulicy Królewieckiej 60A, przez właściciela 
nieruchomości. W przypadku budynków wielo-
rodzinnych, w imieniu mieszkańców danego 
budynku, deklaracje składa jej zarządca. W dekla-
racji należy określić m.in sposób zbierania odpa-
dów, oraz wielkość gospodarstwa, co przekłada się 
na konkretną opłatę za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów.  
Przykład: właściciel nieruchomości deklaruje, że 
na jego nieruchomości jest gospodarstwo domowe 
złożone z 4 osób i zakłada że odpady będą zbiera-
ne selektywnie. Opłata miesięczna za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów dla tej nieruchomo-
ści będzie wynosić wyłącznie 36 zł. 
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 
31 marca 2013 roku, a po upływnie tego okresu - 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub w 
terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany da-
nych będących podstawą ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Opłata wnoszona będzie z góry, bez indywi-
dualnych wezwań, przez właścicieli bądź zarząd-
ców nieruchomości, przelewem na rachunek 
bankowy Gminy Miasto Mrągowo, lub gotówką 
w kasie Urzędu Miejskiego przy ulicy Królewiec-
kiej 60A, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, 
począwszy od lipca 2013 roku.   
Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest 
obowiązkowa i wynika z przepisów prawa.  
Każda nieruchomość powinna być wyposażona w 
pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz w pojemniki, lub worki, do 
odpadów selektywnie zbieranych posiadających 
odpowiedni kolor oraz oznaczenie określające 
rodzaj gromadzonego odpadu:    

Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki 
zostaną dostarczone dla właścicieli (zarządców) 
deklarujących selektywne zbieranie odpadów 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komu-
nalne, który zostanie wyłoniony w drodze prze-
targu. Odbiór odpadów komunalnych odbywać 
się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
który każdy właściciel i zarządca otrzyma od 
przedsiębiorcy odbierającego odpady i tak: 
- odpady zmieszane ( budynki jednorodzinne- raz 
na dwa tygodnie, budynki wielorodzinne- trzy 
razy w tygodniu), 
- odpady zbierane selektywnie ( budynki jednoro-
dzinne – co dwa tygodnie, budynki wielorodzin-
ne- raz na tydzień), 
- odpady zielone, od 01 maja do 30 listopada 
( budynki jednorodzinne – jeden raz        w miesią-
cu, budynki wielorodzinne – dwa razy w miesiącu 
oraz dodatkowo w miesiącach styczniu i lutym 
zbierane będą choinki).  
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Właściciele nieruchomości, na terenie 
których powstają odpady zielone, nadal mogą je 
kompostować we własnym zakresie i na własne 
potrzeby jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla 
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środo-
wisko.  
- zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny jak 
również odpady wielkogabarytowe (w tym me-
ble) odbierane będą dwa razy w roku, w jednym 
terminie na wiosnę,  w drugim terminie jesienią, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z 
remontów i innych robót budowlanych wyko-
nywanych we własnym zakresie, na wykonanie 
których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na budowę, lub na wykonanie których nie jest 
wymagane zgłoszenie do administracji budowla-
no – architektonicznej, należy zbierać selektyw-
nie w pojemniku udostępnionym przez przedsię-
biorcę i oznakowanym numerem odpowiadają-
cym właścicielowi, na którego żądanie pojemnik 
zostanie ustawiony. Odpady te odbierane będą po 
uzgodnieniu terminu z przedsiębiorcą odbierają-
cym odpady komunalne,  
- odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, 
zużyte baterie, chemikalia, farby, opony itp.) 
należy samodzielnie dostarczać do Punktu selek-
tywnego zbierania odpadów. Przeterminowane 
leki można dostarczać do pojemników usytuowa-
nych w aptekach, natomiast zużyte baterie i aku-
mulatory inne niż przemysłowe i samochodowe 
można dostarczać do oznakowanych pojemni-
ków usytuowanych w sklepach oraz w Urzędzie 
Miejskim. 
Ponadto w przypadku, gdy konieczne jest poza 
harmonogramem pozbycie się odpadów komu-
nalnych zebranych w sposób selektywny, takich 
jak: papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, 
opakowania wielomateriałowe, wielkogabaryto-
we (w tym meble) jak również odpady zielone, 
mieszkańcy mogą bezpłatnie, we własnym zakre-
sie, oddawać je do Punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów. Informacja o lokalizacji oraz godzi-
nach otwarcia punktu selektywnej zbiórki zosta-
nie zamieszczona na stronie internetowej miasta 
Mrągowo, po wyłonieniu przedsiębiorcy odbiera-
jącego odpady komunalne. Taka informacja zo-
stanie zamieszczona również na ulotce z harmo-
nogramem wywozu odpadów z nieruchomości.  
Wobec powyższego wszyscy właściciele nieru-
chomości zamieszkałych na terenie miasta Mrą-
gowo, z dniem 01 lipca 2013 roku, zostaną objęci 
systemem zagospodarowania odpadów komunal-
nych, w związku z czym wywozem odpadów 
komunalnych w imieniu Miasta, zajmie się firma 
wybrana w przetargu. Firmy zajmujące się odbio-
rem odpadów nie mają obowiązku informowania 
klientów o nadchodzących zmianach, dlatego też 
każdy mieszkaniec, który ma zawartą umowę z 
przedsiębiorcą na odbiór odpadów musi sam ją 
wypowiedzieć ze skutkiem na dzień 30 czerwca 
2013r. uwzględniając okres wypowiedzenia. 
Natomiast przedsiębiorcy oraz nieruchomości 
niezamieszkałe (np. szkoły, przedszkola, szpitale, 
hotele, placówki handlowe i usługowe) będą 
prowadzić gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na dotychczasowych zasadach. 

