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Głosuj na Najpopularniejszego 
Sportowca Mrągowa 
 Roku 2013 str. 4-5 

Będzie nowa monografia 
Mrągowa i okolic! 
 str. 6 

W skrócie 

 

Wydarzenie skupia przedsiębiorców z powiatu 
mrągowskiego. Nieodłącznym jego elementem 
jest wręczenie tytułu "Przedsiębiorcy Roku", czyli 
dorocznej nagrody przyznawanej firmie, która 
znacząco wyróżnia się w działalności gospodarczej 
i społecznej. W tym roku Kapituła Stowarzysze-
nia zdecydowała, że tytuł trafi do mrągowskiego 
przedszkola "Kubuś".   Przyznano także dwa wy-
różnienia. Otrzymali je: Dorota i Radosław Bel-
niak (Centrum Rachunkowości i Finansów) oraz 
Joanna i Kazimierz Ejzenberg (firma Eko-Trans). 
Pamiątkowe tablice z rąk zarządu MSG i Burmi-
strza Miasta Mrągowo odebrali przedstawiciele 
firm, które obchodziły 20–lecie "Budextan", 
"Bielik", "Gasolina", Sklep Jubilerski Janiny i Stani-

sława Brakonieckich i 5-lecie  Centrum Rowero-
we "Spining". Podczas Balu uhonorowany został 
także Zdzisław Paśnikowski. Z rąk Julian Osiec-
kiego - Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego odebrał odznakę 
"Zasłużony dla Warmii i Mazur". 

W Mrągowie powstanie lądowisko  
dla śmigłowców ratunkowych 
str. 3 

Mrągowianie odliczają dni do 
Zimowego Szaleństwa z Radiem 
Zet Gold 
Kiedy za oknem plucha na wagę złota stają się 
miejsca gdzie śnieg jest gwarantowany. Białego 
puchu z pewnością nie zabraknie na Górze Czte-
rech Wiatrów podczas Zimowego Szaleństwa z 
Radiem Zet Gold. Największa zimowa impreza 
na Warmii i Mazurach już w niedzielę 23 lutego. 
W programie cieszący się ogromną popularno-
ścią Zjazd na byle czym. Przez cztery lata przeko-
naliśmy się, że pomysłowość mieszkańców War-
mii i Mazur nie zna granic. Z Góry Czterech 
Wiatrów zjechały setki uczestników. Były radio-
wozy z wanny, byli tacy co zjeżdżali na teścio-
wej, puszce sardynek czy na kanapie. Czym 
zaskoczą nas tegoroczni uczestnicy? Przekonamy 
się 23 lutego. 
A już dziś można zgłaszać swoje drużyny do 
ekstremalnego zjeżdżania. Aby wziąć udział w 
zjeździe na byle czym wystarczy wysłać maila na 
adres warmiamazury@zetgold.pl ze swoim imie-
niem, nazwiskiem i nr telefonu. Liczy się przebo-
jowość pojazdu i przejazdu. Na szalonych kon-
struktorów z regionu, którym marzy się wygrana 
czekamy do samego końca!!! Oznacza to, ze 
miłośnicy ekstremalnego zjeżdżania z odlotowy-
mi wehikułami mogą się zapisać także przed 
rozpoczęciem imprezy!!! 

Wybrano "Przedsiębiorcę Roku 2013" 
Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze przyznało tytuł "Przedsiębiorcy Roku". Okazją do wręczenia wyjątkowego 
wyróżnienia, a także innych nagród był Bal Biznesu.  

SRP 24 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne 24 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne 24 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne    
dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 –––   Strategia”Strategia”Strategia”   

Strategia ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” powstała w wyniku współpracy dwunastu samorządów 
skupionych wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 

Gminy miejskie  Mrągowo, Giżycko, gminy miej-
sko – wiejskie Mikołajki, Orzysz, Pisz, Ruciane 
Nida, Ryn,  Węgorzewo oraz wiejskie Giżycko, 
Miłki, Mrągowo, Pozezdrze, w 2012 roku podjęły 
uchwały w sprawie współdziałania w celu opraco-
wania Strategii. Celem dokumentu jest ułatwienie 
przygotowania i realizacji wspólnych ponadlokal-
nych przedsięwzięć w oparciu o pojawiające się 
możliwości wsparcia zewnętrznego i zasoby wła-
sne. 
Konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami 
pozarządowymi zostaną przeprowadzone na 
terenie dwunastu gmin partnerskich.  W Mrągo-
wie  ruszą 24 lutego i potrwają do 10 marca.  

We wtorek, 25 lutego o godz.17.30 
w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego odbę-
dzie się spotkanie z mieszkańcami, 
którego celem będzie dyskusja nad 
dokumentem. Serdecznie zaprasza-
my do udziału w spotkaniu. 
Strategia oraz formularze do konsul-
tacji dostępne są na stronie 
www.mragowo.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej i w wersji 
papierowej w Urzędzie Miejskim, w 
Punkcie Obsługi Interesanta, pok.24. 

Wypełnione formularze przyjmowane będą w 
terminie od 24 lutego do 10 marca, można je skła-
dać w wersji elektronicznej na adres: sekreta-
riat@mragowo.um.gov.pl, temat wiadomości: 
Konsultacje społeczne dokumentu ,,Wielkie Jezio-
ra Mazurskie 2020 – Strategia” i w wersji papiero-
wej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro 
pok. nr 18), lub przesyłać pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 
Mrągowo. Na kopercie drukowanymi literami 
należy umieścić napis:  Konsultacje społeczne 
dokumentu  ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 
Strategia”. 
Więcej str.2.  

Fot. UM w Giżycku  

Fot. Paweł Krasowski 

PK 

Wyróżnienie dla Przedszkola Niepublicznego ,,Kubuś” z rąk 
Burmistrza Miasta odebrały Helena Marczuk i Teresa Zera.  
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W SKRÓCIE O STRATEGII W SKRÓCIE O STRATEGII   Miejscowe Plany  
Zagospodarowania Przestrzennego 
Mrągowa w Atlasie Warmii i Mazur 
Od niedawna wszystkie miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego miasta Mrągowo 
dostępne są w jednym miejscu na Geopotralu 
Atlas Warmii i Mazur. To system informacji o 
regionie, publikowanych na mapach, wspomaga-
jący podejmowanie decyzji w takich dziedzinach 
jak planowanie przestrzenne, ochrona środowi-
ska, rolnictwo, ochrona zdrowia, zarządzanie 
zasobami naturalnymi, zarządzanie kryzysowe, 
telekomunikacja czy transport.  
Publikacja opracowań planistycznych z wykorzy-
staniem Geoportalu Atlas Warmii i Mazur niesie 
za sobą korzyści dla przedsiębiorców, mieszkań-
ców, a przede wszystkim osób działających na 
rynku nieruchomości. Dzięki publikacji planów 
miejscowych w Atlasie, chcąc zasięgnąć informa-
cji o przeznaczeniu jakiejś działki oraz o możliwo-
ściach jej zagospodarowania, nie musimy już 
odwiedzać Urzędu Miejskiego. Wystarczy wejść 
na stronę internetową atlas.warmia.mazury.pl. 
Tam znajdują się informacje, które mogą pomóc 
przedsiębiorcy w znalezieniu terenów atrakcyj-
nych inwestycyjnie, pomóc w określeniu wpły-
wu usytuowania inwestycji na rozwój stref zurba-
nizowanych i rolnych, wpływu wzrostu popula-
cji na rozwój terenów miejskich i wiejskich czy 
też pomóc we wstępnym określeniu stopnia 
skomplikowania prowadzenia inwestycji (na 
przykład drogowej), spowodowanej strukturą 
własności gruntów na danym terenie. System 
pozwala również na dostęp do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego publi-
kowanych przez gminy, a także umożliwia złoże-
nie zamówienia na wybrane mapy w Wojewódz-
kim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej.  
Obsługa Atlasu Warmii i Mazur: 
Po wejściu na stronę internetową 
www.atlas.warmia.mazury.pl po kliknięciu mo-
dułu Planowanie przestrzenne pojawi się mapa 
przedstawiająca Województwo Warmińsko – 
Mazurskie, na której należy znaleźć miasto Mrą-
gowo. Moduł planowania przestrzennego dla 
miasta Mrągowo umożliwia: wyszukiwanie pla-
nów Mrągowa, obsługę Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa, obsługę rysun-
ków planów Mrągowa. Aby sprawdzić jaki plan 
miejscowy obowiązuje dla wybranej działki nale-
ży kliknąć ikonę Legenda/Rysunek planu na 
dolnym pasku narzędziowym, a następnie klik-
nąć wybraną działkę. Zostanie wyświetlone okno 
MPZP: Wybierz plan z listą planów dostępnych 
w miejscu kliknięcia. Lista zawiera nazwę planu 
oraz opis planu dostępny po kliknięciu. Rysunek 
planu dostępny jest po kliknięciu odpowiedniej 
ikony. Skan rysunku planu przycięty do zasięgu 
planu wyświetlony zostanie w widoku mapy oraz 
panelu Zawartość mapy. Szczegółowa obsługa 
Atlasu została opisana w opracowaniu: 
„Scenariusze obsługi danych MPZP” 

