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Uczcili rocznicę wybuchu  
II wojny światowej 
Weterani, działacze społeczni, poczty sztandaro-
we, samorządowcy i przedstawiciele służb mun-
durowych wzięli udział w upamiętnieniu 75. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczy-
stość zorganizowało Stowarzyszenie Tradycji 
Wojska Polskiego w Mrągowie, przy wsparciu 
Miasta Mrągowo, Gminy Mrągowo i Powiatu 
Mrągowskiego. 
Mrągowskie Obchody rocznicy wybuchu II 
wojny światowej i jednocześnie Dnia Weterana 
obyły się w Klubie Kasyno. Na początek odśpie-
wano hymn państwowy i uczczono minutą ciszy 
wszystkich poległych w trakcie ostatniej wojny. 
Później okolicznościowy referat wygłosił płk 
Stefana Gojło, prezes Stowarzyszenia Tradycji 
Wojska Polskiego w Mrągowie i były dowódca 
nieistniejącej już mrągowskiej jednostki wojsko-
wej.  
- Mamy obowiązek i powinność celebrować 
takie daty jak ta dzisiejsza - powiedział płk Gojło. 
- II wojna światowa była najbardziej dramatycz-
nym wydarzeniem na świecie, które kosztowało 
życie miliony ludzi. 
W uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej wzięli udział wete-
rani, działacze społeczni i poczty sztandarowe: 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, a także Związku Sybiraków.  
W obchodach uczestniczyli mrągowscy komen-
danci: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i 
Wojskowego Ośrodka Szkolno-Kondycyjnego.  
Władze samorządowe reprezentowali: burmistrz 
Mrągowa - Otolia Siemieniec i przewodniczący 
sejmiku wojewódzkiego - Julian Osiecki.  
Oprawę muzyczną przygotował mrągowski chór 
Kamerton. 

Zdecyduj na co wydać 300 tysięcy złotych!  
Ruszył Mrągowski Budżet Obywatelski 2015 

Do 26 września potrwają konsultacje społeczne w sprawie MBO 2015. Mieszkańcy zdecydują na co w 
przyszłym roku wydać 300 tysięcy złotych, o 100 tysięcy złotych więcej niż w pierwszej edycji. 

MBO to część budżetu Miasta na 2015 r., o której 
przeznaczeniu mają zdecydować mieszkańcy. 
Burmistrz Otolia Siemieniec zaproponowała, by 
w roku 2015 kwota przeznaczona na zgłaszane 
inwestycje wyniosła 300 tysięcy złotych. 
- Doświadczenie ubiegłorocznego, pilotażowego 
budżetu obywatelski pokazało, że warto aktywi-
zować mieszkańców, budować społeczeństwo 
obywatelskie.- mówi Burmistrz Otolia Siemie-
niec. - Mrągowianie zaangażowali się w przygoto-
wanie projektów zadań oraz wzięli udział w gło-
sowaniu. Zapraszam mieszkańców do udziału w 
tegorocznej edycji.  
Do 26 września Mrągowianie będą mogli zgłaszać 
pomysły, by w głosowaniu wybrać te, które we-
dług nich są najbardziej interesujące i potrzebne. 
Wybrane zadania zostaną zrealizowane w 2015 r. 
Propozycje zadań może zgłosić każdy mieszka-
niec Mrągowa po 16 roku życia, oraz organizacje 
pozarządowe z terenu Miasta. Wystarczy wypeł-
nić formularz i złożyć go w Urzędzie Miejskim. 

Warto przedtem skonsultować się z pracownika-
mi urzędu, aby upewnić się, że projekt spełnia 
wymagania formalne, gdyż złożony formularz 
konsultacji traktowany jest jako ostateczna wersja 
projektu zadania i nie ma możliwości wnoszenia 
poprawek lub wymiany formularza. Zaplanowa-
no także dwa spotkania z mieszkańcami, 15 i 23 
września w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Na 
spotkaniu będzie można uzyskać  podstawowe 
informacje o tym jakie zdania można zgłaszać i 
jaki będzie termin ich wykonania. Burmistrz 
Mrągowa oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
odpowiedzą na wszystkie pytania mieszkańców. 
Głosowanie odbędzie się od 2 do 16 października 
poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzu-
cenie jej do urny w Urzędzie Miejskim i Centrum 
Kultury i Turystyki lub wysłanie głosu listownie 
na adres urzędu. Wyniki głosowania poznamy 22 
października. 
Wszystkie informacje na temat MBO oraz pliki 
do pobrania będą dostępne na stronie interneto-
wej: www.mragowo.pl  w zakładce Dla Miesz-
kańców/Budżet Obywatelski 2015. 
Szczegółowe informacje, w rozmowie z Bur-
mistrz Mrągowa, na str. 2. 

Więcej informacji: Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, pod nr tel. 89 741 9041, e-mail: promocja2@mragowo.um.gov.pl, na stronie internetowej: 
www.mragowo.pl w zakładce Dla mieszkańców/Budżet Obywatelski 2015 oraz w ulotkach informacyj-
nych dostępnych w Punkcie Interesanta Urzędu Miejskiego i recepcji Centrum Kultury i Turystyki. 

Trwa przebudowa dróg  na os. Mazurskim  
Do końca października zostanie wybudowany drogowy łącznik pomiędzy osiedlem Mazurskim a ob-
wodnicą Mrągowa. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie z ,,Narodowego progra-
mu przebudowy dróg lokalnych” wynosi ponad milion zł.  

Wraz z budową prawie czterystumetrowego 
odcinka drogi, zostanie także wybudowana ścież-
ka pieszo - rowerowa, sieć kanalizacji deszczowej, 
oświetlenie uliczne a na zniszczonych drogach 
wewnętrznych osiedla Mazurskiego zostanie 
wymieniona nawierzchnia. Na inwestycji zyskają 
także piesi, bo nowe chodniki pojawią się między 
innymi wzdłuż bloków 2,3 i 5 oraz ZS nr 4. 
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Ubiegłoroczny, pilotażowy budżet obywatelski 
uważany jest za sukces. Proszę przypomnieć jak 
duże było zaangażowanie mieszkańców?  
Aktywność mieszkańców jak na pierwszy raz była 
wysoka. W głosowaniu wzięło udział przeszło 2 
tys. obywateli, czyli blisko 11 % uprawnionych do 
głosowania. Frekwencją w głosowaniu mrągowia-
nie przewyższyli  sąsiedni Kętrzyn i Olsztyn. 
Pomysłów jest zapewne tyle ilu mieszkańców 
Mrągowa. Jakie propozycje można zgłaszać?  
Do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, 
zgłaszać można wszelkie zadania inwestycyjne w 
ramach zadań własnych Gminy wynikających z 
art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym. Koszt inwestycji nie może 
przekroczyć 300 tys. złotych. Dotyczyć mogą np. 
infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu 
zbiorowego, edukacji, kultury, sportu, zieleni, 
porządku publicznego i bezpieczeństwa miesz-
kańców, promocji miasta itp. Zgłaszać można na 
przykład: budowę/ przebudowę oświetlenia, re-
mont pomostów, budowę boiska sportowego,  
budowę zatok postojowych, autobusowych, par-
kingu, wykonanie kanalizacji remont chodnika, 
budowę placu zabaw, ścieżki zdrowia, miejsc do 
rekreacji, park edukacyjny, instalacje artystyczne, 
iluminacje świetlne, dekoracje przestrzeni pu-
blicznych. 
Warto wspomnieć o formalnościach – jak zgłaszać 
propozycje wykorzystania części budżetu Miasta 
na 2015 r.?  
Zadania można zgłaszać wyłącznie na formularzu 
konsultacji, dostępnym w Punkcie Interesanta 
Urzędu Miejskiego i recepcji Centrum Kultury i 
Turystyki oraz na stronie internetowej: 
www.mragowo.pl w zakładce Dla mieszkańców/
Budżet Obywatelski 2015 do 26. września 2014 r. 
Wypełnione i podpisane formularze w wersji 
papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu 
Miejskiego, lub wysyłać na adres urzędu z dopi-
skiem „MBO 2015”. Formularze mogą być składa-
ne także drogą elektroniczną. W tym przypadku 
należy zeskanować podpisany formularz i przesłać  
na adres: promocja2@mragowo.um.gov.pl . 
Co w przypadku kiedy nie wiemy czy nasz pro-
jekt spełnia wymagania formalne, czy nie koliduje 
z planami zagospodarowania przestrzennego 
miasta czy też z inwestycjami jakie są planowane? 
Wszystkie propozycje można konsultować z pra-
cownikami Urzędu. Udzielają oni pomocy w 
zakresie weryfikowania zgodności z planami 
zagospodarowania przestrzennego, weryfikacji 
pod kątem planowanych inwestycji Miasta oraz 
sprawdzenia poprawności formalnej wniosku, a 

