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Od 1 marca 2015 r. obowiązuje 
nowy wzór dowodu osobistego 

W nowym dowodzie osobistym  zniknie infor-W nowym dowodzie osobistym  zniknie infor-W nowym dowodzie osobistym  zniknie infor-W nowym dowodzie osobistym  zniknie infor-
macja o miejscu zameldowania, co automatycz-macja o miejscu zameldowania, co automatycz-macja o miejscu zameldowania, co automatycz-macja o miejscu zameldowania, co automatycz-
nie zwalnia z konieczności wymiany dokumentu nie zwalnia z konieczności wymiany dokumentu nie zwalnia z konieczności wymiany dokumentu nie zwalnia z konieczności wymiany dokumentu 
w przypadku zmiany meldunku (obowiązek w przypadku zmiany meldunku (obowiązek w przypadku zmiany meldunku (obowiązek w przypadku zmiany meldunku (obowiązek 
meldunkowy nadal istnieje). Nie ma  informacji meldunkowy nadal istnieje). Nie ma  informacji meldunkowy nadal istnieje). Nie ma  informacji meldunkowy nadal istnieje). Nie ma  informacji 
o kolorze oczu i wzroście, a także skanu podpisu o kolorze oczu i wzroście, a także skanu podpisu o kolorze oczu i wzroście, a także skanu podpisu o kolorze oczu i wzroście, a także skanu podpisu 
posiadacza. Pojawi się natomiast informacja o posiadacza. Pojawi się natomiast informacja o posiadacza. Pojawi się natomiast informacja o posiadacza. Pojawi się natomiast informacja o 
obywatelstwie. obywatelstwie. obywatelstwie. obywatelstwie.     
Wszystkie dowody będą terminowe. Dla osób, 
które nie ukończyły piątego roku życia, doku-
ment będzie wydawany  na 5 lat, zaś dla pozosta-
łych na 10. Także osoby, które ukończyły 65 rok 
życia będą otrzymywały dokumenty terminowe, 
a nie tak jak do tej pory, na czas nieoznaczony. 
Dowody bezterminowe zostaną zastąpione ter-
minowymi. 
Wypełniając wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego, należy podać adres korespondencyjny, 
poczty elektronicznej lub numer telefonu.  Do-.  Do-.  Do-.  Do-
wody osobiste wydawane są bezpłatnie. wody osobiste wydawane są bezpłatnie. wody osobiste wydawane są bezpłatnie. wody osobiste wydawane są bezpłatnie. Wnio-
sek o wydanie dowodu osobistego można złożyć 
tradycyjnie w dowolnym urzędzie w całej Polsce 
lub online. Wnioski w postaci elektronicznej, 
wymagają bezpiecznego podpisu elektroniczne-
go weryfikowanego przy pomocy ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu lub podpisu potwier-
dzonego profilem zaufanym ePUAP i są wnoszo-
ne do organu dowolnej gminy. Format i wymia-
ry nowego dowodu pozostaną takie same jak 
dotychczas. WAŻNE!  WAŻNE!  WAŻNE!  WAŻNE!  Fotografia będzie taka 
sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. 
Dotychczasowe dowody osobiste zachowują 
ważność - nie będzie konieczności ich wymiany. 
Wymiana dowodu nastąpi na miesiąc przed 
terminem ważności dowodu osobistego. 
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym 
trudnym, pierwszym okresie  funkcjonowania 
nowych rozwiązań. Informacji udzielamy  pod 
nr tel. 89 741-90-12.  