kolor niebieski – do zbierania papieru i tektury 

kolor żółty kolor żółty kolor żółty kolor żółty ––––    do zbierania tworzyw sztucznych w tym do zbierania tworzyw sztucznych w tym do zbierania tworzyw sztucznych w tym do zbierania tworzyw sztucznych w tym 
opakowań PET (np. plastikowe  butelki po napojach, opakowań PET (np. plastikowe  butelki po napojach, opakowań PET (np. plastikowe  butelki po napojach, opakowań PET (np. plastikowe  butelki po napojach, 
folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodar-folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodar-folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodar-folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodar-
czej, pojemniki po lodach, margarynach itp. ), wieloma-czej, pojemniki po lodach, margarynach itp. ), wieloma-czej, pojemniki po lodach, margarynach itp. ), wieloma-czej, pojemniki po lodach, margarynach itp. ), wieloma-
teriałowych i metali,teriałowych i metali,teriałowych i metali,teriałowych i metali,    

kolor zielony – do zbierania szkła 

kolor brązowy – do zbierania odpadów zielonych 
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W skrócie NGO NGO   

1 % z  pożytkiem dla Mrągowa1 % z  pożytkiem dla Mrągowa1 % z  pożytkiem dla Mrągowa   
Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachęcamy wszystkich miesz-Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachęcamy wszystkich miesz-Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachęcamy wszystkich miesz-
kańców Mrągowa do przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działają-kańców Mrągowa do przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działają-kańców Mrągowa do przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działają-
cych w naszym mieście.cych w naszym mieście.cych w naszym mieście.            

Już od kilku lat możemy przekazywać 1% naszego 
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Z roku na rok zasady są bardziej przyjazne dla 
darczyńców bowiem wystarczy w rocznym rozli-
czeniu podatku podać jej numer rejestrowy z 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwotę, 
którą chce się organizacji przekazać, a wszelkich 
formalności dokona za nas Urząd Skarbowy. 
Jeżeli istnieje możliwość wsparcia Organizacji 
Pożytku Publicznego, jedynie wypełniając odpo-
wiednią rubrykę w naszym zeznaniu podatko-
wym, to naprawdę nie ma sensu się wahać. Dyle-
matem może być jedynie wybranie odpowiedniej 
organizacji, a tych w Mrągowie nie brakuje. Z 
pasją, zaangażowaniem i oddaniem działają w 
sferze pomocy społecznej, kultury, edukacji i spor-
tu. Gorąco namawiamy więc do pomocy mrągow-
skim OPP. Skoro one robią coś bezinteresownie 
dla nas, zróbmy i my coś dla nich. W naszym 
mieście działa kilkanaście uprawnionych do 
otrzymania 1 % podatku organizacji.  
Przypominamy : Termin składania zeznań podat-
kowych za rok 2012 mija 30 kwietnia 2013 r. !  
Jeżeli chcesz, aby twoja organizacja, posiadająca Jeżeli chcesz, aby twoja organizacja, posiadająca Jeżeli chcesz, aby twoja organizacja, posiadająca Jeżeli chcesz, aby twoja organizacja, posiadająca 
status OPP i działająca na terenie naszego miasta, status OPP i działająca na terenie naszego miasta, status OPP i działająca na terenie naszego miasta, status OPP i działająca na terenie naszego miasta, 
znalazła się w naszej bazie, prześlij pełną nazwę znalazła się w naszej bazie, prześlij pełną nazwę znalazła się w naszej bazie, prześlij pełną nazwę znalazła się w naszej bazie, prześlij pełną nazwę 
stowarzyszenia lub fundacji oraz nr KRS na adres stowarzyszenia lub fundacji oraz nr KRS na adres stowarzyszenia lub fundacji oraz nr KRS na adres stowarzyszenia lub fundacji oraz nr KRS na adres 
mailowy: promocja@mragowo.um.gov.pl.mailowy: promocja@mragowo.um.gov.pl.mailowy: promocja@mragowo.um.gov.pl.mailowy: promocja@mragowo.um.gov.pl.    