także we wstępnym oszacowaniu kosztów realiza-
cji zadania. Konsultacje z pracownikami Urzędu 
odbywają się od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 14.30-15.30, pok. 51. Informacji udzielają 
Karol Walinowicz i Tomasz Wrzosek. Pomoc 
udzielana jest nieodpłatnie.  
Planowane są spotkania z mieszkańcami, w czym 
mają one pomóc,  kiedy się odbędą?  
Zaplanowane zostały dwa spotkania z mieszkań-
cami, w terminach: 15 września, godz. 16.00 i 23 
września, godz. 17.30, w sali nr 1 Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie. Na spotkaniu wspólnie z 
pracownikami Urzędu Miejskiego odpowiem na 
wszystkie pytania mieszkańców. 
Mrągowianie będą mogli zagłosować na wybrane 
projekty. Kto wcześniej dokona ich weryfikacji? 
Weryfikacji dokonuje Zespół Koordynujący. W 
skład Zespołu wchodzą: 3 przedstawiciele Bur-
mistrz Miasta, 3 radni  i 3 przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych. Zespołem kieruje Kierow-
nik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Inte-
gracji Europejskiej – Donata Kobylińska-Durka. 
Ocenie podlega zgodność projektu z prawem, jego 
koszt rzeczywisty i wykonalność. Pozytywnie 
zweryfikowane projekty zadań zostaną publiko-
wane na stronie internetowej miasta.  
Kiedy i gdzie odbędzie się głosowanie?  
Głosowanie odbędzie się w dniach 2-16 paździer-
nika poprzez wypełnienie karty do głosowania. 
Kartę należy wrzucić do urny w Punkcie Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miejskim lub w recepcji 
Centrum Kultury i Turystyki. Dopuszcza się odda-
nie głosu listownie na adres urzędu z dopiskiem 
„MBO 2015”.  
Kto może głosować i jak wypełniać kartę do gło-
sowania?  
Głosować może każdy mieszkaniec Mrągowa, 
posiadający meldunek stały lub tymczasowy na 
terenie miasta powyżej 16 roku życia. Głosować 
można na wybrane spośród pozytywnie zweryfi-
kowanych projektów. Głosujący może wybrać 
maksymalnie 1 zadanie z listy  przedstawionej w 
karcie do głosowania. 
Gdzie i kiedy będą dostępne karty do głosowania? 
Kartę do głosowania można otrzymać w Urzędzie 
Miejskim, Centrum Kultury i Turystyki lub po-
brać ze strony internetowej www.mragowo.pl 
(zakładka Dla mieszkańców/ Budżet Obywatelski 
2015) po 30 września. 
Kiedy poznamy wyniki głosowania?  
Wyniki głosowania poznamy 22 października. 
Będą one ogłoszone na stronie internetowej, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w  lokal-
nych mediach. 
 

W skrócie 

Rozmowa z Burmistrz  o budżecie obywatelskim  
Cel ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego został osiągnięty. Mrągowianie zaangażowali się w 
przygotowanie projektów zadań oraz wzięli udział w głosowaniu. Kontynuacja zapoczątkowanego rok 
temu budżetu obywatelskiego, umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o Mieście i bycie za nie 
współodpowiedzialnym. Rozmowa z Burmistrz Otolią Siemieniec, przybliży reguły Mrągowskiego 
Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok.  

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Wdrażanie metody PRI  
w Urzędzie Miejskim 
W styczniu br. Burmistrz Miasta, Otolia Siemie-
niec podjęła decyzję o wdrożeniu metody PRI 
(Planowania Rozwoju Instytucjonalnego) w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie.  
W związku z tym została podpisana umowa doty-
cząca uczestnictwa w projekcie „Systemowe 
wsparcie procesów zarządzania w jednostkach 
samorządu terytorialnego”. Projekt realizowany 
jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
w Warszawie, samorządy i partnera, Małopolską 
Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie w okresie od  
20.01.2014r. do 30.09.2015r. 
Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego obejmuje 
analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, 
projektowanie zmian instytucjonalnych, ich 
wdrożenie oraz monitorowanie i ocenę efektów. 
To jeden z ważnych elementów doskonalenia 
funkcjonowania samorządu Miasta i podnoszenia 
kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta, który 
przekłada się na jakość obsługi mieszkańców i 
firm. Wielu pracowników podnosi swoje kwalifi-
kacje, w tym m.in. 4 osoby odbywają aplikacje 
radcowskie: Barbara Gabrychowicz-Olchowik, 
Grażyna Wroniewicz, Andrzej Figura i Łukasz 
Jałoza a zastępca burmistrza, Tomasz Witkowicz 
ukończył studia podyplomowe Akademia Lide-
rów Samorządowych w Wyższej Szkole Banko-
wej w Toruniu. 

Samorząd Miasta podpisał  
porozumienie z WOSZK 
We wtorek, 9 września, Gmina Miasto Mrągowo 
oraz Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo Kondycyj-
ny w Mrągowie podpisali porozumienie o współ-
pracy. 
Miasto Mrągowo i WOSZK wyznaczyli sobie 
wspólne cele. Wśród nich są działania na rzecz 
obronności państwa i wychowania patriotyczne-
go młodzieży, kształtowania patriotycznych, 
proobronnych i obywatelskich postaw mieszkań-
ców Mrągowa.  
Porozumienie zostało podpisane przez Burmistrz 
Mrągowa, Otolię Siemieniec i Komendanta 
Ośrodka, ppłk Krzysztofa Sikorskiego. 
- Jestem zadowolona, że podjęliśmy oficjalnie taką 
współpracę. - mówi Burmistrz Mrągowa.- Liczę, 
że wspólne przedsięwzięcia Miasta i WOSZK-u, 
przyczynią się do wzmocnienia wartości patrio-
tycznych, szczególnie wśród młodych mieszkań-
ców Mrągowa, a także do integracji środowiska 
wojskowego i społeczności lokalnej.  
Porozumienie umożliwi również  korzystanie z 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej WOSZK-u 
m.in. z nowo wybudowanego basenu do nauki 
pływania dla dzieci i młodzieży  szkolnej - dodaje 
Otolia Siemieniec.  
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