SRP Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 
Nowy okres programowania unijnego stawia przed nami konkretne wyzwania, dofinansowane będą 
przede wszystkim działania ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój gospodarczy, 
innowacje oraz działania realizowane w partnerstwie. Samorządy Wielkich Jezior Mazurskich (WJM) 
odpowiadając na te wyzwania podjęły się opracowania dokumentu ”Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 
Strategia”, który ułatwi realizację działań rozwojowych w oparciu o środki Unii Europejskiej.   

W jakim celu opracowano Strategię? 
Strategia powstała w celu ułatwienia wspólnych, 
ponadlokalnych działań rozwojowych 
(wychodzących poza granicę jednej gminy). Stra-
tegia ma ułatwić przygotowanie i realizację 
wspólnych przedsięwzięć w oparciu o różnorod-
ne możliwości wsparcia zewnętrznego oraz zaso-
by własne. Celem nadrzędnym wszystkich reali-
zowanych w ramach  Strategii działań jest dyna-
miczny rozwój obszaru Wielkich Jezior Mazur-
skich, wzrost konkurencyjności w kontekście 
potencjału ludnościowego, przedsiębiorczości i 
turystyki. 
Kto opracował Strategię? 
Strategia przygotowana została w wyniku współ-
pracy samorządów z ekspertami zewnętrznymi . 
W pracach nad Strategią brali udział przedstawi-
ciele Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy 
Mikołajki, Gminy Miłki, Miasta Mrągowo, Gmi-
ny Mrągowo, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy 
Pozezdrze, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Ryn i 
Gminy Węgorzewo. Prace były koordynowane i 
wspierane przez zespół Geoprofit, pod kierun-
kiem prof. Wojciecha Dziemianowicza, który 
odpowiadał również za koordynacje prac nad 
aktualizacją ,,Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Warmii i Mazur do roku 2025”- 
najważniejszego dla naszego województwa doku-
mentu  
Co determinowało kształt Strategii ? 
Ponadlokalny charakter działań. W  Strategii 
ujęto wyłącznie przedsięwzięcia dotyczące więcej 
niż jednej gminy.  
Zapisy najważniejszego dokumentu strategiczne-
go w regionie -  ,,Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego do roku 2025. Wszystkie propono-
wane w dokumencie działania są spójne ze Strate-
gią regionu, dzięki temu obszar WJM jest już 
wskazany w zapisach tego dokumentu, co będzie 
miało istotny wpływ na skuteczność pozyskiwa-
nia funduszy ze środków unijnych w ramach 
programów regionalnych.  Zapisy krajowych i 
regionalnych dokumentów dotyczących wdraża-
nia programów w ramach nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej. W  Strategii ujęto 
przede wszystkim takie projekty, które będą mia-
ły realne szanse uzyskać dofinansowanie w ra-
mach krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych. 
Jak będzie realizowana Strategia? 
Strategia będzie realizowana przez projekty, któ-
rych wstępna lista została przygotowana przez 
Grupę Sterującą, złożoną z ekspertów oraz przed-

stawicieli władz samorządowych. Lista projektów 
jest ujęta w formie załącznika do Strategii i w 
uzasadnionych przypadkach może być aktualizo-
wana.  
Jakie wyzwania stawia przed nami realizacja  
Strategii? 
Priorytetem jest skuteczne i maksymalizujące 
efekty wydatkowanie środków publicznych. 
Można to osiągnąć jedynie poprzez umacnianie 
partnerstwa  samorządów i tzw. zarządzanie zinte-
growane, czyli nowoczesne podejście  do polityki 
rozwojowej. Polega ono na konsekwentnej współ-
pracy i koordynacji działań, nie ma tu miejsca na 
przypadkowe, okazjonalne inicjatywy.   
Jak zbudowana jest strategia? 
Dokument składa się z następujących części: 
1. Wizja rozwoju i misja dokumentu. 
2. Diagnoza strategiczna obszaru WJM – obejmuje 
swoim zakresem wszystkie ważne – z punktu 
widzenia współpracy – zagadnienia o znaczeniu 
strategicznym min. przyrodnicze, społeczne i 
gospodarcze.  
3. Analiza SWOT  – przeprowadzono ją dwueta-
powo. W pierwszej kolejności wskazano najważ-
niejsze cechy obszaru WJM oraz zjawiska ze-
wnętrzne wynikające z diagnozy i warsztatów 
strategicznych. W drugim etapie dokonano nie-
znacznej modyfikacji analizy SWOT, po opraco-
waniu celów i kierunków działań. 
4. Cele Strategii – dokument operuje kilkoma 
poziomami celów. Prace zespołu zakładały kon-
centrację na zagadnieniach najważniejszych, dla-
tego liczba celów jest ograniczona. Każdy cel zo-
stał uzasadniony, wskazano również relacje mię-
dzy poszczególnymi celami.  
5.Wspólne kierunki działań na rzecz realizacji 
celów – kierunki działań opisane są pod kątem 
relacji z analizą SWOT oraz ze Strategią rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa warmiń-
sko-mazurskiego i założeniami Umowy Partner-
stwa. 
6. Relacje między Strategią Rozwoju WJM a do-
kumentami krajowymi i wojewódzkimi  
7. Rekomendacje wdrażania  Strategii – zawierają 
najważniejsze wnioski dotyczące budowy systemu 
wdrażania, opartego o współpracę z instytucjami i 
podmiotami gospodarczymi z obszaru WJM. 
8. Monitoring i ewaluacja – ta część  Strategii opi-
suje założenia dotyczące monitorowania realizacji  
Strategii oraz podaje zalecenia odnoszące się do 
ewaluacji. 
Więcej informacji Referat Strategii, Rozwoju, 
Promocji i Integracji Europejskiej, pod nr telefonu 
89 741 90 42, e-mail:  
ddurka@mragowo.um.gov.pl 
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W skrócie 

Sieć Szlaków Rowerowych  
dofinansowana! 
Na drzewach, kamieniach geotagami zostaną 
oznakowane 3 nowe szlaki rowerowe na Mazu-
rach o łącznej długości 180 km. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przyznało dotacje Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na 
realizację projektu pod nazwą „Mazurska Sieć 
Szlaków Rowerowych”. 
- W ramach projektu oznakujemy 3 trasy rowe-
rowe wzajemnie się uzupełniające o łącznej dłu-
gości 180 km. Szlaki będą przebiegać przez atrak-
cyjne miejscowości głównie na terenie powiatu 
mrągowskiego, ale także powiatu giżyckiego, 
kętrzyńskiego, piskiego. - mówi prezes LOT, 
Robert Wróbel.  
Na realizację projektu Ministerstwo  przyznało 
datację w kwocie 22 120 zł. Projekt realizowany 
będzie również przy wsparciu finansowym Cen-
trum Kultury i Turystyki w Mrągowie. 