Spotkania informacyjne PO KL w regionieSpotkania informacyjne PO KL w regionieSpotkania informacyjne PO KL w regionie   
Przed nami najbardziej aktywny rok, ostatnie ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-Przed nami najbardziej aktywny rok, ostatnie ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-Przed nami najbardziej aktywny rok, ostatnie ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki konkursy w województwie warmińskoki konkursy w województwie warmińskoki konkursy w województwie warmińsko---mazurskim. Dlatego już dziś zachęcam Państwa do aplikowa-mazurskim. Dlatego już dziś zachęcam Państwa do aplikowa-mazurskim. Dlatego już dziś zachęcam Państwa do aplikowa-
nia o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach możliwości, które oferuje Program Opera-nia o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach możliwości, które oferuje Program Opera-nia o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach możliwości, które oferuje Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki. Do rozdysponowania w roku 2013 pozostało ponad 293 mln zł.cyjny Kapitał Ludzki. Do rozdysponowania w roku 2013 pozostało ponad 293 mln zł.cyjny Kapitał Ludzki. Do rozdysponowania w roku 2013 pozostało ponad 293 mln zł.            

Głównym tematem spotkań będzie przedstawie-
nie możliwości finansowania przedsięwzięć w 
ramach Planów Działania Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzi na rok 2013. Zapraszamy i zachę-
camy gorąco Państwa do udziału w spotkaniach, 
które odbędą się w Giżycku (20 lutego br.), 
Szczytnie (22 lutego br.), Ełku (1 marca br.), Bra-
niewie (6 marca br.) i Olsztynie (7 marca br.).   
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zain-
teresowane proszone są o potwierdzenie uczest-

nictwa poprzez wypełnienie formularza zgłosze-
niowego i przesłanie faksem pod numerem 89 521 
97 09 w terminie wskazanym w harmonogramie 
spotkań. Szczegółowych informacji nt. spotkania 
możecie uzyskać Państwo kontaktując się z pra-
cownikiem Biura Informacji i Promocji Departa-
mentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod 
numerem telefonu: 89 521 97 20.  Więcej infor-
macji na stronie efs.warmia.mazury.pl oraz  
mragowo.pl. 

NR KONKURSU NR KONKURSU NR KONKURSU NR KONKURSU     DATA OGŁOSZENIA/NABÓR ALOKACJA w zł 

1/POKL/9.1.2/20131/POKL/9.1.2/20131/POKL/9.1.2/20131/POKL/9.1.2/2013    21 lutego / od 22 lutego  29 843 580,00 

2/POKL/9.2/20132/POKL/9.2/20132/POKL/9.2/20132/POKL/9.2/2013    21 lutego / od 22 lutego  19 232 190,70 

3/POKL/9.4/20133/POKL/9.4/20133/POKL/9.4/20133/POKL/9.4/2013    21 marca / od 22 marca  10 550 434,04 

4/POKL/9.6.2/20134/POKL/9.6.2/20134/POKL/9.6.2/20134/POKL/9.6.2/2013    21 marca / od 22 marca  8 384 775,00 

5/POKL/9.1.1/20135/POKL/9.1.1/20135/POKL/9.1.1/20135/POKL/9.1.1/2013    20 czerwca / od 21 czerwca 21  394 067,69 

6/POKL/9.5/20136/POKL/9.5/20136/POKL/9.5/20136/POKL/9.5/2013    03 października / od 04 października  487 163,44 

HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL W 2013 ROKUHARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL W 2013 ROKUHARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL W 2013 ROKUHARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL W 2013 ROKU    

Dobre praktyki -  
Możesz pomóc Mrągowii jednym  
procentem podatku 
Zachęcenie mieszkańców Mrągowa do przekazy-Zachęcenie mieszkańców Mrągowa do przekazy-Zachęcenie mieszkańców Mrągowa do przekazy-Zachęcenie mieszkańców Mrągowa do przekazy-
wania 1% podatku na rzecz szkolenia młodzieży wania 1% podatku na rzecz szkolenia młodzieży wania 1% podatku na rzecz szkolenia młodzieży wania 1% podatku na rzecz szkolenia młodzieży 
w MKS Mrągowia było głównym celem akcji, w MKS Mrągowia było głównym celem akcji, w MKS Mrągowia było głównym celem akcji, w MKS Mrągowia było głównym celem akcji, 
którą klub zorganizował po raz pierwszy w swojej którą klub zorganizował po raz pierwszy w swojej którą klub zorganizował po raz pierwszy w swojej którą klub zorganizował po raz pierwszy w swojej 
historii.historii.historii.historii.    
Na scenie mrągowskiego CKiT zaprezentowały 
się grupy młodzieżowe na co dzień trenujące w 
Mrągowii. Jak zapewnił prezes Przemysław Wit-
kowski, to właśnie do nich trafią pieniądze z odpi-
sania 1% podatku przy składaniu rozliczenia 
rocznego. Na spotkaniu pojawili się także sponso-
rzy klubu, zastępca burmistrza miasta, trenerzy 
grup młodzieżowych, kibice oraz piłkarze grup 
młodzieżowych oraz Mrągowii. – Poprzez takie 
akcje chcemy budować pozytywny wizerunek 
klubu, wyjść do kibiców i pokazać, że zależy nam 
na przyszłości Mrągowii. – podkreślił prezes. 
Pieniądze, które trafią do klubu na pewno nie 
zostaną zmarnowane. W szybkim tempie rozra-
stają się grupy młodzieżowe, Akademia Piłkarska 
Orlika Mrągowii, to przyniesie efekty w przyszło-
ści – mówi Tomasz Witkowicz, zastępca burmi-
strza Mrągowa. 