„Karta Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus” to imien-
na karta wydawana przez Dyrektora MOPS, 
upoważnionego przez Burmistrz Mrągowa, do 
przyznawania Karty Dużej Rodziny w ramach 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 
Karta skierowana jest do rodzin – również zastęp-
czych i rodzinnych domów dziecka, a także sa-
motnych rodziców – posiadających troje i więcej 
dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się 
lub studiuje do 25 roku życia. 
Karta realizowana będzie w takich obszarach, jak 
edukacja, kultura, sport i rekreacja. Program zo-
stanie rozszerzony w zależności od zainteresowa-
nia mrągowskich instytucji i przedsiębiorców, 
którzy zechcą włączyć się w to przedsięwzięcie. 
Na początek proponujemy rodzinom ulgę w 
wysokości 50% zniżki za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne w zakresie przekra-
czającym podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. O partnerach przystępujących do 
programu informować będziemy państwa na 
naszej stronie www.mragowo.pl w zakładce DLA 
MIESZKAŃCÓW. 
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny 
można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mrągowie oraz ze strony interneto-
wej miasta.  

W skrócie 

ZOSTAŃ PARTNEREM  
„KARTY MRĄGOWSKIEJ RODZINY TRZY PLUS” 

Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza instytucje i 
przedsiębiorców z terenu Miasta Mrągowo chcące 
włączyć się w szczytny cel wsparcia rodzin mają-
cych co najmniej troje dzieci na utrzymaniu, po-
siadających „Kartę Mrągowskiej Rodziny Trzy 
Plus”.  
Warunkiem udziału w programie jest zapewnie-
nie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla ro-
dzin wielodzietnych. W zamian podmioty, które 
się przyłączą do realizacji programu, będą mogły 
posługiwać się znakiem „Tu honorujemy „Kartę 
Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus” w celach rekla-
mowych i informacyjnych. Udział w Programie 
„Karta Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus” zwiększy 
grono Państwa klientów, wzmocni wizerunek 
firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród miesz-
kańców i wzbudzi ich zaufanie oraz zainteresowa-
nie mediów. Burmistrz Miasta Mrągowo nie re-
kompensuje kosztów udzielonych zniżek bądź 
ulg. Zgłoszenie jest szybkie, proste i bezpłatne. W 
deklaracji przystąpienia do programu, podmiot 
określa jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne 
korzyści może zaoferować. Formularz dostępny 
na stronie www.mragowo.pl w zakładce dla 
mieszkańców należy wypełnić i odesłać na jeden z 
podanych adresów: ekz@mragowo.um.gov.pl lub 
szkudaj@mragowo.um.gov.pl . 
Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną 
szczegółowe warunki współpracy i podpisana 
umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Mrągowo 
a podmiotem, zwanym inaczej partnerem, co 
pozwoli na realizację programu. 
Informacji udzielają pod nr tel. 89 741 90 13  
Anna Jakubowicz, ekz@mragowo.um.gov.pl,  
Irena Szkudaj, szkudaj@mragowo.um.gov.pl. 

Karta Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus 
W celu wspierania i promowania rodziny wielodzietnej i poprawy jej sytuacji Rada Miejska w Mrągowie 
w dniu 28 sierpnia 2014 r.  podjęła uchwałę o przyjęciu „Karty Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus”. 

Spotkanie członków Ruchu  
Abstynenckiego 
Około 300 osób z całej Polski weźmie udział 20 
września w Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie w mityngu członków Ruchu Anonimo-
wych Alkoholików, których łączy pragnienie 
zaprzestania picia oraz wzajemne wspieranie się 
w osiąganiu i utrzymywaniu trzeźwości.  
Początek spotkania o  godz. 19.00. Wcześniej, o 
godz. 18.00 w Kościele pw. Matki Bożej Saletyń-
skiej przy ul. Słonecznej 1 B, zostanie odprawiona 
msza święta z udziałem uczestników mityngu. 
Mityng ma charakter otwarty, skierowany jest 
nie tylko do osób dotkniętych chorobą alkoholo-
wą, ale także do rodzin i osób sympatyzujących z 
ruchem AA. Uczestnicy  mityngu będą rozma-
wiać o swojej chorobie alkoholowej i życiu w 
trzeźwości. Będzie prowadzony dyżur terapeu-
tyczny z zakresu choroby alkoholowej oraz zosta-
nie zorganizowana zabawa taneczna. 
Spotkanie zostało przygotowane przez członków 
Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań" w 
Mrągowie oraz członków grup AA, działających 
w  Mrągowie, przy wsparciu środków z budżetu 
Miasta, przeznaczonych na realizację  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo 
na 2014 r. 

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ  
LUB ZAGROŻONĄ BEZROBOCIEM ? 
CHCESZ TO ZMIENIĆ? 
PRZYJDŹ NA DYŻUR pracownika Inkubatora 
Ekonomii Społecznej w Mrągowie 
Spółdzielnie Socjalne – Punkty Konsultacyjne 
Urząd Miasta w Mrągowie  
- stolik na holu, konsultacje  
w każdy poniedziałek od 12.00 do 16.00 

Wybory Samorządowe 2014 
Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się 16 listopada. Są one organizowane raz na cztery lata, w 2014 roku pierwszy raz w okręgach jednomandatowych. 
Wybory samorządowe dotyczą wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich), wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. 

Mrągowo - przydatne informacje:  
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowa-
nia 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach 
od 7.00 do 21.00. Przed przystąpieniem do głoso-
wania należy okazać obwodowej komisji wybor-
czej dowód osobisty lub każdy dokument z foto-
grafią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
Dokumentem tym nie może być "książeczkowy" 
dowód osobisty. 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wybor-
ców, udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Kró-
lewieckiej 60A, pokój nr 26, pod nr tel.  
89 7419011. 

Ważne terminy: 
Do 27 października 2014 r. powinien być zgłoszo-
ny zamiar głosowania korespondencyjnego przez 
wyborcę niepełnosprawnego o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. 
Do 7 listopada 2014 r. powinny być złożone 
wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania w imieniu wyborcy niepełnospraw-
nego o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, a także osoby, które najpóź-
niej w dniu głosowania kończą 75 lat. Wnioski 

składa się do Burmistrza Miasta. 
Do 12 listopada 2014 r. wyborcy niepełno-
sprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich 
do spisu wyborców w obwodach głosowania 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych. Wnioski składa się do Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie (pok. nr 26). 
Informację o okręgach wyborczych, ich grani-
cach i numerach, liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym oraz 
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Mrągowie w wyborach do Rady 
Miejskiej w Mrągowie zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014 r. dostępne są w BIP-ie Gminy 
Miasto Mrągowo w zakładce WYBORY. 
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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach  określa zadania gminy oraz obowiązki 
właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania 
czystości i porządku w gminach. 
Art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2013. poz. 1399) stanowi że właścicie-
le nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku przez przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Z przywołanego przepisu wynika zasada, iż nie-
czystości ciekłe powstające w gospodarstwie do-
mowym na danej nieruchomości powinny być 
odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
Zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków 
reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858 p. zm.).  
Zgodnie z art. 2 pkt 7 tej ustawy sieć stanowią 
przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z 
uzbrojeniem i urządzeniami, którymi jest dostar-
czana woda lub którymi są odprowadzane ścieki, 

będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego. 
Artykuł 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków stanowi, iż odprowadzanie ścieków 
odbywa się na podstawie pisemnej umowy o 
odprowadzanie ścieków zawartej między 
przedsiębiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 
Z mocy art. 9 ust. 1 tej ustawy wynika zakaz 
wprowadzania ścieków bytowych i ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

przeznaczonych do odprowadzania wód opado-
wych, a także wprowadzania ścieków opado-
wych i wód drenażowych do kanalizacji sanitar-
nej. 
Ustępy 4, 4a i 6 art. 28 ustawy o zbiorowym zao-
patrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków przewidują, iż ten, kto bez uprzedniego 
zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, 
wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych 
bądź nie stosuje się do zakazu wynikającego z art. 
9 ust. 1, podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny do 10.000 zł wymierzanej na podstawie 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia.  
Do czasu podłączenia nieruchomości do kanaliza-
cji sanitarnej należy prowadzić prawidłową go-
spodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowy-
wać dowody potwierdzające wywóz nieczystości 
przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne 
zezwolenia. 
Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach w przypadku stwier-
dzenia niewykonania obowiązków, o których 
mowa w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent 

Utrzymanie czystości w gminie  
a obowiązek przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 

TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO  
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W MIESIĄCU PAŻDZIERNIKU 2014 R. 

poniedziałek (7.10)  wtorek (8.10)  Środa (8.10) czwartek (9.10) piątek (10.10) 

- Kolejowa  
- Krótka  
- Krzywa  
- Księżycowa  
- Nadbrzeżna  
- os. Nikutowo  
- os. Metalowców  
- Plutonowa  
- Sienkiewicza  
- Słoneczna  
- Wojska Polskiego  
- Żołnierska 

- Andersa  
- Armii Krajowej  
- Giżycka  
- Gołębia  
- Harcerska  
- Jaszczurcza  Góra  
- Kormoranów - Krucza  
-Laskowa - Leśna Droga  
- Łabędzia - Medyk  
- Młodkowskiego  
- Młynowa - Nowogródzka  
- Ogrodowa - Orla  
- Podmiejska - Polna  
 - Prusa - Słowicza  
- Tymniki - Widok  
 - Wiejska - Wileńska  
- Wolności - Żurawia 

- 8 Maja - Boh.Warszawy -  
- Chopina - Dolny Zaułek 
- Jeziorna - Kajki  
- Konopnickiej - Kościelna  
- Kościuszki -  Krakowska  
- Królewiecka  
- Mała Warszawska  
- Mały  Rynek - Mazurska  
- Mickiewicza - Moniuszki  
- Mrongowiusza  
- Na Ostrowiu - Okulickiego  
- Ratuszowa - Roosevelta  
- Rybna - Skłodowskiej  
- Sobczyńskiego - Sołtyska  
- Spacerowa - Szkolna  
- Traugutta - Warszawska   
-Wyspiańskiego - Wyzwolenia 
- Żeromskiego 

- Dziękczynna  
- Grunwaldzka  
- Kopernika  
- Łąkowa  
- Oficerska  
- os.Brzozowe  
- os.Grunwaldzkie  
- os.Parkowe  
- Piaskowa 

- Akacjowa  
- Brzozowa  
- Bukowa - Cicha  
- Długa - Grabowa  
- Jaśminowa - Jaworowa  
- Kalinowa  
- Klonowa  
- Kochanowskiego  
- Krasińskiego - Leśna  
- Lipowa - Lubelska  
- Olsztyńska - Orzeszkowej  
- os. Mazurskie  
- Przemysłowa - Rynkowa  
- Słowackiego - Torowa  
- Towarowa - Tuwima  
- Zielone Wzgórze 

miasta) wydaje decyzję nakazującą zrealizowanie 
obowiązku.  
Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie 
przepisów ustawy z dnia 17.06.1996r. o postepo-
waniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. 
z 2012r., poz. 1015 z p. zm.).  
Gmina, realizując wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 3 
ustawy o samorządzie gminnym obowiązek doty-
czący zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólno-
ty w zakresie budowy kanalizacji, usuwania i 
oczyszczania ścieków komunalnych, kiedy wy-
buduje sieć kanalizacji sanitarnej, powstaje po 
stronie właścicieli nieruchomości obowiązek 
podłączenia się do tej sieci łącznie z kosztami tego 
podłączenia.  
Obowiązek budowy kanalizacji dotyczy bowiem 
wybudowania i doprowadzenia sieci do nieru-
chomości. Kwestia przyłącza tj. połączenia sieci z 
budynkiem, pozostaje po stronie właściciela nie-
ruchomości. 
Koszty związane z wykonaniem obowiązku pod-
łączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sani-
tarnej nie podlega regulacji decyzją wydaną na 
podstawie art.5 ust.7 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach.  
W tym zakresie wszelkie wątpliwości rozstrzyga 
art.15 ust.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
który stanowi, iż realizację budowy przyłączy do 
sieci oraz studni wodomierzowej pomieszczenia 
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głów-
nego i urządzenia pomiarowego zapewnia na 
własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci.   
 
Burmistrz Miasta Mrągowa 



 

 

List Burmistrza w sprawie odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych 
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 
897 ze zm.), która nałożyła na Miasto obowiązek 
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi, polegającego na przejęciu 
odpowiedzialności za odpady.     
W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2013 r. 
został wprowadzony nowy system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, który objął wszyst-
kich mieszkańców odbiorem odpadów, zapewnił 
większy porządek, mniejsze zaśmiecenie środowi-
ska, a także zwiększoną  selektywną zbiórkę od-
padów. Miasto Mrągowo od tego dnia przejęło 
obowiązki związane z gospodarowaniem odpada-
mi komunalnymi powstającymi na terenach 
nieruchomości zamieszkałych.  
Z uwagi na liczne monity właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych (tj. nieruchomości, na 
których prowadzona jest działalność gospodarcza, 
instytucje, obiekty kulturalne i oświatowe, banki, 
obiekty sakralne, ogrody działkowe, itp.), wnio-
skujących o ujęcie tych nieruchomości do nowe-
go systemu, Rada Miejska w Mrągowie, w dniu 
24 kwietnia 2014 r.  podjęła Uchwałę Nr 

XLIV/1/2014 o objęciu z dniem 1 stycznia 2015 
roku systemem gospodarowania odpadami komu-
nalnymi nieruchomości niezamieszkałych przez 
mieszkańców, na których powstają odpady komu-
nalne. 
Miasto od dnia 1 stycznia 2015 roku przejmie 
obowiązki związane z gospodarowaniem odpada-
mi komunalnymi powstającymi na terenach nie-
ruchomości niezamieszkałych, co pozwoli na 
ujednolicenie i uszczelnienie systemu gospodarki 
odpadami. Odpady komunalne odbierać będzie 
przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, 
z którym Miasto podpisze umowę na odbieranie  i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, 
muszą wypowiedzieć umowy na odbiór odpadów 
ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku, gdyż 
opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 
1 stycznia 2015 roku będą wnosić na rachunek lub 
w kasie Urzędu Miejskiego.  
Zgodnie z art. 6j ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 t.j.) w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych, opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi stanowi ilo-
czyn liczby pojemników na odpady komunalne 
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Ważne informacje dla nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH, 
czyli takich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą, urzędy, obiekty kulturalne i oświatowe, banki, obiekty sakralne, ogrody działko-