Kamieniarstwo Paśnikowski Sp. z o.o.  
zdobywcą tytułu Przedsiębiorca Roku 2014 

Paweł i Tomasz Paśnikowscy zostali wyróżnieni tytulem Przedsiębiorca Roku 2014. Drugie i trzecie Paweł i Tomasz Paśnikowscy zostali wyróżnieni tytulem Przedsiębiorca Roku 2014. Drugie i trzecie Paweł i Tomasz Paśnikowscy zostali wyróżnieni tytulem Przedsiębiorca Roku 2014. Drugie i trzecie Paweł i Tomasz Paśnikowscy zostali wyróżnieni tytulem Przedsiębiorca Roku 2014. Drugie i trzecie 
miejsce przypadło Państwu Janinie i Stanisławowi Brakonieckim, prowadzącym Sklep Jubilerski oraz miejsce przypadło Państwu Janinie i Stanisławowi Brakonieckim, prowadzącym Sklep Jubilerski oraz miejsce przypadło Państwu Janinie i Stanisławowi Brakonieckim, prowadzącym Sklep Jubilerski oraz miejsce przypadło Państwu Janinie i Stanisławowi Brakonieckim, prowadzącym Sklep Jubilerski oraz 
Genowefie i Józefowi Święckim, prowadzącym firmę Spawanie Święcki.Genowefie i Józefowi Święckim, prowadzącym firmę Spawanie Święcki.Genowefie i Józefowi Święckim, prowadzącym firmę Spawanie Święcki.Genowefie i Józefowi Święckim, prowadzącym firmę Spawanie Święcki.    

Na dorocznym Balu Biznesu, który odbył się w 
walentynkowy wieczór, spotkali się przedsiębior-
cy zrzeszeni w Mrągowskim Stowarzyszeniu 
Gospodarczym. Kapituła Konkursu Przedsiębior-
cy Roku wręczyła nagrody tym, którzy w ubie-
głym roku odnieśli największe sukcesy. 
Oprócz wyróżnionych przedsiębiorców swoje 

święto obchodzili Jubilaci: Firma „Adams” Halina 
i Henryk Pędzich - 40-lecie, Hurtownia Papierni-
cza „U Witka” Janina i Witold Siwik i Zakład 
cukierniczy „Jagodzianka” Krzysztof Trzciński i 
Tadeusz Grudek - 25-lecie oraz Firma „Arkodach” 
Wioleta i Arkadiusz Cagara i Firma „Fan” Lidia i 
Janusz Szmigiel -20 lecie. 
Podczas Balu pamiątkowe dyplomy, statuetki 
Niezapominajki i upominki przedsiębiorcom 
wyróżnionym w Konkursie MSG oraz Jubilatom 
wręczyła Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec 
oraz władze Stowarzyszenia Gospodarczego. 
Organizatorem konkursu Przedsiębiorca Roku i 
Balu Biznesu było Mrągowskie Stowarzyszenie 
Gospodarcze. 

Miasto Mrągowo Gminą na 5! 
Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej już po raz szósty wyłonił gminy najbardziej przy-Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej już po raz szósty wyłonił gminy najbardziej przy-Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej już po raz szósty wyłonił gminy najbardziej przy-Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej już po raz szósty wyłonił gminy najbardziej przy-
jazne inwestorom. Raport „Gmina na 5!” ocenił atrakcyjność inwestycyjną polskich gmin oraz jakość jazne inwestorom. Raport „Gmina na 5!” ocenił atrakcyjność inwestycyjną polskich gmin oraz jakość jazne inwestorom. Raport „Gmina na 5!” ocenił atrakcyjność inwestycyjną polskich gmin oraz jakość jazne inwestorom. Raport „Gmina na 5!” ocenił atrakcyjność inwestycyjną polskich gmin oraz jakość 
komunikacji z potencjalnymi inwestorami.komunikacji z potencjalnymi inwestorami.komunikacji z potencjalnymi inwestorami.komunikacji z potencjalnymi inwestorami.    

Badanie objęło 656 polskich gmin. Maksymalnie 
gmina mogła uzyskać 45 punktów, natomiast, by 
uzyskać tytuł „Gmina na 5!” należało przekroczyć 
22,5 punktu. Miasto Mrągowo zdobyło 29 pkt 
plasując się na 12 miejscu w rankingu, tym samym 
zdobywając tytuł Gminy na 5! Na uwagę zasługuje 
fakt, że w naszym województwie Miasto Mrągo-
wo zdobyło najwięcej punktów i obok Elbląga jest 
jednym z dwóch tegorocznych laureatów.  Bada-
nie było dwuetapowe i skupiało się na ocenie 
poziomu obsługi potencjalnego inwestora przez 
urzędy gmin z wykorzystaniem narzędzi komuni-
kacji elektronicznej. W badaniu oceniano infor-
macje na temat warunków prowadzenia działal-
ności gospodarczej i realizacji nowych inwestycji, 