NAZWA ORGANIZACJI, KRSNAZWA ORGANIZACJI, KRSNAZWA ORGANIZACJI, KRSNAZWA ORGANIZACJI, KRS    

Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha,  
KRS: 0000061654  

Klub Sportowy "Baza Mrągowo" 
KRS: 0000048772  

Miejski Klub Sportowy "Mrągowia" Mrągowo 
KRS: 0000050551  

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe 
KRS: 0000247174  

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie 
 KRS: 0000079328  

PCK z dopiskiem na Mrągowski PCK,  
KRS: 0000225587 

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy  
Rodzinie SYNAPSA, KRS: 0000005380  

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy 
"Remedium", KRS: 0000269337  

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji  
Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces" 
KRS: 0000012703 

TPD z dopiskiem Koło Rodziców Dzieci  
Specjalnej Troski w Mrągowie 
KRS: 0000232728 

ZHP z dopiskiem na Mrągowski Hufiec 
KRS 0000094699 

Zielone Archiwum Mówionej Zielone Archiwum Mówionej Zielone Archiwum Mówionej    
Historii znalazło się na liście Historii znalazło się na liście Historii znalazło się na liście    
   polskich archiwów społecznychpolskich archiwów społecznychpolskich archiwów społecznych   
W 2009 roku Stowarzyszenie „Zielone W 2009 roku Stowarzyszenie „Zielone W 2009 roku Stowarzyszenie „Zielone W 2009 roku Stowarzyszenie „Zielone 
Dzieci” opracowało program Zielone Archi-Dzieci” opracowało program Zielone Archi-Dzieci” opracowało program Zielone Archi-Dzieci” opracowało program Zielone Archi-
wum Mówionej Historii. Celem akcji jest wum Mówionej Historii. Celem akcji jest wum Mówionej Historii. Celem akcji jest wum Mówionej Historii. Celem akcji jest 
zaszczepienie w młodym pokoleniu wrażli-zaszczepienie w młodym pokoleniu wrażli-zaszczepienie w młodym pokoleniu wrażli-zaszczepienie w młodym pokoleniu wrażli-
wości na pamięć o tragicznych momentach wości na pamięć o tragicznych momentach wości na pamięć o tragicznych momentach wości na pamięć o tragicznych momentach 
historii regionu, która ze względu na emi-historii regionu, która ze względu na emi-historii regionu, która ze względu na emi-historii regionu, która ze względu na emi-
gracyjną wielokulturowość jest bardzo róż-gracyjną wielokulturowość jest bardzo róż-gracyjną wielokulturowość jest bardzo róż-gracyjną wielokulturowość jest bardzo róż-
norodna. norodna. norodna. norodna.     
Zielone Archiwum Mówionej Historii dokumen-
tuje dzieje regionu, rejestrując w formie reportażu 
i nagrań opowieści np. Ryszarda Bitowta. W 
archiwum znajdują się repliki zdjęć, dokumen-
tów dotyczących Mrągowian, Repatriantów, 
Kresowiaków. Materiały umieszczane są w posta-
ci cyfrowej na portalu Radio Wnet. Narodowy 
Instytut Audiowizualny i Fundacja Ośrodka 
KARTA zajmująca się działalnością na rzecz 
utrwalenia dziedzictwa historycznego wyróżniła 
działania Stowarzyszenia umieszczając Zielone 
Archiwum Mówionej Historii na światowej liście 
polskich archiwów społecznych.     
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Irena GrochlaIrena GrochlaIrena GrochlaIrena Grochla    

FERIE ZIMOWE W MRĄGOWIE  FERIE ZIMOWE W MRĄGOWIE    W skrócie 
Ewa GnozaEwa GnozaEwa GnozaEwa Gnoza    