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi ? 
Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej (współwłaściciel, zarządca). 
Gdzie można pobrać deklarację? 
Ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
www.mragowo.pl lub w siedzibie Urzędu przy ul. Królewiec-
kiej 60A w Mrągowie. 
Jak obliczyć wysokość opłaty? 
Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn zadeklaro-
wanej ilości pojemników, liczby opróżnień pojemników 
w miesiącu oraz stawki opłaty.  
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 
r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 t.j.) właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik o 
odpowiedniej pojemności służący do zbierania odpadów 
komunalnych (zmieszanych) oraz utrzymywać ten pojemnik 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym. 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych usytuowa-
nych w budynkach mieszkalno-usługowych, dopuszcza sie 
po uzgodnieniu z Zarządcą danej nieruchomości, korzysta-
nie z pojemników na odpady zmieszane ustawionych dla 
nieruchomości zamieszkałych. Przy uwzględnianiu pojem-
ności pojemnika na odpady zmieszane należy kierować się 
tygodniowymi normatywami określonymi w § 6 ust. 1 Regu-
laminu utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta 
Mrągowo: 
- 3 litry na każdego pracownika i ucznia przebywającego na 
terenie szkół wszelkiego typu, przedszkola, żłobka; 
- 5 litrów na 1 łóżko lub miejsce w szpitalach, hotelach, 
pensjonatach, internatach, domach opieki, polach namioto-
wych, itp.; 
- 5 litrów na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, 
usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, 
placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabine-
tach lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach użyteczno-
ści publicznej, itp.; 
- 5 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastrono-
micznych; 
- 5 litrów na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlo-
wych zlokalizowanych poza budynkami:  kioski, punkty 
szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, itp.; 
- 10 litrów na 1 działkę w ogródkach działkowych w okresie 

od 01 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 litry poza 
tym okresem; 
- 2 litry na kwaterę (grób), a w dniu 01 i 02 listopada dodatko-
wo przy każdym wejściu, 
na cmentarz pojemnik 1100 litrów; 
- minimum 1 pojemnik 60 litrowy na 1 działkę letniskową lub 
domek letniskowy. 
Jaka będzie wysokość opłaty ? 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zostały 
przyjęte Uchwałą Nr XLVI/3/2014 Rady Miejskiej w Mrągo-
wie z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie ustalenia stawki 
opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pojemnik o określonej pojemności. 
W przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej 
zbiórki, opłata za odbiór odpadów jest niższa, zgodnie z ww. 
Uchwałą. Ponadto w ramach tej opłaty, właściciel nierucho-
mości niezamieszkałej otrzyma worki do segregacji odpa-
dów, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, położo-
nej na wyodrębnionej nieruchomości gruntowej, zostaną 
ustawione pojemniki do segregacji.  
Stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika za 
odpady niesegregowane (zmieszane): 
1) pojemnik o pojemności 60 litrów – 9,00 zł 
2) pojemnik o pojemności 110 litrów – 15,00 zł 
3) pojemnik o pojemności 120 litrów – 17,00 zł 
4) pojemnik o pojemności 240 litrów – 33,00 zł 
5) pojemnik o pojemności 1100 litrów – 151,00 zł 
6) pojemnik o pojemności 7000 litrów – 962,00 zł 
Stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika za 
odpady segregowane: 
1) pojemnik o pojemności 60 litrów – 6,00 zł 
2) pojemnik o pojemności 110 litrów – 10,00 zł 
3) pojemnik o pojemności 120 litrów – 11,00 zł 
4) pojemnik o pojemności 240 litrów – 22,00 zł 
5) pojemnik o pojemności 1100 litrów – 101,00 zł 
6) pojemnik o pojemności 7000 litrów – 642,00 zł 
Podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodar-
czą w miejscu zamieszkania, które wytwarzają wyłącznie 
odpady komunalne w niewielkiej ilości, nie muszą składać 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej. Odbiór 
tych odpadów będzie uwzględniony w składanej deklaracji 
dla nieruchomości zamieszkałej. 

Odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości 
niezamieszkałych przez firmę wybraną w drodze przetargu 
zorganizowanego przez Miasto. Przedsiębiorca nie będzie 
mógł, jak dotychczas, zawrzeć umowy na wywóz odpadów 
z wybrana firmą odbierającą odpady komunalne.  Zgodnie z 
zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Mrągowo, odpady komunalne z nieruchomo-
ści niezamieszkałych będą odbierane co dwa tygodnie. 
Istnieje możliwość częstszego wywozu odpadów komunal-
nych. W tym celu konieczne jest wpisanie w Deklaracji 
większej liczby opróżnień. Każdorazowa zmiana wymaga 
złożenia korekty Deklaracji. Zwracamy uwagę, iż należy 
wyraźnie oddzielić odpady komunalne od poprodukcyj-
nych, które powstają w wyniku prowadzonej działalno-
ści. Odpady komunalne są to odpady podobne do 
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
wytwarzane przez pracowników.  
Co należy zrobić z pozostałymi odpadami ? 
ODPADY ZMIESZANE, których nie można zakwalifikować 
do żadnej frakcji zbieranej selektywnie – np. odpady higie-
niczne, porcelana, lustra i inne wytworzone przez pracowni-
ka, wrzucamy do ustawionego we własnym zakresie pojem-
nika. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych z nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na 
terenie miasta Mrągowo, będą nieodpłatnie przyjmowane 
odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. Od 1 stycznia 2015 r. nowa lokalizacja PSZOK-
u uzależniona będzie od wyłonionej w drodze przetargu 
firmy odbierającej odpady, która zobowiązana będzie do 
odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Mrągowo. 
Gdzie i kiedy wnosimy opłatę ? 
Zgłoszoną w deklaracji OPŁATĘ za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi należy uiszczać raz na miesiąc, z dołu, 
bez wezwania, w terminie do dnia 10 każdego następnego 
miesiąca (np. za styczeń do 10 lutego). Opłatę należy uisz-
czać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 
Nr 56), w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 
9.00 do 14.00, w poniedziałki  w godzinach  od 9.00 do 
15.00 lub na rachunek tut. Urzędu w Banku PKO BP S.A o/
Mrągowo nr konta: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617. W 
tytule przelewu należy wskazać adres nieruchomości oraz 
okres, za który uiszczana jest opłata. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie 
Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miej-
skim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, w pokoju nr 47 
(tel. nr 89 741 90 07) lub w pokoju nr 52 (tel. nr 89 741 90 
29). 

ustawionych na nieruchomości, częstotliwości 
odbioru ( nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) 
oraz stawki opłaty za pojemnik  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ustalonej przez Radę Miejską w Mrągowie w 
uchwale Nr XLVI/3/2014 z dnia 26.06.2014 r. w 
sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi za pojemnik o okre-
ślonej pojemności. Wysokość opłaty wyliczana 
jest w oparciu o złożone przez właścicieli deklara-
cje,  w których również należy określić sposób 
zbierania odpadów ( selektywny lub nie). 
Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej 
ma obowiązek złożyć wypełnioną deklarację do 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w terminie    do 
30 września 2014 roku.  
Pierwsze miesiące objęcia systemem gospodaro-
wania odpadami nieruchomości niezamieszka-
łych mogą powodować wiele wątpliwości,  ale 
Państwa aktywne włączenie się w ich rozwiązy-
wanie spowoduje, że taki system gospodarowania 
odpadami spełni Państwa oczekiwania.  
Ze swej strony zapewniam, że pracownicy Urzę-
du Miejskiego dołożą wszelkich starań, aby roz-
wiązywać na bieżąco pojawiające się problemy. 
Burmistrz Miasta Mrągowo  



Dwa pierwsze miejsca na  
podium w finale Regat 7 Cudów 
Mazur dla Mrągowa! 