BAB-SKIE spotkanie  
z Wandą Nowicką 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych BAB-SKA 
organizuje konferencję z wicemarszałkinią Sejmu 
Wandą Nowicką pt. ”Wybory Kobiet”, która 
odbędzie się już 22 lutego w sali widowiskowej 
mrągowskiego CKiT o godz. 11.00. 
- Pragniemy, aby to spotkanie oraz wspólna dys-
kusja, przyczyniły się do poszerzenia naszej wie-
dzy o roli i kobiecym punkcie widzenia, na moc 
regionalnych problemów - mówi Barbara Mali-
nowska, prezeska Stowarzyszenia Kobiet Aktyw-
nych BAB-SKA -  Pragniemy pogłębienia waż-
nych kontaktów i komunikacji między nami: 
sołtyskami, wójcinami, prezeskami organizacji 
pozarządowych, dyrektorkami i kierowniczkami 
instytucji prywatnych i państwowych, gospody-
niami domowymi oraz wszystkimi kobietami 
aktywnymi naszego regionu.  - dodaje Basia Mali-
nowska. 
Po spotkaniu, około godz.14, zapraszamy panie na 
3 godzinny unikalny Warsztat „Moja Wartość”, 
który poprowadzi trener Janusz Tympalski,   
(koszt warsztatu 25 zł/osoba). 
W programie warsztatu m.in.: opowieść o 6 fila-
rach poczucia własnej wartości, aktywujące ćwi-
czenia asertywności,  o relacjach z innymi, o rela-
cji z samą sobą, co to świadomość i podświado-
mość - ćwiczenia coachingowe, kontemplacja 
poczucia własnej wartości.  

MCIT 

Piotr Piercewicz, red. 

Natalia Koptas 

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

W Mrągowie powstanie lądowisko W Mrągowie powstanie lądowisko W Mrągowie powstanie lądowisko    
dla śmigłowców ratunkowychdla śmigłowców ratunkowychdla śmigłowców ratunkowych   

W Mrągowie powstanie miejsce przystosowane do lądowania śmigłowców Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Gmina Miasto Mrągowo przekazała grunty przy ul. Młodkowskiego na 
rzecz Powiatu Mrągowskiego pod realizację inwestycji. Pozwoli to na szybkie przewiezienie 
chorego zwiększając jego szanse na uratowanie życia. 

- To ważna inwestycja. Obecnie na terenie miasta 
Mrągowo brakuje stałego, całodobowego lądowi-
ska dla śmigłowców ratunkowych, do którego 
karetka mogłaby dotrzeć w kilka minut - mówi 
Burmistrz Miasta Mrągowo. - Przekazany teren 
znajduje się w pobliżu Szpitala Mrągowskiego im. 
Michała Kajki i bezpośrednio przylega do drogi 

krajowej nr 59, co umożliwi dojazd karetki w 
bardzo krótkim czasie. Lądowisko będzie służyło 
wszystkim mieszkańcom Powiatu Mrągowskie-
go, w tym również mieszkańcom miasta – dodaje 
Otolia Siemieniec. 
Na mrągowskim lądowisku śmigłowce będą 
mogły startować i lądować przez 24 godziny na 
dobę. Obiekt zostanie przystosowany oraz wypo-
sażony w odpowiedni system podejść i odejść od 
lądowania. 
Starostwo Powiatowe w Mrągowie poczyniło 
starania, aby realizacja inwestycji mogła się rozpo-
cząć.  Wydane zostało pozwolenie na budowę, 
dokonano odpowiednich zmian w planie zago-
spodarowania przestrzennego, uzyskano także 
pozytywne opinie min. Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 
Przypomnijmy, że 1 stycznia 2014 r. zaczęły 
obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia, nakładające na Szpitalne Oddziały Ra-
tunkowe obowiązek posiadania lądowisk dla 
helikopterów. Jeśli placówki nie spełnią tego 
wymogu do końca 2016 r. zostaną zlikwidowane. 

Będzie nowa drogaBędzie nowa drogaBędzie nowa droga   
łącząca obwodnicę z  Osiedlem  Mazurskim łącząca obwodnicę z  Osiedlem  Mazurskim łącząca obwodnicę z  Osiedlem  Mazurskim    

Dzięki środkom, które trafią do państwowego budżetu z Lasów Państwowych prawdopodobnie 
jeszcze w tym roku powstanie droga od skrzyżowania Leśna Droga do Osiedla Mazurskiego.  

Pod koniec stycznia posłowie uchwalili noweliza-
cję ustawy o lasach, która zakłada, że Lasy Pań-
stwowe wpłacą do budżetu państwa 1,6 mld zł w 
ciągu dwóch lat. Te pieniądze trafią na drogi, dzię-
ki czemu do dofinansowania w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
zakwalifikuje się więcej wnioskowanych odcin-
ków dróg. 
Jest to dobra informacja dla Mrągowa, ponieważ 
w pierwszej liście rankingowej wskazującej pro-
jekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach 
tzw. ,,schetynówek”, nie znalazła się droga łącząca 
obwodnicę Mrągowa z osiedlem Mazurskim. 
Dzięki pieniądzom, które trafią do państwowego 
budżetu z Lasów Państwowych, ten projekt uda 
się zrealizować.  Nowa lista zakwalifikowanych 
wniosków nie jest jeszcze oficjalnie przedstawio-
na, ale radni miejscy na wniosek Burmistrza 
uchwalili już zmiany w budżecie  miasta w związ-
ku z planowaną przebudową. Pozwoli to na szyb-
sze  podpisanie  dokumentów w celu rozpoczęcia 

inwestycji. Przygotowana jest już także doku-
mentacja i wszystkie pozwolenia na budowę.  
Planowany koszt inwestycji wynosi prawie 2,5 
mln zł, a 1,1 mln zł pochodziłoby z NPPDL. 
Nasze miasto było jedynym samorządem w ca-
łym powiecie mrągowskim, który złożył wniosek 
do Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na rok 2014. We wcześniejszych la-
tach w ramach rządowego programu udało się w 
naszym mieście przebudować m.in.. ulice Kolejo-
wą, Brzozową i Rynkową. 

W dniu 7.02.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie nastąpi-
ło podpisanie aktu notarialnego przekazania w darowiźnie 
gruntów pod budowę lądowiska.  Dokument podpisali Otolia 
Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo oraz Bogdan Kurta, 
Starosta i Janusz Alicki Wice-Starosta Powiatu Mrągowskiego. 