W pierwszym tygodniu ferii odbyły się warsztaty 
teatralne "Tajemnice masek" - poprowadzone 
przez aktora, lalkarza oraz instruktora teatralnego
- p. Tadeusza Sobczaka. Przy pomocy lalek poma-
gał on dzieciom oswajać się ze strachem i wsty-
dem. Uczył bezpiecznego przeżywania emocji i 
większej pewności siebie. Tym razem oprócz 
lalek, pacynek i kukiełek zaprezentował maski, 
ich budowę oraz wykorzystał maski do ćwiczeń z 
dziećmi. Na kolejnych warsztatach artystycznych 
dzieci poznając technikę decupage wykonywały 
drewniane walentynki, świeczniki i szkatułki. 
Odbył się również konkurs plastyczny "Moje 
fascynacje sportem", którego laureatami zostali: 
Zuzanna Borcz i Róża Merkler- I miejsce, Marty-
na Stępień i Hanna Popowicz- II miejsce, Zuzan-
na Kolińska i Natalia Marowska - III miejsce. 
Komisja wyróżniła również prace Nikoli Wilma-
nowicz, Karoliny Mielczarek ,Karen Małkiewicz i 
Jonatana Piotrowskiego. 
W drugim tygodniu ferii zorganizowano konkurs 
wokalny "Mikrofon dla wszystkich". Do konkur-
su uczestnicy przygotowywali się na warsztatach 
wokalnych. I miejsce zdobyły: Klaudia Wirtt, 

Martyna Gnoza i Maria Krasowska, II miejsce 
natomiast przypadło Natalii Rudzińskiej i Marty-
nie Modrzejewskiej. W feryjnym turnieju tenisa 
stołowego wzięło udział dwudziestu zawodników. 
W kategorii "Młodzik" zwyciężyła Hanna Szała-
chowska ,a w kategorii "Open" -Ryszard Oborski. 
Na warsztatach tanecznych dzieci zapoznały się z 
podstawami takich technik tanecznych jak hou-
se ,hip hop oraz poznały kroki tańca country. Na 
kolejnych zajęciach artystycznych powstawały 
papierowe kompozycje origami oraz prace z masy 
solnej , rysunki i walentynki. Jedne zajęcia ręko-
dzielnicze odbyły się na specjalne zaproszenie w 
bibliotece. Ostatni dzień ferii był bardzo wesoły i 
roztańczony- bowiem odbył się integracyjny bal 
karnawałowy, na który oprócz uczestników ferii 
w MDK przyjechały dzieci z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Mrągowie.  
W okresie ferii zimowych zajęcia i przygotowane 
atrakcje feryjne przyciągnęły do Młodzieżowego 
Domu Kultury wielu uczestników. Każdy znalazł 
coś dla siebie, rozwijał swoje pasje, bawił się i 
uczył oraz miał możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności w konkursach i turniejach.  

Mrągowskie Talenty 2013 Mrągowskie Talenty 2013 Mrągowskie Talenty 2013    
Podczas minionych Ferii zimowych po raz Podczas minionych Ferii zimowych po raz Podczas minionych Ferii zimowych po raz Podczas minionych Ferii zimowych po raz 
kolejny Centrum Kultury i Turystyki zapro-kolejny Centrum Kultury i Turystyki zapro-kolejny Centrum Kultury i Turystyki zapro-kolejny Centrum Kultury i Turystyki zapro-
siło mrągowskie dzieci, młodzież i dorosłych siło mrągowskie dzieci, młodzież i dorosłych siło mrągowskie dzieci, młodzież i dorosłych siło mrągowskie dzieci, młodzież i dorosłych 
do udziału w konkursie MRĄGOWSKIE do udziału w konkursie MRĄGOWSKIE do udziału w konkursie MRĄGOWSKIE do udziału w konkursie MRĄGOWSKIE 
TALENTY.TALENTY.TALENTY.TALENTY.    
Tegoroczną edycje konkursu wygrał Bartłomiej 
Pyśk, za wykonanie swojej autorskiej piosenki pt. 
Kot, otrzymał najwięcej głosów publiczności. 
Laureatami zakwalifikowanymi do koncertu 
finałowego byli także: Maja Trelińska,Jolanta 
Laska, Małgorzata Mazurek, Dawid Łoskociński, 
Tomasz Kullik, Amelia Najmoła, Laura Końpa, 
Hania Szałachowska, Santana Kwaśniewska.  
Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i 
dorosłych. W konkursie mogli wziąć udział soli-
ści i małe grupy (do 5 osób), którzy przygotowali 
prezentację sceniczną będącą popisem ich wyjąt-
kowych umiejętności takich jak: śpiew, gra na 
instrumencie, taniec czy cokolwiek innego co 
może zadziwić widzów. Nagrodą w konkursie 
był występ w finałowym koncercie 1 lutego o 
godz. 17.00, w którym udział wzieli najlepsi z 
najlepszych, a głównego laureata – „Mrągowski 
Talent 2013” wyłoniła publiczność!  