Za nami finał Żeglarskiego 
Grand Prix o Puchar 7 Cudów 
Mazur, organizowany przez 6 

mazurskich miast: Mrągowo, Giżycko, Mikołajki, 
Węgorzewo, Ruciane-Nida i  Ryn, które wspól-
nie tworzą projekt 7 Cudów Mazur z ofertą dla 
miłośników żeglarstwa i Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich! 
W Rynie odbyły się ostatnie regaty finałowe 
Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cudów Ma-
zur.  W zawodach uczestniczyło 8 załóg. Regaty 
były bardzo szczęśliwe dla żeglarzy z Mrągowa, 
którzy zajęli dwa najwyższe miejsca. Zawody 
wygrała załoga Dariusza Bałdygi, z Emilem Bał-
dygą i Kamilem Cesarskim na pokładzie. Miejsce 
drugie wywalczył Aleksander Fereniec wraz z 
Kamilem Rutkowskim i Marcinem Rutkowskim, 
a najniższy stopień podium przypadł załodze 
Jacka Daszkiewicza, z Leszkiem Grzeszukiem 
oraz Pawłem Solińskim na pokładzie. 
Wraz z imprezą finałową w Rynie, dobiegł końca 
wakacyjny cykl eventów promujących najwięk-
sze miasta na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. 
Imprezy towarzyszyły regatom „Żeglarskiego 
Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur” przez 
ostatnie dwa miesiące. W ich trakcie, goście spo-
tkali się z  gwiazdami sportów wodnych, odwie-
dzili pełne atrakcji strefy kibica, słuchali koncer-
tów oraz poznawali alternatywne formy spędza-
nia wolnego czasu na Mazurach. Finałową im-
prezę zakończyła uroczysta biesiada rycerska na 
zamku w Rynie. 

Mateusz Kossakowski 
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Finał Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa  
Za nami już ostatnie, finałowe regaty z cyklu Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa – DelphiaCup. Impreza 
odbyła się w ostatnią sobotę sierpnia i choć momentami nie było wiatru, udało się bez większych proble-
mów dokończyć wszystkie wyścigi. 

Do finałowych zmagań awansowało 8 najlepszych 
załóg z eliminacji (po 4 zawodników z klasyfikacji 
jachtów kabinowych i otwarto pokładowych). 
Aby wyrównać szanse wszystkich uczestników, 
regaty półfinałowe i finał odbyły się na jednako-
wych jachtach wyczynowych – Delphia 24 One 
Design. Ostatecznie zwycięstwo odniosła załoga 
Dariusza Bałdygi z Emilem Bałdygą i Piotrem 
Królikowskim na pokładzie, wygrywając wszyst-
kie wyścigi w finale. Drugie miejsce przypadło dla 
Łukasza Śliwy, Sary Lubak, Magdaleny Świeżyny 
oraz Jakuba Baumana. Najniższy stopień podium 
wywalczyli Karol Góralczyk, Łukasz Dakszewicz, 
Maciej Majak i Paweł Pawlicki.  
W finale ŻGM oprócz oglądania zmagań 8 najlep-
szych załóg, każdy z żeglarzy mógł wziąć udział w 
specjalnie przygotowanym wyścigu długodystan-
sowym. Chętnych nie brakowało, na start przy-
płynęło aż 12 jachtów. Wygrana przypadła dla 
załogi debiutującej w zawodach – Kacpra Olszew-
skiego i Alicji Perzyńskiej. Drugie miejsce wywal-
czyła międzynarodowa ekipa Bartosza Hajdukie-
wicza, a na najniższym stopniu podium uplasowali 
się Tomasz Krzywosz i Mateusz Kozłowski. 
Finał obfitował w różnego rodzaju nagrody. Każ-
dy z żeglarzy dostał pamiątkową koszulkę i gadże-
ty ufundowane przez firmę Fujitsu. 3 najlepsze 
załogi otrzymały piękne puchary oraz nagrody 
finansowe. Dodatkowo organizatorzy uznali, że 
należy podkreślić wysiłek wszystkich żeglarzy, 
którzy uczestniczyli w finale. Każda załoga, która 
wystartowała otrzymała puchary. Przy tworzeniu 
Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa jedna idea była 
powtarzana za każdym razem jak mantra – impre-
za miała przede wszystkim łączyć pokolenia żegla-

rzy na wodzie. To hasło zostało również podkre-
ślone przy finale, a najmłodszy i najstarszy uczest-
nik regat otrzymali symboliczne puchary. To 
jednak nie koniec. Regaty były także przyjazne 
dla osób niepełnosprawnych, którzy niejedno-
krotnie pokazali, że potrafią świetnie żeglować i 
zdobywać dobre miejsca. Z inicjatywy Pani Bur-
mistrz najlepsza załoga z cyklu Żeglarskiego 
Grand Prix Mrągowa w klasie El Bimbo - Zbi-
gniew Szczepaniak, Małgorzata Szczepaniak, 
Urszula Mrugalska i Wiesław Kalski, otrzymali 
specjalny puchar. Dodatkowo 3 najlepsze załogi z 
klasy El Bimbo, które uczestniczyły w sobotnim 
wyścigu długodystansowym otrzymało od spon-
sorów regat nagrody pieniężne. Warta podkreśle-
nia są również: nagroda dla najliczniejszej rodziny 
startującej w regatach oraz nagroda  fair play dla 
Błażeja Bednarczyka, który w eliminacjach Hotel 
Mercure Mrągowo Cup zrezygnował z wyścigu i 
pomógł innej załodze bezpiecznie dopłynąć do 
portu. 
Podczas after party można było usłyszeć mrągow-
ski zespół Blues 4 Cash, który nigdy wcześniej nie 
grał w naszym mieście. Oprócz coverów Dżemu, 
muzycy dali się ponieść kibicom i specjalnie dla 
nich zagrali po raz pierwszy w swej historii rów-
nież szanty.  
Podsumowując łącznie we wszystkich imprezach 
wystartowało ponad 30 załóg i około 100 żegla-
rzy. Najliczniejsze okazały się regaty o Błękitną 
Wstęgę Jeziora Czos (również eliminacja Żeglar-
skiego Grand Prix 7 Cudów Mazur), mogliśmy w 
nich zobaczyć aż 25 jachtów. 

Mistrzostwa Polski juniorów w 
olimpijskiej klasie RSX- srebro 
dla Patrycji Lis  

W ostatni weekend sierpnia 2014 r. w Giżycku 
na jeziorze Niegocin odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorów w olimpijskiej klasie RSX. Klau-
dia Kondracka, Patrycja Lis, Monika Makow-
czenko, Patryk Chojnicki, Wiktor Samoraj i 
Krzysztof Nadolski – oto reprezentacja Bazy 
Mrągowo, której trenerem jest Tomasz Stefański. 
Najlepiej w bardzo zmiennych warunkach pora-
dziła sobie Patrycja Lis, która zdobyła srebrny 
medal i tytuł v-ce Mistrzyni Polski. Najlepszym z 
zawodników Bazy był debiutant w klasie RSX - 
Patryk Chojnicki, który zajął piąte miejsce (remis 
z czwartym). 