Fot. Piotr Piercewicz 

Fot. Natalia Koptas 

BAB-SKA 
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W tym roku o miano Najpopularniejszego Sportowca 
Mrągowa ubiega się 24 zawodników zgłoszonych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe z Mrągowa. 
Zwycięzcę plebiscytu poznamy podczas Mrągowskiej 
Gali Sportu. Aby oddać głos na waszego faworyta 
wystarczy wysłać sms o treści km.ns.x (gdzie w miej-
sce X należy wstawić numer przypisany sportowcowi, 
koszt sms 1,23zł brutto). Głosy można oddawać do 27 
lutego!  
Sylwetki kandydatów do tytułu  
Najpopularniejszego Sportowca Mrągowa 2013: 

Karolina Anzel / 
Paweł Roszkow-
ski / żeglarstwo 
wyślij sms o treści 
km.ns.1 na numer 
71051 
To załoga żeglar-
skiej klasy 420, 
która od sześciu lat 

reprezentuje barwy Klubu Sportowego „Baza” Mrągo-
wo. Członkowie Kadry Narodowej Juniorów Polskie-
go Związku Żeglarskiego na 2014 rok. W sezonie 
startowym 2013 roku oprócz licznych sukcesów na 
arenach krajowych, wywalczyli złoty medal Mi-
strzostw Polski Juniorów kategorii open w klasie 420. 
Justyna Chojnowska/siatkówka wyślij sms o treści 
km.ns.2 na numer 71051 
Zawodniczka MUKS „OMEGA” MRĄGOWO. 
Wśród największych osiągnięć z ubiegłego roku znala-
zło się zajęcie wraz z klubem V miejsca w drużyno-
wym konkursie Mistrzostw Województwa Młodzi-
czek, a także awans klubu do Turnieju Finałowego 
Mistrzostw Województwa Młodziczek w sezonie 
2013/2014. Wraz z zespołem, Justyna wywalczyła IX 
miejsce w Ogólnopolskim Maratonie piłki siatkowej w 

Łebie.  
Lucyna Gorczak-Cała / kolar-
stwo górskie wyślij sms o treści 
km.ns.4 na numer 71051 
Nauczycielka fizyki z  Zespołu 
Szkół Zawodowych w Mrągo-
wie, której  pasją jest kolarstwo 
górskie. Plasowała się podczas 
Klasyfikacji Generalnej Merida 
Mazovia MTB Marathon 2013 
r. oraz w Merida Mazovia MTB 
Marathon mających miejsce w 

Toruniu i w Płocku, a także podczas Mazurskiego 
Wyścigu Kolarskiego MTB o Puchar Nadleśnictwa 
Giżycko. 
Sandra Gieczewska / siatkarka wyślij sms o treści 
km.ns.3 na numer 71051 
 Zawodniczka MUKS „OMEGA” MRĄGOWO. 
Zajęła wraz z klubem V miejsca w drużynowym 
konkursie Mistrzostw Województwa Młodziczek, IX 
miejsce w Ogólnopolskim Maratonie piłki siatkowej w 
Łebie. Zespół zwyciężył w Mistrzostwach Powiatu 
Mrągowskiego szkół gimnazjalnych z zespołem Gim-

nazjum Nr 4 w Mrągowie, ale także w Mistrzostwach 
rejonu V szkół gimnazjalnych w Mrągowie i w Półfi-
nale Mistrzostw Województwa szkół gimnazjalnych w 
Giżycku. W międzynarodowym Turnieju w Sejnach 
zespół zdobył III miejsce, a w Ogólnopolskim Turnieju 
w Malborku wywalczono misce I.  
Patrycja Jakubaszko / siatkarka wyślij sms o treści 
km.ns.5 na numer 71051 
Jest zawodniczką MUKS „OMEGA” MRĄGOWO. W 
2013r. zajęła wraz z klubem V miejsca w drużynowym 
konkursie Mistrzostw Województwa Młodziczek, 
które zorganizował Warmińsko-Mazurski Związek 
Piłki Siatkowej, a także awans klubu do Turnieju Fina-
łowego Mistrzostw Województwa Młodziczek w 
sezonie 2013/2014. Wraz z zespołem MUKS 
„OMEGA” MRĄGOWO Patrycja wywalczyła IX 
miejsce w Ogólnopolskim Maratonie piłki siatkowej w 
Łebie.  
Karolina Kaliszewska / siatkarka wyślij sms o treści 
km.ns.6 na numer 71051 
Jest członkinią MUKS „OMEGA” MRĄGOWO. W 
roku 2013 uczestniczyła w sukcesie swojego zespołu 
podczas Mistrzostw Województwa Młodziczek organi-
zowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki 
Siatkowej, gdzie uplasował się on na V miejscu. Jej 
udział wsparł starania zespołu o awans do Turnieju 
Finałowego Mistrzostw Województwa Młodziczek w 
sezonie 2012/2013. .  
Maria Kamieniecka /kolarstwo górskie i szosowe wyślij 
sms o treści km.ns.7 na numer 71051 
To członkini kadry wojewódzkiej oraz czołowa zawod-
niczka kraju kategorii Młodzik w kolarstwie górskim i 
szosowym. Zajęła VI miejsce w Ogólnopolskim Wyści-
gu Kolarskim o Puchar Starosty pow. Ełckiego, III 
miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w jeździe indywidualnej i ze startu wspól-
nego na czas Lutry. Podobny rezultat osiągnęła w 
Międzynarodowym Kryterium Kolarskim w Biskupcu 
i VIII Pucharze Wójta Gminy Wydminy. Z brązem 
również ukończyła Wyścig Kolarski Nadzieje Olimpij-
skie Młodzików i Młodziczek oraz XI Ogólnopolski 
Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Miłki.  

Michał Kołodziej / koszyków-
ka wyślij sms o treści km.ns.8 
na numer 71051 
Jest jednym z najbardziej 
utalentowanych koszykarzy 
Warmii i Mazur młodego 
pokolenia. Rozegrał udany 
sezon 2012/2013 z drużyną 

juniorów KS AS Mrągowo - był jednym z liderów 
zespołu, a drużyna zakończyła sezon sensacyjną wygra-
ną nad Młodymi Lwami  Gdańsk. Wraz z zespołem 
zajął VI miejsce na Mistrzostwach Polski U18 3X3 we 
Wrześni. 
Damian Majak / piłka nożna wyślij sms o treści km.ns.9 
na numer 71051 
Damian Majak jest uniwersalnym i bardzo utalentowa-
nym wychowankiem MKS Mrągowia. W mrągowskiej 

Głosuj na Najpopularniejszego Sportowca 
 Mrągowa Roku 2013 

drużynie przeszedł wszystkie 
szczeble, począwszy od młodzi-
ka do seniora. Jest wychowan-
kiem klubu i jak podkreśla nie 
byłby w stanie opuścić Klubu 
oraz miasta. Rok 2013 był naj-
bardziej udany w karierze 
piłkarskiej.  

Aneta Mroczek / siatkarka wyślij sms o treści km.ns.10 
na numer 71051 
Jest członkinią MUKS „OMEGA” MRĄGOWO. W 
roku 2013 uczestniczyła w sukcesie swojego zespołu 
podczas Mistrzostw Województwa Młodziczek orga-
nizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek 
Piłki Siatkowej, gdzie uplasował się on na V miejscu. 
Jej udział wsparł starania zespołu o awans do Turnieju 
Finałowego Mistrzostw Województwa Młodziczek w 
sezonie 2012/2013. Aneta brała też udział w Ogólno-
polskim Maratonie piłki siatkowej w Łebie.  

Jakub Filip Muraszko / football 
amerykański wyślij sms o treści 
km.ns.11 na numer 71051 
Jest to obrońca gdyńskiej drużyny 
footballu amerykańskiego Sea-
hawks Gdynia. Znalazł się też 
wśród Reprezentacji Polski do 21 lat 
i Seniorów. Był też wyróżniony 
kilkukrotnie nagrodami dla najlep-

szego obrońcy i zawodnika. 
Bartosz Nalepa / kolarstwo 
wyślij sms o treści km.ns.12 
na numer 71051 
Czołowy zawodnik w kraju 
w kategorii Żak. Bartosz jest 
członkiem kadry woje-

wódzkiej w kolarstwie górskim i szosowym. W 2013 
roku zawodnik MSR Bank Spółdzielczy wygrywał w 
Mistrzostwach Województwa MTB „ Family Cup” 
Mrągowo, VII Międzynarodowym Wyścigu Kolar-
skim MTB o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce, 
Mazurskim Wyścigu Kolarskim o Puchar Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Giżycko, Puchar Burmistrza 
Mrągowa. Bartosz jest srebrnym medalistą amator-
skich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim MTB w 
Kielcach. 