Aktywnie w  Młodzieżowym Domu KulturyAktywnie w  Młodzieżowym Domu KulturyAktywnie w  Młodzieżowym Domu Kultury   
W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-W okresie ferii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci i młodzież aktywnie spę-
dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-dzały czas wolny biorąc udział w zajęciach wokalnych ,tanecznych, teatralnych, plastycz-
nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.nych, rękodzielniczych i sportowych.            

Mistrz cukiernictwa na Mistrz cukiernictwa na Mistrz cukiernictwa na    
spotkaniu z dziećmispotkaniu z dziećmispotkaniu z dziećmi   
11 rok spotkań w Oddziale dla Dzieci pod 11 rok spotkań w Oddziale dla Dzieci pod 11 rok spotkań w Oddziale dla Dzieci pod 11 rok spotkań w Oddziale dla Dzieci pod 
hasłem "Poznajemy zawody" uczestnicy hasłem "Poznajemy zawody" uczestnicy hasłem "Poznajemy zawody" uczestnicy hasłem "Poznajemy zawody" uczestnicy 
spędzili słuchając opowiadań mistrza cu-spędzili słuchając opowiadań mistrza cu-spędzili słuchając opowiadań mistrza cu-spędzili słuchając opowiadań mistrza cu-
kiernictwa pana Tadeusza Grudka. kiernictwa pana Tadeusza Grudka. kiernictwa pana Tadeusza Grudka. kiernictwa pana Tadeusza Grudka.     
    Było dużo wspomnień, gość opowiedział jak 
zaczęła się przygoda z cukiernictwem, dlaczego 
bułeczki nazywają się magisterki. Ile trudu, wie-
dzy, serca trzeba włożyć w tę pracę aby w cu-
kierni "Jagodzianka" kupić tak pyszne wyroby. 
Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję po-
smakować pączków, chruścików, ciasteczek, 
rogali z cukierni Tadeusza Grudka i Krzysztofa 
Trzcińskiego, którzy zasponsorowali te słodkości. 
Serdecznie dziękujemy w imieniu biblioteki i 
wszystkich uczestników. 

200 osób bawiło się na harcerskim balu  200 osób bawiło się na harcerskim balu  200 osób bawiło się na harcerskim balu     
Bal Choinkowy dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Bal Choinkowy dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Bal Choinkowy dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Bal Choinkowy dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
organizowany przez mrągowskich harcerzy przy finansowym wsparciu samorządu Miasta organizowany przez mrągowskich harcerzy przy finansowym wsparciu samorządu Miasta organizowany przez mrągowskich harcerzy przy finansowym wsparciu samorządu Miasta organizowany przez mrągowskich harcerzy przy finansowym wsparciu samorządu Miasta 
Mrągowo  to już tradycja. Tegoroczna edycja zabawy odbyła się  w restauracji "Patria". Mrągowo  to już tradycja. Tegoroczna edycja zabawy odbyła się  w restauracji "Patria". Mrągowo  to już tradycja. Tegoroczna edycja zabawy odbyła się  w restauracji "Patria". Mrągowo  to już tradycja. Tegoroczna edycja zabawy odbyła się  w restauracji "Patria".             

- Na XXI Balu bawiło się około 200 osób - wspo-
mina hm Barbara Panek-Strzałkowska, Komen-
dant Hufca im. Janusza Korczaka w Mrągowie. - 
Wszystkim uczestnikom zapewniliśmy atrakcje 
w postaci gier i zabaw oraz licznych konkursów. 
Nie zabrakło dobrej muzyki, słodkiego poczęstun-
ku oraz napojów. Jak zwykle sporym zaintereso-
waniem cieszyła się wata cukrowa przez Leona 
Żbikowskiego.    
Bal swoją obecnością zaszczyciły władze miasta i 
województwa. Tradycyjnie wybrano Królową i 
Króla balu.   
- Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom, 
dzięki którym mogliśmy zorganizować imprezę - 
dodaje Barbara Panek-Strzałkowska. - To dzięki 
Wam oraz harcerskiej służbie przez te wszystkie 

lata godnie wywiązywaliśmy się z przyjętych 
przez nasz Hufiec obowiązków.    

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

Najbliższy seans fil-
mowy odbędzie się  
21 lutego w Sali wido-
wiskowej CKiT. Za-
prezentowany zosta-
nie produkcja ,,Skóra 
w której żyję” w reży-
serii i według scena-

riusza Pedro Almodovara. W rolach głównych 
wystąpili Elena Anaya i Antonio Banderas, dla 

W skrócie 

Rada Programowa CKiT 
Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Rady Progra-Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Rady Progra-Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Rady Progra-Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Rady Progra-
mowej działającej przy Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.mowej działającej przy Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.mowej działającej przy Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.mowej działającej przy Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.    