dostępne na stronach internetowych gmin oraz 
odpowiedzi pracowników urzędów gmin na 
pytania potencjalnych inwestorów skierowane 
drogą elektroniczną. Za pomocą metody tajemni-
czego klienta i ankiet oceniono odpowiedzi gmin 
na e-maile. Strony internetowe oceniono przy 
użyciu ankiet. Przyjęto standaryzowane kryteria 
oceny, aby możliwe były porównania wyników 
poszczególnych gmin i stworzenie rankingu. 
- Tytuł Gminy na 5!  Jest dla nas dużym wyróż-
nieniem – mówi burmistrz Otolia Siemieniec - 
mamy świadomość jak ważna jest dobra komuni-
kacja i informowanie o naszej ofercie, dlatego 
ciągle podwyższamy standardy obsługi w naszym 
urzędzie. 

Sportowe nagrody rozdane!  
Zobacz kto m.in. zdobył tytuł Sportowca, Zobacz kto m.in. zdobył tytuł Sportowca, Zobacz kto m.in. zdobył tytuł Sportowca, Zobacz kto m.in. zdobył tytuł Sportowca, 
Trenera i Drużyny Roku 2014. Nagrody i Trenera i Drużyny Roku 2014. Nagrody i Trenera i Drużyny Roku 2014. Nagrody i Trenera i Drużyny Roku 2014. Nagrody i 
wyróżnienia przyznano łącznie w 9 katego-wyróżnienia przyznano łącznie w 9 katego-wyróżnienia przyznano łącznie w 9 katego-wyróżnienia przyznano łącznie w 9 katego-
riach. riach. riach. riach. Szczegóły Gali Sportu na str. 6.  
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Mobilis Express - autobusem  
do Olsztyna szybko i komfortowo  
16 lutego 2015 PKS Mrągowo należący do grupy 16 lutego 2015 PKS Mrągowo należący do grupy 16 lutego 2015 PKS Mrągowo należący do grupy 16 lutego 2015 PKS Mrągowo należący do grupy 
Mobilis wprowadził całkowicie nową usługę na Mobilis wprowadził całkowicie nową usługę na Mobilis wprowadził całkowicie nową usługę na Mobilis wprowadził całkowicie nową usługę na 
linii Mrągowolinii Mrągowolinii Mrągowolinii Mrągowo----Olsztyn o nazwie Mobilis Express. Olsztyn o nazwie Mobilis Express. Olsztyn o nazwie Mobilis Express. Olsztyn o nazwie Mobilis Express. 
28 kursów w obie strony, atrakcyjna cena biletu 28 kursów w obie strony, atrakcyjna cena biletu 28 kursów w obie strony, atrakcyjna cena biletu 28 kursów w obie strony, atrakcyjna cena biletu 
jednorazowego i komfortowe warunki dla po-jednorazowego i komfortowe warunki dla po-jednorazowego i komfortowe warunki dla po-jednorazowego i komfortowe warunki dla po-
dróżnych, którzy będą mogli korzystać między dróżnych, którzy będą mogli korzystać między dróżnych, którzy będą mogli korzystać między dróżnych, którzy będą mogli korzystać między 
innymi z sieci Wiinnymi z sieci Wiinnymi z sieci Wiinnymi z sieci Wi----Fi, to propozycja mrągowskiej Fi, to propozycja mrągowskiej Fi, to propozycja mrągowskiej Fi, to propozycja mrągowskiej 
firmy dla wszystkich, którzy podróżują na wska-firmy dla wszystkich, którzy podróżują na wska-firmy dla wszystkich, którzy podróżują na wska-firmy dla wszystkich, którzy podróżują na wska-
zanej trasie. zanej trasie. zanej trasie. zanej trasie.     
Jednorazowy koszt przejazdu to 8 złotych. Istnieje 
możliwość wykupienia biletów miesięcznych, 
także ze zniżkami dla studentów i uczniów. Cał-
kowitą nowością jest wprowadzenie biletów 
wieloprzejazdowych, których cena zależna jest od 
ilości kursów. W czasie kursów wyświetlane są 
ciekawe informacje na temat wydarzeń, które 
odbywają się w naszym mieście. Szczegółowe 
informacje na www.mobilisexpress.pl lub pod 
numerem 734 455 155.  