Michał Nalepa / kolarstwo 
wyślij sms o treści km.ns.13 
na numer 71051 
Michał to czołowy zawod-
nik kraju w kategorii Mło-
dzik, jest także członkiem 
kadry wojewódzkiej w 
kolarstwie górskim i szoso-
wym. W 2013  stawał na 

podium w Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o 
Puchar Starosty Ełckiego, Mistrzostwach Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego w jeździe indywidual-
nej na czas oraz ze startu wspólnego w Lutrach, Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w 

28 lutego w Centrum Kultury i Turystyki odbędzie się IV Mrągowska Gala Sportu organizowana przez Burmistrz Miasta Mrągowo. Zanim jednak poznamy 
sportowców docenionych przez kapitułę konkursu ,,Kurier Mrągowski” zaprasza czytelników i sympatyków sportowych do wyboru Najpopularniejszego Spor-
towca Mrągowa 2013 roku.  
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Kolarstwie Szosowym, Wyścigu Kolarskim „Nadzieje 
olimpijskie”, Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o 
Puchar Wójta Gminy Miłki, Wyścigu MTB o Puchar 
Burmistrza Miasta Bartoszyce.  

Patryk Piasecki / żeglarstwo-
kolarstwo wyślij sms o treści 
km.ns.14 na numer 71051 
Patryk już kolejny rok startuje 
w dwóch dyscyplinach żeglar-
stwo i kolarstwo. We wrześniu 
zdobył srebrny medal mi-
strzostw Polski seniorów w 
żeglarstwie w olimpijskiej 
klasie Laser. Brał także udział w 

licznych zawodach w kolarstwie MTB. Zwyciężył w 
cyklu Merida Mazovia MTB Maraton na dystansie 
Mega/ Wygrał dziewięć wyścigów w całym cyklu, 
między innymi w Płocku, Rawie Mazowieckiej, Ełku, 
Orzyszu, Gołdapi, Nałęczowie i Kozienicach. Mrągo-
wianin wygrywał także w cyklu Poland Bike Maraton 
w Ostrowi Mazowieckiej oraz Nowym Dworze Mazo-
wieckim. W czteroetapowym międzynarodowym 
wyścigu Beskidy MTB Trophy zajął II miejsce. 
Aleksandra Podrez / siatkarka wyślij sms o treści 
km.ns.15 na numer 71051 
Jest członkinią MUKS „OMEGA” MRĄGOWO. W 
roku 2013 uczestniczyła w sukcesie swojego zespołu 
podczas Mistrzostw Województwa Młodziczek orga-
nizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek 
Piłki Siatkowej, gdzie uplasował się on na V miejscu. 
Jej udział wsparł starania zespołu o awans do Turnieju 
Finałowego Mistrzostw Województwa Młodziczek w 
sezonie 2012/2013. Aleksandra brała też udział w 
Ogólnopolskim Maratonie piłki siatkowej w Łebie w 
reprezentacji swojego zespołu, który zdobył tam IX 
miejsce.  

Sebastian Romańczyk / sztuki 
walki wyślij sms o treści km.ns.16 
na numer 71051 
Jest zawodnikiem mrągowskiego 
klubu „Kaliniak Team”. W lutym 
zdobył złoty medal podczas tur-
nieju Warmia Cup 2013 Iłowo. 
Został ćwierćfinalistą Mistrzostw 
Czech K-1 Praga. Odniósł zwycię-
stwo na gali amatorskiej K-1 Un-
derground Fight Show Mrągowo. 

W roku 2013 zadebiutował też na ringu w walkach 
zawodowych i dwukrotnie wygrał.  
Szymon Rostkowski / sztuki walki wyślij sms o treści 
km.ns.17 na numer 71051 
To podopieczny klubu sportowego „Kaliniak Team”. 
Podczas Warmia Cup 2013 Iłowo wywalczył złoto. Tej 

samej barwy medal stał się 
jego udziałem na II Otwar-
tych Mistrzostwach Barczewa 
federacji WFMC w 2013 roku 
i na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski UFR 

MAZOVIA CUP w Tarczynie. W trakcie Czech K-1 
Praga zdobył tytuł Vice Mistrza i srebrny medal. Szy-
mon wywalczył drugie miejsce również na Mistrzo-
stwach Polski Kickboxingu federacji UFR w Suszu. 
Igor Sadłowski / piłkarz wyślij sms o treści km.ns.18 na 
numer 71051 
Igor od 2 lat trenuje piłkę nożną w Klubie Mrągowia 
Mrągowo. Jest wyróżniającym się zawodnikiem druży-
ny Orlików (2003 r. i młodsi). W turnieju rundy jesien-
nej zdobył 5 bramek, był wyróżniającym się obrońcą i 
zarazem podporą zespołu. Igor jest bardzo uzdolnio-
nym zawodnikiem, który cały czas chce się rozwijać i 
poprawiać swoje umiejętności piłkarskie. 

Dawid Sarnowski / piłka 
nożna wyślij sms o treści 
km.ns.19 na numer 71051 
Dawid rozwija się w zawrot-
nym tempie, swój talent 
niejednokrotnie prezentował 
na treningach oraz meczach 

mistrzowskich strzelając wiele bramek i asystując 
kolegom z drużyny. Jego umiejętności piłkarskie oraz 
wolicjonalne zostały dostrzeżone przez szkoleniowców 
Arki Gdynia i już od lutego Dawid będzie reprezento-
wał barwy jednego z najlepszych klubów w Polsce. 
Aleksandra Siarnacka / siatkarka wyślij sms o treści 
km.ns.20 na numer 71051 
 Jest zawodniczką MUKS „OMEGA” MRĄGOWO. 
Aleksandra współuczestniczy w zajęciu przez klub V 
miejsca w drużynowym konkursie Mistrzostw Woje-
wództwa Młodziczek, które zorganizował Warmińsko
-Mazurski Związek Piłki Siatkowej, a także osiągnięciu 
awansu do Turnieju Finałowego Mistrzostw Woje-
wództwa Młodziczek w sezonie 2013/2014. Wraz z 
zespołem MUKS „OMEGA” MRĄGOWO, Aleksan-
dra wywalczyła IX miejsce w Ogólnopolskim Marato-
nie piłki siatkowej w Łebie.  
Zuzanna Szabat wyślij sms o treści km.ns.21 na numer 
71051 
Zawodniczka MUKS OMEGA Mrągowo. Jest wyróż-
niającą się zawodniczką drużyny, z którą w 2013 roku 
świętowała następujące sukcesy: V miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Młodziczek z zespołem MUKS 
„OMEGA” Mrągowo w sezonie 2012/2013, które 
zorganizował Warmińsko-Mazurski Związek Piłki 
Siatkowej, awans do Turnieju Finałowego Mistrzostw 
Województwa Młodziczek z zespołem MUKS 

"OMEGA" Mrągowo w sezonie 2013/2014 organizo-
wanego przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki 
Siatkowej, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Kadr 
Wojewódzkich w Łebie, III miejsce w Turnieju Na-
dziei Olimpijskich w Spale z kadrą Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego. 