Głosuj na Mazurską  
Noc Kabaretową najlepszą  

imprezę lata 
Portal MazuryAktywne.pl organizuje plebiscyt na Portal MazuryAktywne.pl organizuje plebiscyt na Portal MazuryAktywne.pl organizuje plebiscyt na Portal MazuryAktywne.pl organizuje plebiscyt na 
najlepszą imprezę roku. Celem plebiscytu jest najlepszą imprezę roku. Celem plebiscytu jest najlepszą imprezę roku. Celem plebiscytu jest najlepszą imprezę roku. Celem plebiscytu jest 
pokazanie najciekawszych wydarzeń i imprez, pokazanie najciekawszych wydarzeń i imprez, pokazanie najciekawszych wydarzeń i imprez, pokazanie najciekawszych wydarzeń i imprez, 
które przyczyniły się do promocji i rozwoju Krai-które przyczyniły się do promocji i rozwoju Krai-które przyczyniły się do promocji i rozwoju Krai-które przyczyniły się do promocji i rozwoju Krai-
ny Wielkich Jezior Mazurskich oraz uhonorowa-ny Wielkich Jezior Mazurskich oraz uhonorowa-ny Wielkich Jezior Mazurskich oraz uhonorowa-ny Wielkich Jezior Mazurskich oraz uhonorowa-
nie ich organizatorów tytułem Aktywni na Ma-nie ich organizatorów tytułem Aktywni na Ma-nie ich organizatorów tytułem Aktywni na Ma-nie ich organizatorów tytułem Aktywni na Ma-
zurach 2012.zurach 2012.zurach 2012.zurach 2012.    
Plebiscyt realizowany jest w dwóch kategoriach: 
- Aktywni na Mazurach 2012 – Na wodzie 
- Aktywni na Mazurach 2012 – Na lądzie 
Pod uwagę brane są imprezy na lądzie i na wo-
dzie, których realizacja odbywała się bezpośred-
nio na terenie geograficznym Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich (np. imprezy kulturalne, im-
prezy wodniackie, regaty żeglarskie, itp.) i miały 
miejsce w roku 2012. Na imprezy finałowe głoso-
wać można raz dziennie poprzez formularze na 
stronie mazuryaktywne.pl. 
Wśród głosujących w etapie finałowym, którzy 
przyślą dodatkowo "Uzasadnienie gło-
su" (formularz na www) przyznawane będą na-
grody, za najciekawsze uzasadnienia w czasie 
podsumowania plebiscytu w Hotelu Masovia*** w 
Giżycku. 

Rada Programowa zgodnie ze statutem Centrum 
Kultury i Turystyki jest organem doradczym 
CKiT. Rada składać się będzie z 5 członków, któ-
rych powołuje i odwołuje dyrektor CKiT, spośród 
osób dysponujących wiedzą w zakresie działalno-
ści CKiT, w tym twórców, artystów oraz przedsta-
wicieli organizacji, instytucji i placówek zajmują-
cych się organizowaniem działalności kulturalnej. 
Kadencja Rady trwa od 3 do 7 lat. Rada działa na 
podstawie opracowanego przez siebie i zatwier-
dzonego przez dyrektora CKiT regulaminu. 
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.   

Kandydaci mogą być reprezentantami organizacji 
pozarządowych, którzy posiadają udokumento-
waną działalność w sektorze pozarządowym na 
rzecz kultury i mają możliwość realnego zaanga-
żowania się w działalność Rady lub osobami ak-
tywnie działającymi w sferze kultury. 
Do zakresu obowiązków przedstawiciela Rady 
należeć będzie uczestniczenie w dyskusjach  na 
temat form współpracy CKiT w Mrągowie z orga-
nizacjami pozarządowymi działającymi w sekto-
rze kultury, opiniowanie aktów prawnych, anali-
zowanie i prezentacja zgromadzonych informacji 
dotyczących stanu kultury, działalności CKiT. 
Członkowie Rady zostaną wybrani spośród nade-
słanych zgłoszeń. Ocenie będzie podlegała aktyw-
ność i charakter działalności organizacji bądź 
jednostki na rzecz kultury, forma udziału w orga-
nizacjach pozarządowych, a także doświadczenie 
zawodowe kandydata. 
Zgłoszenia można nadsyłać do 28.02.2013 r. nato-
miast ogłoszenie składu Rady nastąpi w terminie 
do 30 dni od zakończenia naboru. 

Nowa usługa w bibliotece miejskiej ibuk.pl    
Ibuk.pl to pierwsza w Polsce czytelnia onIbuk.pl to pierwsza w Polsce czytelnia onIbuk.pl to pierwsza w Polsce czytelnia onIbuk.pl to pierwsza w Polsce czytelnia on----line podręczników akademickich i książek naukowych w języ-line podręczników akademickich i książek naukowych w języ-line podręczników akademickich i książek naukowych w języ-line podręczników akademickich i książek naukowych w języ-
ku polskim. Zawiera elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin wiedzy i nauki, opublikowane ku polskim. Zawiera elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin wiedzy i nauki, opublikowane ku polskim. Zawiera elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin wiedzy i nauki, opublikowane ku polskim. Zawiera elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin wiedzy i nauki, opublikowane 
przez czołowych polskich wydawców. Za jakość publikacji odpowiada Wydawnictwo Naukowe PWN .przez czołowych polskich wydawców. Za jakość publikacji odpowiada Wydawnictwo Naukowe PWN .przez czołowych polskich wydawców. Za jakość publikacji odpowiada Wydawnictwo Naukowe PWN .przez czołowych polskich wydawców. Za jakość publikacji odpowiada Wydawnictwo Naukowe PWN .    