Projekt Akademia Liderów Samorządowych,  
podsumowany – "Przed nami stoi zadanie  
nakreślenia wizji przyszłego samorządu..." 

13 lutego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Akademia Liderów Samorządo-13 lutego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Akademia Liderów Samorządo-13 lutego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Akademia Liderów Samorządo-13 lutego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Akademia Liderów Samorządo-
wych, w której wziął udział zastępca burmistrza Mrągowa, Tomasz Witkowicz.  Było to podsumowanie V wych, w której wziął udział zastępca burmistrza Mrągowa, Tomasz Witkowicz.  Było to podsumowanie V wych, w której wziął udział zastępca burmistrza Mrągowa, Tomasz Witkowicz.  Było to podsumowanie V wych, w której wziął udział zastępca burmistrza Mrągowa, Tomasz Witkowicz.  Było to podsumowanie V 
i VI edycji studiów podyplomowych realizowanych w czterech ośrodkach akademickich w Polsce.i VI edycji studiów podyplomowych realizowanych w czterech ośrodkach akademickich w Polsce.i VI edycji studiów podyplomowych realizowanych w czterech ośrodkach akademickich w Polsce.i VI edycji studiów podyplomowych realizowanych w czterech ośrodkach akademickich w Polsce.    

Tomasz Witkowicz ukończył studia podyplomo-
we w specjalności zarządzanie jakością, stanowie-
nie prawa i finanse JST w Wyższej Szkole Banko-
wej w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym i w 
trakcie konferencji odebrał dyplom sygnowany 
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. 
Celem projektu Akademia Liderów Samorządo-
wych (ALS) było podnoszenie kompetencji wyż-

szej kadry kierowniczej administracji samorządo-
wej w zakresie zarządzania personelem, stano-
wienia prawa, poprawy jakości usług dostarcza-
nych obywatelom, w tym obsługi klientów, a 
także budowania pozytywnego wizerunku sa-
morządu. ALS to studia podyplomowe realizo-
wane w partnerstwie z Ministerstwem Admini-
stracji i Cyfryzacji nakierowane na stworzenie 
profesjonalnej kadry zarządzającej w samorządzie 
terytorialnym. 
Podczas konferencji Marek Wójcik, podsekretarz 
stanu w MAC, w swoim wystąpieniu, przedsta-
wił propozycje zmian zgłaszane przez samorządy, 
organizacje pozarządowe i środowiska naukowe. 
Podkreślił również, że przed nami stoi zadanie 
nakreślenia wizji przyszłego samorządu. Podzię-
kował samorządowcom za ogromne zaintereso-
wanie projektem i udział w tym przedsięwzięciu. 

W skrócie 

Uwaga! Zmiany w rozkładach  
jazdy miejskiej komunikacji  
publicznej 

Z dniem 16 marca Z dniem 16 marca Z dniem 16 marca Z dniem 16 marca 
2015 r. zaczną obo-2015 r. zaczną obo-2015 r. zaczną obo-2015 r. zaczną obo-
wiązywać zmienio-wiązywać zmienio-wiązywać zmienio-wiązywać zmienio-
ne rozkłady jazdy ne rozkłady jazdy ne rozkłady jazdy ne rozkłady jazdy 
miejskiej komunika-miejskiej komunika-miejskiej komunika-miejskiej komunika-
cji publicznej w cji publicznej w cji publicznej w cji publicznej w 
Mrągowie. Mrągowie. Mrągowie. Mrągowie.     