Wojciech Szczubełek, bilard 
wyślij sms o treści km.ns.22 na 
numer 71051 
W 2013 roku zdobył tytuł Mło-
dzieżowego Mistrza Mrągowa, 
tytuł Wicemistrza Mrągowa w 
grupie seniorów. Regularnie 
zajmuje czołowe miejsca w tur-
niejach organizowanych w Mrą-

gowie oraz innych miastach. 
Marta Wachowicz wyślij sms o 
treści km.ns.23 na numer 71051 
Jest siatkarką MUKS OMEGA 
Mrągowo. Jest wyróżniającą się 
zawodniczką drużyny, z którą 
w 2013 roku świętowała nastę-
pujące sukcesy: V miejsce w 

Mistrzostwach Województwa Młodziczek z zespołem 
MUKS „OMEGA” Mrągowo w sezonie 2012/2013, 
które zorganizował Warmińsko-Mazurski Związek 
Piłki Siatkowej, awans do Turnieju Finałowego Mi-
strzostw Województwa Młodziczek z zespołem 
MUKS "OMEGA" Mrągowo w sezonie 2013/2014 
organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Związek 
Piłki Siatkowej, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Kadr Wojewódzkich w Łebie, III miejsce w Turnieju 
Nadziei Olimpijskich w Spale z kadrą Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego. 
Natalia Wojciechowska / 
sztuki walki wyślij sms o 
treści km.ns.24 na numer 
71051 
Natalia trenuje sztuki walki od 
5 lat. Przygodę z tym sportem 
zaczęła w mrągowskim klubie 
Kyokushin Karate, a obecnie 
trenuje w gdańskim klubie. 
Posiada ona stopień uczniow-
ski – 3 kyu. W grudniu 2013 

roku wystartowała w Otwartych Mistrzostwach Pol-
ski Południowej w Mielcu zdobywając tam złoto w 
kategorii Seniorki+60kg. Do jej osiągnięć należy także 
II miejsce na Mistrzostwach Polski Północnej w 2013 
r. W 2013 roku została wpisana na listę proponowanej 
kadry Polskiej Federacji Kyokushin Karate.  



Natalia Koptas 

Marta Krasowska 
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Marcin Wosik 

Prof. Ashot Piliposjan, dyrektor Departamentu ds. 
Ochrony Środowiska Kulturowego i Opieki nad 
Muzeami w Ministerstwie Kultury Republiki 
Armenii, a także reprezentanci dwóch czołowych 
muzeów w Erebuni i Metsamor w towarzystwie 
dr Radosława Karasiewicza-Szczypiorki, dr 
Krzysztofa Jakubiaka, dr Tomasza Nowakiewicza 
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego gościli w Mrągowie.  
Podczas trzy dniowej wizyty delegacja spotkała się 
z Burmistrz Miasta, Otolią Siemieniec, która opo-
wiedziała m.in. o historii miasta, jego unikalnym 
położeniu, administracji oraz kierunkach rozwoju. 
- Cieszy nas zainteresowanie zagranicznych nau-
kowców stanowiskiem w Czaszkowie. Jest to 
niewątpliwie jedno z ważniejszych odkryć  ar-
cheologiczne ostatnich lat. – mówi Otolia Siemie-
niec- Dzięki zaangażowaniu pracowników Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytutu Archeologii i Etnografii Polskiej Akade-
mii Nauk oraz władz lokalnych udało się do tej 
pory zabezpieczyć zabytki, których łączna liczba 
przekracza pół tysiąca egzemplarzy. Mamy na-
dzieję, że dzięki wynikom badań zainteresowanie 
historią naszego regionu wzrośnie nie tylko wśród 

gości, ale także rodowitych mieszkańców- dodaje 
Burmistrz. 
 

Muzealnicy z Armenii na stanowisku  
archeologicznym w Czaszkowie 

Mrągowo odwiedzili muzealnicy z Armenii. Zagranicznym gościom towarzyszyli naukowcy z 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem wizyty było odwiedzenie unikato-
wego stanowiska archeologicznego w Czaszkowie. 

Wystawa fotografii  
Klaudii Gąsior 
Zapraszamy na wyjątkową wystawę, na której 
zobaczycie  portrety autorstwa Klaudii Gąsior. 
Wystawa dostępna jest do połowy marca w 
CKIT.  
Klaudia to 17-latka z Mrągowa, uczennica techni-
kum o profilu technik obsługi turystycznej. 
Fotografowanie jest jej pasją, którą zajmuje się od 
kilku lat. W 2012 r. zajęła III miejsce w konkursie 
wojewódzkim ''Krajobraz Warmii i Mazur''. Kilka 
dni później kupiła sobie wymarzony aparat i 
wówczas zaczęła się jej prawdziwa przygoda z 
fotografią. W 2013 r. wygrała konkurs fotogra-
ficzny "Taniec w przestrzeni miasta" organizowa-

- Mrągowo długo nie mogło doczekać się rzetel-
nego opracowania naukowego na temat dziejów 
miasta i okolic. Gdy pojawiła się taka możliwość, 
chcemy wesprzeć tę ważną dla mieszkańców 
Mrągowa inicjatywę - mówi Burmistrz Otolia 
Siemieniec.   
Książka będzie pracą zbiorową. Wśród autorów 
znajdą się znakomici historycy regionu m.in. z 
Warszawy, Torunia, Gdańska, Olsztyna. Nadzór 
merytoryczny nad zespołem autorskim pełni dr 
hab. Jan Gancewski, profesor UWM w Olsztynie. 
Praca będzie złożona z dwóch tomów, w skład 

Będzie nowa monografia Mrągowa i okolic! 
Po blisko czterdziestu latach od wydania ostatniej monografii Mrągowa i okolic, Polskie Towarzystwo 
Historyczne Odział w Olsztynie podjęło się opracowania jej najnowszej wersji. Monografia będzie wyda-
na pod tytułem „Dzieje Mrągowa i okolic. Od czasów najdawniejszych do współczesności.” Wydanie 
planowane jest na 2016 rok. 

Legendy PRLu zawitały  
do Mrągowa 
Ekipa popularnego programu motoryzacyjnego 
Legendy PRLu, nadawanego na kanale TVN 
Turbo zawitała w środę 12 lutego do Mrągowa. 
Tematem realizowanego odcinka były samocho-
dy w służbie telewizji. Autem, które sprowadziło 
Patryka Mikiciuka do naszego miasta, jest dosko-
nale zachowana NYSA 522 w wersji "Kinowóz", 
która znajduje się w mrągowskim Muzeum 
Sprzętu Wojskowego. Zdjęcia realizowane były 
na terenie byłej jednostki wojskowej oraz w mu-
zeum przy ul. Przemysłowej. 
Pracownicy muzeum opowiadali o historii wyko-
rzystania kinowozów w wojsku oraz w cywilu. 
Scenariusz przewidywał ukazanie pełnego cyklu 
pracy kinowozu - przyjazd do jednostki wojsko-
wej, uruchomienie agregatu prądotwórczego, 
rozstawienie rzutnika, ekranu i wreszcie projekcję 
filmu. Emisja programu planowana jest na 2 mar-
ca tego roku. 
Oprócz "naszego" kinowozu autorzy programu 
znaleźli w Mrągowie wiele inspiracji. Odwiedzili 
m.in. jeden ze szrotów, który oferuje sprzedaż 
samochodów historycznych oraz nagrali materiał 
filmowy na temat Wołgi, którą porusza się jeden 
z mrągowskich listonoszy. 

Zagraniczni goście zwiedzili także miasto oraz obejrzeli wysta-
wy prezentowane obecnie w mrągowskim Muzeum. 