Jak korzystać z IBUK-a? Książki  znajdujące  się  w  
katalogu  www.libra.ibuk.pl można  czytać bez-
płatnie  na każdym komputerze  działającym  w  
sieci  bibliotecznej.  Korzystając  pierwszy  raz   
należy  się zarejestrować: login-hasło-hasło. Po 
rejestracji wystarczy się tylko logować: login-
hasło. Aby korzystać z oferty poza siecią biblio-
teczną (np. w domu) należy powiązać swoje konto 

indywidualne na www.libra.ibuk.pl z biblioteką. 
W tym celu prosimy zgłosić się do bibliotekarza 
w czytelni dla dorosłych po specjalny kod-PIN.  

Filmowe czwartki w Kinie Zodiak 
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza miłośników dobrego kina na czwartkowe spotkania w kinie Zo-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza miłośników dobrego kina na czwartkowe spotkania w kinie Zo-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza miłośników dobrego kina na czwartkowe spotkania w kinie Zo-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza miłośników dobrego kina na czwartkowe spotkania w kinie Zo-
diak. Seanse filmowe organizowane będą co drugi czwartek o godz. 18.00. Spotkania odbywać się będą w diak. Seanse filmowe organizowane będą co drugi czwartek o godz. 18.00. Spotkania odbywać się będą w diak. Seanse filmowe organizowane będą co drugi czwartek o godz. 18.00. Spotkania odbywać się będą w diak. Seanse filmowe organizowane będą co drugi czwartek o godz. 18.00. Spotkania odbywać się będą w 
ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego KADR 35.ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego KADR 35.ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego KADR 35.ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego KADR 35.    

którego jest to pierwsza współpraca z Almodóva-
rem od ponad 21 lat. 
Bilety w cenie 10 zł os. do nabycia w CKiT 
(portiernia, tel. 89 7433473) w godz. 14.00-21.00 
lub bezpośrednio przed seansem. 
Zachęcamy Państwa do obejrzenia wykazu tytu-
łów filmów zamieszczonych na stronie SKSiL 
(zob.), które moglibyśmy obejrzeć w kinie Zodiak 
i zgłaszania propozycji repertuarowych na adres 
info@ckit.mragowo.pl.  

CKITCKITCKITCKIT    

CKITCKITCKITCKIT    

Na Kaziuka ….     
2 marca (sobota) o godz. 17.00 zapraszamy do 2 marca (sobota) o godz. 17.00 zapraszamy do 2 marca (sobota) o godz. 17.00 zapraszamy do 2 marca (sobota) o godz. 17.00 zapraszamy do 
Centrum Kultury na obchody "kaziukowego Centrum Kultury na obchody "kaziukowego Centrum Kultury na obchody "kaziukowego Centrum Kultury na obchody "kaziukowego 
święta". Impreza organizowana przez Towarzy-święta". Impreza organizowana przez Towarzy-święta". Impreza organizowana przez Towarzy-święta". Impreza organizowana przez Towarzy-
stwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w stwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w stwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w stwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w 
Mrągowie oraz Centrum Kultury i Turystyki co Mrągowie oraz Centrum Kultury i Turystyki co Mrągowie oraz Centrum Kultury i Turystyki co Mrągowie oraz Centrum Kultury i Turystyki co 
roku spotyka się z gorącym przyjęciem mieszkań-roku spotyka się z gorącym przyjęciem mieszkań-roku spotyka się z gorącym przyjęciem mieszkań-roku spotyka się z gorącym przyjęciem mieszkań-
ców Mrągowa. ców Mrągowa. ców Mrągowa. ców Mrągowa.     
W tym roku gościć będziemy Kapelę ,,Wesołe 
Wilno", Zespół Śpiewaczy ,,Marzenie" oraz Ta-
neczny Zespół ,,Gielmie". Na zorganizowanym 
kiermaszu przy skocznej muzyce będzie można 
nabyć oryginalne wyroby z Wilna.  
Informacja, sprzedaż i rezerwacja biletów w Cen-
trum Kultury i Turystyki. 
Impreza dofinansowana jest ze środków budżetu Impreza dofinansowana jest ze środków budżetu Impreza dofinansowana jest ze środków budżetu Impreza dofinansowana jest ze środków budżetu 
miasta Mrągowa. miasta Mrągowa. miasta Mrągowa. miasta Mrągowa.     
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