Nowe rozkłady jazdy zostały dostosowane do 
szerokiej grupy społecznej korzystającej z usług 
komunikacji publicznej, uwzględniając wnioski 
złożone przez mrągowskie zakłady pracy, poprzez 
stworzenie sieci połączeń dostosowanej do godzin 
pracy. Rozkłady jazdy zabezpieczą również dojazd 
dzieci i młodzieży do szkół funkcjonujących na 
terenie Miasta. Zachowany został dotychczasowy 
układ komunikacyjny, który w sposób czytelny 
określa linie komunikacyjne. Dla poprawy czytel-
ności została powiększona czcionka na przystan-
kowych rozkładach jazdy. 
Nowe rozkłady jazdy zostaną umieszczone na 
przystankach autobusowych najpóźniej w dniu 15 
marca 2015r. Rozkłady jazdy zostały już zamiesz-
czone na stronach: www.mragowo.pl oraz 
www.mobilis.pl/index.php/spolki-pks/pks-
mragowo. 

Głównym zadaniem w ramach projektu jest  
budowa nowego budynku zaplecza szatniowo-
sanitarnego w miejscu istniejącego już budynku 
przeznaczonego do rozbiórki. W jego skład wejdą  
4 toalety, 4 łaźnie i 4 szatnie przeznaczone dla 
zawodników oraz dodatkowe 3 toalety z bezpo-
średnim dostępem z dworu przeznaczone zarów-
no dla zawodników jak i kibiców, w tym WC dla 
osób niepełnosprawnych. Ponadto obiekt będzie 
wyposażony w 2 magazyny, pomieszczenia biuro-
we, pomieszczenie wypoczynkowe (medyczne), 

Miasto stara się o środki na budowę  
nowego zaplecza na terenie 

 Stadionu Miejskiego  
W lutym br. Urząd Miejski złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu W lutym br. Urząd Miejski złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu W lutym br. Urząd Miejski złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu W lutym br. Urząd Miejski złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu 
pn.  „Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w pn.  „Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w pn.  „Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w pn.  „Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu Miejskiego w 
Mrągowie”.Mrągowie”.Mrągowie”.Mrągowie”. 

pokój sędziów.  
Budowa budynku jest niezbędna w celu spełnie-
nia wymagań technicznych (licencyjnych) dla 
obiektów sportowych stawianych klubom pił-
karskim przez PZPN na potrzeby uzyskiwania 
licencji do organizowania rozgrywek ligowych. 
Koszt inwestycji wynosi ponad 2 mln zł, z czego 
dofinansowanie z Ministerstwa może wynieść 
ok. 970 tys. Decyzje o przyznaniu środków po-
znamy w czerwcu.  



 

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  
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Projekt „Starszaki do komputerów!”  
zakończony i podsumowany 

Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zakończył projekt „Starszaki do kom-Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zakończył projekt „Starszaki do kom-Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zakończył projekt „Starszaki do kom-Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zakończył projekt „Starszaki do kom-
puterów!", czyli cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla dorosłych.puterów!", czyli cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla dorosłych.puterów!", czyli cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla dorosłych.puterów!", czyli cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla dorosłych.    

Od października 2014 do stycznia br. Mrągowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku realizował projekt 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu 
Miejskiego z Referatu Strategii, Rozwoju, Promo-
cji i Integracji Europejskiej projekt uzyskał unijne 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 45 
osób, które wcześniej nie miały styczności z kom-
puterem i internetem, bądź miały bardzo mały 
kontakt z tymi mediami. Jego celem był wzrost 
poziomu umiejętności obsługi komputera i inter-
netu u mieszkańców Mrągowa po 50 roku życia, 
poprzez uczestnictwo w kursie komputerowym. 
W ciągu niespełna czterech miesięcy przeprowa-
dzono trzy edycje 40-godzinnego kursu kompute-
rowego. Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę i 
zdobyli umiejętności w obsłudze systemu opera-
cyjnego, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, 
korzystania z Internetu oraz tworzenia prezentacji 
multimedialnych. 
Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 27 
stycznia. Certyfikaty, „absolwentom” wręczyła 
Prezes Stowarzyszenia, Janina Wiśniewska oraz 
Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. 
 