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Fot. Natalia Koptas 

których wejdzie także prezentacja multimedialna 
na płycie CD oraz obiekty graficzne jak: mapy, 
szkice i zdjęcia. Wydanie planowane jest na 2016 
rok.    
- Do tej pory monografie wydały już m.in. samo-
rządy: Miasto Giżycko, Lidzbark Warmiński, 
Powiat szczycieński – mówi dr hab. Jan Gancew-
ski. – Teraz jest dobry czas na opracowanie publi-
kacji dotyczącej Mrągowa, gdyż pojawiły się no-
we możliwości korzystania z archiwów zagra-
nicznych. 
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, na 
którym został podpisany list intencyjny o współ-
pracy przy opracowaniu publikacji pomiędzy 
Gminą Miasto Mrągowo i PTH. W dokumencie 
swoje podpisy złożyli: Burmistrz Mrągowa Otolia 
Siemieniec, Prezes PTH Oddział w Olsztynie dr 
Andrzej Korytko oraz Wiceprezes dr hab. Jan 
Gancewski.  Współpraca ukierunkowana będzie 
na działania przy aplikowaniu o dofinansowanie 
przedsięwzięcia oraz jego realizację do czasu za-
kończenia projektu. 

Fot. Marta Krasowska 

CKIT 
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OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA   

II. Przedmiotem sprzedaży są:  
1) Pompa Ama Porter KSB S 545 ND z 2007 roku – 4 szt. Pompa 
zanurzeniowa z rozdrabniaczem oraz osiowym wejściem i promieniowym 
wyjściem strumienia. 
 Parametry pompy:  
- wydajność tłoczenia Q 0,3-4,7 l/s  
- moc znamionowa P2 1,5 kW,   
- wysokość tłoczenia H 20, 2 – 6 m 
- temperatura medium i otoczenia 40ºC 
- ciężar całkowity 24 kg 
- znamionowa prędkość obrotowa 27501/min 
- napięcie znamionowe 380/415 V 
- klasa cieplna izolacji uzwojenia Class F 
- współczynnik mocy cos φ 0,85 
- częstotliwość znamionowa 50 Hz 
- tryb pracy S1 
- prąd znamionowy 3,5 A 
III. Cena wywoławcza: 
Pompa Ama Porter KSB S545 - 1 429,26 zł/szt. 
IV. Termin przetargu: 06.03.2014r., godz. 11.00 
V. Miejsce przetargu : Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 650A, 
11-700 Mrągowo, pok. 19 
VI. Warunki przystąpienia do przetargu: 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w 
wysokości 10 % wartości pompy tj. 142,93 zł z dopiskiem „Wadium 
pompa”. Wadium można wpłacić na konto nr 45 1020 3639 0000 8502 
0005 1235 lub w kasie Urzędu Miejskiego od pn. do pt. w godz. 900 - 
1400 Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, 
zostanie zwrócone w ciągu 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wadium winno być wniesione na co najmniej godzinę przed rozpoczę-
ciem przetargu. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał 
przetarg, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży. 

VII.I informacje o sposobie złożenia oferty: 
1.Pisemna oferta winna zawierać: 
- imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres, 
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu 
lub,  
 że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 
2. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. 
3. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca. 
4. Oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – pompy”, należy 
składać do dnia 06.03.2014r., do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie pok. 17, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, 
lub przesłać  pocztą na  powyższy adres. 
VIII. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany majątek: 
Pompy można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu. Nr Tel. 89/ 741 90 19 w godz. 8.00 – 15.00  
IX. Wybór oferty i podpisanie umowy: 
1.Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli: 
 - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu 
  lub oferent nie wniósł wadium, 
2. Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. 
3. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną, oferenci, którzy 
złożyli takie oferty, zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert z 
ceną wyższą niż pierwotnie. 
4. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn. 
X. Podpisanie umowy: 
1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni 
od dnia podpisania umowy kupna – sprzedaży. 
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłynięciu 
środków finansowych na konto sprzedającego. 
3.Wzór umowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika ma-
jątku ruchomego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku, w sprawie 
sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednost-
ki budżetowe. 

Burmistrza Miasta Mrągowa o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości 
jednostkowej niższej niż 300 euro. 

- ciężar całkowity 20,5 kg 
- zasilanie 230/50 V/Hz 
Cena 1 szt. pompy – 581,00 zł netto + 23% VAT = 714,63 zł 
brutto 
Sprzedaż pomp odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie 
w dniu 27.02.2014r. 
o godz. 11.00 
Pompy można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgod-
nieniu terminu Tel. 89/741 90 19 w godz. 8.00-15.00 
Bliższych informacji na temat sprzedaży pomp udzieli Referat 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ul. Królewiecka 60a ( pokój 53, II piętro), Tel. 89/741 
90 19. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 
2010 roku, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składni-
kami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki 
budżetowe (Dz.U.2010, Nr 114, poz. 761)  
Informuję: 
o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego tj. 2 szt. 
pomp głębinowych pionowych SPO 5-70A, przeznaczonych do 
pompowania wody czystej w systemie pracy przerywanej. 
Parametry pompy : 
-rok produkcji 2009 
- wydajność tłoczenia Qmax 100 l/min  
- moc znamionowa P2 1,5 kW,   
- wysokość podnoszenia/ciśnienie Hmax m/bar 70/7 

Weź udział w badaniu Weź udział w badaniu Weź udział w badaniu    
ankietowym, którego ankietowym, którego ankietowym, którego    
celem jest zdiagnozowanie celem jest zdiagnozowanie celem jest zdiagnozowanie    
sytuacji społecznej sytuacji społecznej sytuacji społecznej    
Miasto Mrągowo jest w trakcie opracowywania 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych dla Gminy Miasta Mrągowo na lata 2014-
2020”. Konieczność uchwalenia strategii przez 
samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju. 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych 
jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej 
polityki społecznej, ukierunkowana na działania 
lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpozna-
nie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gmi-
ny. 
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od 
dnia do 21 lutego 2014 r. wszyscy zainteresowani 
mieszkańcy Miasta Mrągowo mogą wziąć udział 
w badaniu ankietowym, którego celem jest zdia-
gnozowanie sytuacji społecznej Miasta. Państwa 
odpowiedzi pozwolą nam również określić dzia-
łania, które należy podjąć w celu poprawy jakości 
życia jego mieszkańców. 
Ankieta dostępna będzie w siedzibie: Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, w pokoju 28 oraz na 
stronie internetowej: www.mragowo.pl. 

Do 28 lutego złóż wniosek 
 na usunięcie azbestu 
Ruszyła czwarta edycja działań związanych z 
usuwaniem wyrobów azbestowych. 
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, jednak cena za 
jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych 
nie powinna być wyższa niż 680 zł. 
Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu 
terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z obiektów, których właścicielami są 
jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu 
Państwa, osoby fizyczne, kościoły i związki wy-
znaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszka-
niowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sek-
tora finansów publicznych będące gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi. Wniosek 
wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo w termi-
nie do 28.02.2014 roku. Wniosek wraz z załącz-
nikami dostępne są w Ref. Środowiska i Gospo-
darki Odpadami, Urzędu Miejskiego, pok. 52, II 
piętro. Dodatkowe informacje pod numerem 
telefonu 89 741 90 29. 

Nowa siedziba Inkubatora Ekonomii Społecznej  
Dzięki wsparciu Gminy Miasto Mrągowo od marca  Inkubator Ekonomii Społecznej będzie 
miał swoją siedzibę  w budynku obok Szkoły Podstawowej przy  ul. Kopernika  4 .  