Impreza dofinansowana ze środków Miasta Mrągowo.  



 

W skrócie 

Volvo Triathlon Series w Mrągowie 
W niedzielę 31 sierpnia odbyła się czwarta, finałowa edycja Volvo Triathlon Series. W zawodach rywali-
zowało ponad pół tysiąca zawodników na trzech dystansach. Słoneczna pogoda oraz temperatura w oko-
licy 20 stopni idealnie dopasowały się do finału serii.  

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Start, Strefa Zmian, Expo oraz meta zostały zloka-
lizowane w centrum miasta nad jeziorem Czos, na 
promenadzie w okolicy mrągowskiego molo. 
Duża przestrzeń, bezpośredni dostęp do akwenu, 
ścieżka biegowa nad samym brzegiem to niewąt-
pliwe atuty tego miejsca. Najważniejszym jednak 
elementem była nowa trasa rowerowa, tym razem 
poprowadzona po świeżo wyremontowanej, 
drodze wojewódzkiej Mrągowo - Kętrzyn. Ideal-
nie gładka nawierzchnia dawała możliwość uzy-
skania dobrych prędkości. 
O godzinie 9:00 zawody rozpoczęli uczestnicy 
najcięższej kategorii 1/2 IronMan. Dystans do 
pokonania - 1900 metrów pływanie, 90 kilome-
trów jazdy rowerem i 21 kilometrów biegu. Kate-
gorię tę wygrał Tomasz Szala z Warszawy. Później 
na mecie zameldował się Maksymilian Wójcik z 
Gdańska a trzecie miejsce zajął Paweł Czajkowski 
z Gdyni. Najlepszą kobietą została Olimpia Wojty-
ło z Wrocławia, która jednocześnie zajęła bardzo 
wysokie 18-te miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Na 43 miejscu do mety dobiegł Zbigniew Sękow-
ski z Klubu Biegacza Mrągowo z czasem 5:46:58 
(25 miejsce w swojej kategorii) a na 58 miejscu 
Sebastian Grabowski (29 miejsce w kategorii). 
Najliczniej obsadzony był dystans 1/4 IronMan. 
Do pokonania - 950 metrów pływanie, 45 kilome-
trów jazdy rowerem i 10,5 km biegu. Wśród pa-
nów wygrał 21-letni Jakub Gouniewski z Często-

chowy. Po nim na mecie zameldował się Jakub 
Dec z Goleniowa a trzeci był Marcin Konieczny z 
Olsztyna. 
Wśród pań wygrała Anna Wiśniewska z Gdańska, 
drugie miejsce przypadło Danieli Kamińskiej a 
trzecie Justynie Tarnowskiej. 
Wśród mrągowian najlepiej wypadł Wojciech 
Żarnoch, który zajął 77 miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Na 135 miejscu oraz piątym w kobiecej 
kategorii K1 do mety dobiegła Natalia Wądołow-
ska. Kamil Długosz (Klub Biegacza Mrągowo) – 
153 miejsce w klasyfikacji generalnej i 34 w swojej 
kategorii, Jerzy Szynkowski (Klub Biegacza Mrą-
gowo) – sklasyfikowany został na 205 miejscu a w 
swojej kategorii – 41.  
Dystans 1/8 IronMan to 500 metrów pływania, 25 
kilometrów jazdy rowerem i 5 kilometrów biegu. 
Wygrał Jakub Kubiński z Bydgoszczy, który wy-
przedził Michała Szatewicza z Goleniowa i 
Krzysztofa Hadasa z Poznania. 
Wśród kobiet zwyciężyła Paulina Załucka z Elblą-
ga, drugie miejsce zajęła Katarzyna Czerwińska z 
Warszawy, a trzecie Agnieszka Bolesta-Zarzeczna 
z Warszawy. 
Debiutująca Justyna Bogusz z Klubu Biegacza 
Mrągowo sklasyfikowana została na 97 miejscu, w 
swojej kategorii była 5. 110 miejsce zajął jeden z 
najmłodszych uczestników tegorocznego triathlo-
nu - 17-letni Hubert Jaskólski z MSIS Mrągowa. 

Mrągowia zaprasza kibiców  na mecze rozgrywa-
ne na stadionie miejskim w Mrągowie:  
Sobota 13 września 16:00 z Victorią Bartoszyce 
Sobota 27 września 16:00  z Omulew Wielbark 
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Mrągowia na trzecim miejscu w tabeli! 
Mrągowski klub udanie zainaugurował rozgrywki IV ligi. Po siedmiu kolejkach jest na trzecim miejscu w 
tabeli ze stratą 4 pkt. do lidera – Warmiaka Łukta. Na drugim miejscu znajduje się Granica Kętrzyn.  

Rusza jesienna edycja  
Mrągowskiej Ligi Piłkarskiej 
We wtorek 16.09.2014 r. zainaugurowane zosta-
ną rozgrywki jesiennej edycji Mrągowskiej Ligi 
Piłkarskiej. Zapisy trwają do 10.09.2014r. 

Do rozgrywek należy zapisać się u Animatora 
Orlika - Łukasza Ranachowskiego – pod nume-
rem tel. 512 022 109.  
Ligowe spotkania będą rozgrywane we wtorki i 
środy od godziny 19:00.  
Zapraszamy do śledzenia rozgrywek, które odby-
wać się będą na „Orliku” przy ulicy Żołnierskiej. 
Po zamknięciu zapisów, składy zespołów, termi-
narz rozgrywek oraz aktualne wyniki będą poja-
wiać się na stronie sportzmieniamragowo.pl. 
 

Pokonaj miejską przestrzeń na 
dwóch kółkach! 
Włącz się do Europejskiego Dnia bez Samochodu 
i weź udział w rowerowym rajdzie Miejska Jazda! 
Rowerowy rajd "Miejska jazda” pozwoli uczestni-
kom poznać nie tylko rzeźbę terenu, bowiem 
trasa przebiega wąwozami i wzgórzami, nad 
którymi leży Mrągowo, ale także zobaczyć zabyt-
ki i ciekawe atrakcje z perspektywy dwóch kółek. 
Rowerowy rajd rozpocznie się przy Centrum 
Kultury i Turystyki. Dalej uczestnicy "Miejskiej 
jazdy" ruszą do tzw. „zwalonego mostu” przy ul. 
Słonecznej, dalej Wielkim Ozem Mrągowskim 
przez Park Sikorskiego (Wieża Bismarka, cmen-
tarz wojskowy), centrum miasta z jez. Magistrac-
kim i Ratuszem, promenadą do Amfiteatru i 
Źródełka Miłości, Festiwalowym Deptakiem (ul. 
Jaszczurcza Góra), Mrongoville. Impreza  zakoń-
czy się w Słowiczym Wąwozie nad. Jez. Czar-
nym. Trasa liczy 12 kilometrów. 
Start 20.09.2014 o godz. 11.00 spod CKiT. Plano-
wane zakończenie imprezy o godz. 13.00. Na 
imprezę nie obowiązują zapisy. Osoby nieletnie 
wyłącznie z dorosłym opiekunem.  W przypadku 
pytań prosimy o kontakt z Mrągowskim Cen-
trum Informacji Turystycznej przy ul. Warszaw-
skiej 26, tel. 89 741 80 39 lub mailowo:  
info@it.mragowo.pl. 
Impreza "Miejska jazda" zostanie zorganizowana 
w ramach zadania „Promocja miasta przez sport. 
Sport Zmienia Mrągowo – informator turystyki 
aktywnej” dofinansowanego z budżetu Miasta 
Mrągowo. 