Nowy sprzęt komputerowy trafi do szkół  
oraz 10 gospodarstw domowych z Mrągowa 

Gmina Miasto Mrągowo od maja 2014 roku realizuje projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu Gmina Miasto Mrągowo od maja 2014 roku realizuje projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu Gmina Miasto Mrągowo od maja 2014 roku realizuje projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu Gmina Miasto Mrągowo od maja 2014 roku realizuje projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu 
wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ––––    edycja III”, realizowany w ra-edycja III”, realizowany w ra-edycja III”, realizowany w ra-edycja III”, realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyj-mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyj-mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyj-mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyj-
ne ne ne ne ––––    zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ––––    
eInclusion.eInclusion.eInclusion.eInclusion.    

Do tej pory w ramach projektu 40 gospodarstw 
domowych z terenu miasta Mrągowo, spełniają-
cych kryteria określone we wniosku o dofinanso-
wanie otrzymało 40 zestawów komputerowych z 
darmowych dostępem do Internetu przez okres 
73 miesięcy.  Poza gospodarstwami domowymi, 
w ramach tzw. "działań koordynacyjnych" wypo-
sażono w sprzęt komputerowy trzy mrągowskie 
szkoły samorządowe. Łącznie zakupiono do szkół 
50 zestawów komputerowych, 10 laptopów oraz 
7 drukarek laserowych. Ponadto w mrągowskich 
szkołach samorządowych zostały uruchomione 
Punkty Bezpłatnego Dostępu do Internetu  dla 
mieszkańców Miasta. W wyniku zaoszczędzo-
nych w ramach projektu środków decyzją Wła-
dzy Wdrażającej Programy Europejskie dodatko-
we 10 gospodarstw domowych zostanie wyposa-
żonych w sprzęt komputerowy z darmowych 
dostępem do Internetu. Otrzymają oni także 
wsparcie w postaci kursu komputerowego.  
Pozostałe środki zostaną wykorzystane na dopo-
sażenie placówek oświatowych biorących udział 
w projekcie. Łącznie do Zespołu Szkół nr 1, Ze-
społu Szkół nr 4, Gimnazjum nr 1 OHP zakupio-
nych zostanie 35 laptopów, 14 zestawów kompu-

terowych,  urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, 
projektory multimedialne, ekrany projekcyjne. 
Sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów 
szkół w trakcie zajęć lekcyjnych  oraz przez 
mieszkańców m.in. podczas organizowanych 
przez miasto kursów komputerowych.  
Dotychczas w ramach Programu Innowacyjna 
Gospodarka aż 125 rodzin otrzymało bezpłatnie 
sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. Na 
ten cel Miasto pozyskało prawie 1,8 miliona zło-
tych. Całość działań projektowych jest współfi-
nansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Szkolenie dla wolontariuszy! 
Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha organi-Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha organi-Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha organi-Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha organi-
zuje szkolenie dla kandydatów do wolontariatu zuje szkolenie dla kandydatów do wolontariatu zuje szkolenie dla kandydatów do wolontariatu zuje szkolenie dla kandydatów do wolontariatu 
hospicyjnego. Zapraszamy wszystkich chętnych ! hospicyjnego. Zapraszamy wszystkich chętnych ! hospicyjnego. Zapraszamy wszystkich chętnych ! hospicyjnego. Zapraszamy wszystkich chętnych ! 
Szkolenie odbędzie się w dniach od 6.03 do 10.04
(w środy i piątki) w godz.15.30 do 17.30.  
Kontakt i zapisy: Hospicjum Domowe im Św. 
Wojciecha, ul. Królewiecka 32A pon. od 10.00-
12.00 i czw. od 16.00 -18.00, tel. 665 023 397. 
SZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNE    