Inkubator Ekonomii Społecznej, którego terenem 
działania jest powiat mrągowski oferuje: usługi 
informacyjno - konsultacyjne dla osób zaintereso-
wanych ekonomią społeczną, kompleksowe usłu-
gi doradcze biznesowe, marketingowe, prawne i 
księgowe, profesjonalne szkolenia umożliwiające 
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i/lub prowadzenia działalności w sekto-
rze ekonomii społecznej,  usługi wspierające roz-
wój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii 

społecznej m.in. poprzez budowę sieci współpracy 
lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju 
podmiotów ekonomii społecznej oraz konsolidacji 
podmiotów ekonomii społecznej, działania pro-
mocyjne na rzecz zatrudnienia w sektorze ekono-
mii społecznej, wsparcie infrastrukturalne dla 
powstałych podmiotów ekonomii społecznej. 
 
Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych 
usług doradców w ramach IES. 
Barbara Elżbieta Wyłudek  
Kierownik Inkubatora Ekonomii Społecznej 
ies.wamacoop.bw@gmail.com 
Jolanta Mojzych - Doradca/Animator 
ies.wamacoop.jm@gmail.com 

ŚGO 

EKZ 
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Każdy z nich stał się kamieniem milowym w 
historii muzyki rockowej. Występ Spare Bricks 
jest także hołdem złożonym jednemu z najlep-
szych zespołów wszechczasów. Koncert będzie 
wzbogacony pokazami multimedialnymi i efekta-
mi specjalnymi.  
Na program koncertu składają się jedne z najbar-
dziej znanych utworów w historii muzyki rocko-
wej, ta ponadczasowa muzyka znajduje odbior-
ców w każdym przedziale wiekowym.  
Spare Bricks jako pierwszy polski zespół dostał się 
do prestiżowego grona najlepszych coverbandów 
zespółu Pink Floyd, prowadzonego przez jeden z 
najbardziej znanych na świecie floydowskich 
portali internetowych – www.pinkfloydz.com/
tributebands.htm 
Zespół Spare Bricks dba o każdy szczegół wyko-
nawczy, pozostawiając jednak miejsce na autorską 
interpretację. Oprawa multimedialna zawiera 
filmy, animacje i grafiki - doskonale dopasowane 
klimatem do konkretnych utworów. Jednym 
słowem jeśli ktoś kocha muzykę, którą tworzyli 
muzycy Pink Floyd, to powinien to zobaczyć. 

KULTURALNIKKULTURALNIK  

Zapraszamy Na Kaziuka …. 
Burmistrz Miasta Mrągowo, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oraz Centrum Kultury i 
Turystyki serdecznie zapraszają 1 marca 2014 (sobota) o godz. 17.00 na Kaziukowe święto.  

Kabaret Ani Mru-Mru  
z nowym programem ! 
Kabaret Ani Mru-Mru wystąpi 9 marca o godz. 
16.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągo-
wie z nowym programem, którego premiera 
odbyła się 9 listopada 2013 roku.     
„Jeśli się nie da, a bardzo się chce… to można!” to 
widowisko, z wszystkim, co w kabarecie najlep-
sze – atrakcyjnie dobrane tematy skeczy, niepod-
rabialna gra i pointy trafiające w punkt, wszystko 
podane w charakterystycznej dla Ani Mru-Mru 
najlepszej jakości. Widzowie będą mogli poznać 
życie zarówno szczęśliwego narzeczonego jak i 
niezadowolonego męża, znajdzie się coś dla miło-
śników zwierząt, ale i fani sportów walki nie będą 
pominięci.  
Bilety w cenie 50 zł do nabycia: CKiT, ul. War-
szawska 26 tel. (89) 743 34 66, 
www.biletynakabarety.pl i www.kupbilecik.pl. 
Informacje i zamówienia grupowe pod nr  
tel. 601 500 545 

W tym roku gościć będziemy dwa zespoły z Pod-
brodzia. Pierwszy to Zespół Pieśni i Tańca  
„Żejmiana”. Historia zespołu z Podbrodzia sięga 
1990 roku, kiedy to z inicjatywy miejscowego koła 
Związku Polaków na Litwie oraz Janiny Bielano-
wej zdecydowano o powołniu polskiego zespołu, 
mogącego uświetniać uroczystości ważne dla 
lokalnej społeczności. Repertuar „Żejmiany“ to 
tańce i  pieśni zarówno polskie – oberek, polonez, 
mazur oraz obrzędowe tańce litewskie. Zespół jest 
laureatem wielu litewskich i międzynarodowych 
festiwali. Kierownikiem artystycznym zespołu jest 
Lolita Vilimiene. 

Przed koncertem na holu głównym przy muzyce 
z oryginalnej czarnej płyty „The Dark Side Of The 
Moon” (wydanie Harvest 1973 rok) prezentowa-
ne będą zdjęcia z koncertów zespołu Pink Floyd. 
Po koncercie fanów Pink Floyd zapraszamy na 
rozmowę z zespołem. 
Informacje o koncercie: Dariusz Naworski tel. 510 
069 388 , dariusz.naworski@eurozet.pl. Informa-
cje o zespole Spare Bricks - A Pink Floyd Tribute 
Band znajdą Państwo na stronie: 
www.sparebricks.pl. 
Na koncert zapraszają : Centrum Kultury i Tury-
styki, Nu Media, Radio Zet Gold. 
Bilety w cenie 25 zł dostępne w CKIT. 

Drugi to Zespół tańca nowoczesnego „Gielmie". 
Zespół powstał w 2002 roku przy Podbrodzkiej 
Szkole Sztuki.   Zespół jest stałym uczestnikiem 
największych festiwali i koncertów oraz projek-
tów nie tylko na Litwie, ale i poza granicami. W 
ciągu 12 lat swojej działalności wielokrotnie 
otrzymywał najwyższe wyróżnienia: w 2008 
roku w Mistrzostwach Świata Tańca Nowocze-
snego zespół został wicemistrzem świata a w roku 
2010 i 2011- Mistrzem Świata. W grudniu 2013 
roku został zwycięzcą telewizyjnego projektu 
„Tańcz!”. Kierownikiem zespołu jest Agnie Ric-
kiawiczienie. 
Tradycyjnie podczas imprezy ,,Na Kaziuka" zosta-
nie zorganizowany kiermasz, gdzie nabyć można 
będzie oryginalne wyroby z Wilna. Bilety w 
cenie:  12 zł , 9 zł /balkon/ do nabycia w portierni 
CKiT, ul. Warszawska 26, w godz. 14.00 - 22. 00 
(tel. 89 743 34 73) lub on - line. 
www.ckit.mragowo.pl. 
Impreza dofinansowana jest z Budżetu Miasta 
Mrągowo.  

16 marca - koncert jazzowy 
w CKiT! 
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich 
miłośników muzyki jazzowej na koncert duetu 
Fortuna/Dys, który odbędzie się 16 marca 2014 o 
godz. 18. 00 w CKiT. 
Podczas koncertu będziemy mięli okazję zoba-
czyć i usłyszeć wspólny projekt Macieja Fortuny 
(trąbka) i Krzysztofa Dysa (fortepian). Stanowi on 
pełną przestrzeni muzykę kameralną z pograni-
cza klasyki i jazzu, w charakterze intymną, zacho-
wującą wszelkie przymioty muzyki awangardo-
wej. Na wykonywany repertuar duetu składają się 
wyłącznie autorskie kompozycje. 
Bilety w cenie 25 zł / 20 zł – bilet ulgowy 
(uczniowie, studenci) do nabycia w portierni 
CKiT, ul. Warszawska 26, w godz. 14.00 - 22. 00 .  

Fot. Marian Modzelewski 

Muzyczna podróż przez albumy Pink Floyd  
z zespołem Spare Bricks 

Już 29 marca 2014 o godz. 19.00 zapraszamy na niesamowitą podróż w przeszłość przez klasyczne albumy 
Pink Floyd, takie jak: Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here czy The Wall. 
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