Impreza dofinansowana ze środków Miasta Mrągowo.  

Sobota 11 października 15:30 z OKS Stomil II 
Olsztyn 
Sobota 25 października 15:00 z GKS  Wikielec 
Więcej na www.mragowia.pl.  
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ANDROPAUZA 2  

Jest to doskonała propozycja rozrywki na jesienny 
wieczór. Nie ma nic przyjemniejszego w walce z 
chłodnymi wieczorami niż wspólne spędzenie 
czasu z najbliższymi. A jeśli dodamy do tego 
doborowe towarzystwo gwiazd oraz pełną hu-
moru komedię otrzymamy niezapomniane i 
gorące wrażenia! Przygody roztańczonych, roz-
śpiewanych i pełnych wigoru pensjonariuszy – 
członków kultowej formacji tanecznej 
„Andropauza Dance”. Czy ich przyjaźń przetrwa 
próbę…sił w zabieganiu o względy kobiety bez-
względnej i bezwzględnie pięknej? Czy wśród 
wielu różnic między mężczyzną a kobietą może 
pojawić się jeszcze jedna różnica – różnica wieku? 
I na ile jesteśmy silni, żeby umieć być sami? Dla 
zabicia resztek nadziei wyjaśniamy: andropauza, 
to męska odmiana klimakterium. Kobieta w 
klimakterium, to osoba, której mężczyzna musi 
wybaczyć więcej. Andropauza, to stan, którego 
mężczyzna nie może wybaczyć sobie. Zwłaszcza, 
że kobiety i andropauzy mężczyzna nigdy nie 
zrozumie. A żyć trzeba! Pięciu nieznajomych 
spotyka się w sanatorium. Pięć odmiennych 
osobowości, pięć charakterów i pięć życiorysów. I 
jeden wspólny wróg – doktor ZUS. Polska rze-
czywistość w sanatoryjnej świetlicy i na dancin-
gu. Historia, która każdemu może się zdarzyć. 
Opowiedziana prześmiesznymi dialogami i pio-
senkami, których melodie rozpoznajemy po 
pierwszych dźwiękach. Wulkan dowcipu, kiedy 
bohaterowie idą na żywioł. I odrobina wzrusze-
nia, kiedy wspominają młodość. Samo życie. 
Informacja, sprzedaż i rezerwacja biletów  
w recepcji CKiT, tel. 89 743 34 66,  
rezerwacja grupowa 502 661 402. 

KULTURALNIKKULTURALNIK  

Festiwal Filmowy. Watch Docs.  
25-26 września 12 Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie zagra po 
raz kolejny w Mrągowie.  Jest to jeden z dwóch największych na świecie festiwali filmowych poświęco-
nych prawom człowieka, od 12 lat konsekwentnie popularyzujący filmy dokumentalne wśród polskiej 
publiczności. 

Ideą Festiwalu jest zaprezentowanie szerokiej 
publiczności tematyki praw człowieka, poprzez 
wybitne dokumenty filmowe z całego świata, 
które uświadamiają, że na sytuację w której się 
znajdujemy ma wpływ każdy... 
Serdecznie zapraszamy! Wstęp na wszystkie pro-
jekcje i imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! 
P R O G R A M 
Czwartek 25 września 
godz. 17.00  Wernisaż FOTOGRAFII Z WYDA-
RZEŃ NA UKRAINIE - impreza towarzysząca 
Narodziny społeczeństwa obywatelskiego, walka 
pokoleń, rewolucja społeczna, przewrót politycz-
ny, wreszcie wojna domowa. Każde z tych okre-
śleń okazuje się być trafną nazwą sytuacji politycz-
nej naszego, w tej chwili, najważniejszego, 
wschodniego sąsiada. Ukraina rodzi się na nowo, 
pragnie zmian i ogłaszając je całemu światu, płaci 
najwyższą cenę za głośno artykułowane dążenie 
do prawdziwej demokracji, wolności i prawdy... 
Zdjęcia, które zobaczymy podczas wernisażu 
powstawały w trakcie dramatycznych, lutowych 
zajść w Kijowie, we Lwowie i w Iwano-

„Ślad” to monodram według debiutu literackiego 
Marty Dzido „Ślad po mamie” w reżyserii Marii 
Seweryn i w wykonaniu Agnieszki Michalskiej. 
To opowieść o dojrzewaniu, o potrzebie bliskości i 
zrozumienia. Główną bohaterką jest Anna, która 
tuż przed maturą zachodzi w ciążę. Aborcja jest 
niejako przyczynkiem do opowiedzenia, jak rela-
cje z najbliższymi wpływają na podejmowane 
przez nas decyzje. Sytuacje są wyjęte z życia typo-
wej maturzystki, buntowniczki, królowej świata, 
która sobie z tym światem jednak nie radzi... 
Spektakl szczególnie polecany dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej i ich rodzin. Spektakl przezna-
czony jest dla widzów w wieku powyżej 16 lat.  

Bilety w cenie 25 zł normalny i 20 zł ulgowy 
(uczniowie, studenci). Informacja, sprzedaż i 
rezerwacja biletów w recepcji  Centrum Kultury i 
Turystyki - tel. 743 34 73. 
 

Monodram ŚLAD 
CKiT zaprasza na MONODRAM  "Ś L A D" , który zagości w Mrągowie 27 września o godz. 19.00. 

W skrócie 

Frankiwsku. Ich autorami są młodzi Ukraińcy: 
Kostia Beglow, którego "czarny czwartek" (dzień, 
w którym zginęło ponad 70 osób a rannych zosta-
ło kilkaset) zastał we Lwowie, Maksym Balanduh, 
który fotografował wydarzenia w Kijowie oraz 
Natalia Kabliuk, mieszkanka Iwano-Frankiwska 
(dawny Stanisławów). Zdjęcia posiadają duży 
ciężar emocjonalny i niekiedy są bardzo drastycz-
ne. 
W ramach wernisażu gościć będziemy przedsta-
wicieli  Fundacji Via Art - organizatora  wystawy. 
PROJEKCJE FILMOWE 
godz. 17.45   Lato z Antonem 
godz. 19.00   Za kratami nie nosimy burek 
godz. 20.30     Niesamowity Azerbejdżan! 
Piątek 26 września 
godz. 10.00     Nigdy więcej – historia rewolucji  
godz. 10.15     Ziemia niczyja  
godz. 10.45     Cegła  
godz. 11.00     Rzeczywistość 2.0  
godz. 11.30     Banaz – historia miłosna 
godz. 16.00     Człowiek, który zrywa kajdany                                    
godz. 17.15     Walka o Tybet 
godz. 18.15     Rodzina Państwa Kładko 
godz. 18.30     Nasza klątwa 
godz. 19.00     Matka 24h 
godz. 19.45     Strefa bezpieczeństwa: pola śmierci  
ORGANIZAROR: Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Społeczny Instytut Filmowy 
WSPÓŁORGANIZATOR:  
Centrum Kultury i Turystyki 
PATRONI LOKALNY:  
mragowo24, Kurier Mrągowski 