MOPS w Mrągowie 
OGŁASZA STAŁY NABÓR 

kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie 
ubezwłasnowolnionych 

1.Wymagania : 
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
b) korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji 
opiekuna prawnego, 
e) posiadanie nieposzlakowanej opinii. 
2.Opiekunem prawnym nie może być: 
a) osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych 
albo została pozbawiona praw publicznych, 
b) osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo 
skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub 
obyczajności, albo za przestępstwo popełnione na szkodę małolet-
niego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której 
orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowa-
niem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub 
obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określony-
mi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu 
bez zgody sądu. 
3.Obowiązki opiekuna prawnego: 
a) sprawowanie pieczy nad osoba i majątkiem ubezwłasnowolnio-
nego – pod nadzorem sądu opiekuńczego (opiekun powinien 
uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniej-
szych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku podopieczne-
go), 
b) dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w 
razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich 
świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, 
by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. 
Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakich-
kolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. 
4.Wynagrodzenie 
a) sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na 
jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagro-
dzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od 
niej, 
b) wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna 
jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z 
pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom 
współżycia społecznego, 
c) wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, 
dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma 
odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokry-
wane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy 
społecznej. 
5.Wymagane dokumenty: 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie: 
a) CV, 
b) zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna 
prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej , 
c) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej 
opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna 
lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji. 
Swoją kandydaturę należy zgłosić do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mrągowie –   w sekretariacie MOPS, lub 
pocztą na adres: ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo, bądź 
pocztą elektroniczną na adres: mops2@wp.pl z dopiskiem: 
„Kandydat na opiekuna prawnego”. Gdy zaistnieją okoliczno-
ści, w których wymagane jest objęcie opieką, pracownik 
Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przed-
stawia sądowi wniosek o objęcie opieką przez wskazanego 
kandydata. 

Szkolenie dla wolontariuszy! 
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hospicyjnego. Zapraszamy wszystkich chętnych ! hospicyjnego. Zapraszamy wszystkich chętnych ! hospicyjnego. Zapraszamy wszystkich chętnych ! hospicyjnego. Zapraszamy wszystkich chętnych ! 
Szkolenie odbędzie się w dniach od 6.03 do 10.04
(w środy i piątki) w godz.15.30 do 17.30.  
Kontakt i zapisy: Hospicjum Domowe im Św. 
Wojciecha, ul. Królewiecka 32A pon. od 10.00-
12.00 i czw. od 16.00 -18.00, tel. 665 023 397. 
SZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNE    
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Wywozy co  tydzień 

  

Wywozy co  
drugi tydzień ulice 

PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK 

Os. Parkowe, Os. Mazurskie, Giżycka,  
Jaszczurcza Góra, Kolejowa, Krzywa,  
Księżycowa, Mrongowiusza,  
Nowogródzka, Okulickiego,  
Os. Metalowców, Piaskowa, Słoneczna,  
Spacerowa, Szkolna, Tymniki, Brzozowa 

02.03 04.05 09.03 
09.03 11.05 23.03 
16.03 18.05 wt. 07.04 
23.03 25.05 20.04 
30.03 01.06 04.05 
wt. 07.04 08.06 18.05 
13.04 15.06 01.06 
20.04 22.06 15.06 
27.04 29.06   

WTOREK WTOREK 

Boh. Warszawy, Dziękczynna, Kopernika, 
Krakowska, Królewiecka, Leśna, Lubelska, 
Moniuszki, Na Ostrowiu, Pl. Kajki, Pl. Wyzwo-
lenia, Polna, Przemysłowa, Ratuszowa,  
Rynkowa, Sołtyska, Torowa, Towarowa,  
Warszawska, Wyspiańskiego,   
Zielone Wzgórze 

03.03 05.05 10.03 
10.03 12.05 24.03 

17.03 19.05 Śr. 08.04 

24.03 26.05 21.04 

31.03 02.06 05.05 
śr.08.04 09.06 19.05 

14.04 16.06 02.06 

21.04 23.06 16.06 
28.04 30.06 30.06 

ŚRODA ŚRODA 

Gołębia, Grunwaldzka, Kormoranów, Krótka, 
Krucza, Łabędzia, Łąkowa, Oficerska, Orla, 
Os. Nikutowo, Os. Grunwaldzkie, Os. Medyk, 
Podmiejska, Półw. Czterech Wiatrów,  
Słowicza, Widok, Żurawia, Leśna Droga 

04.03 06.05 11.03 

11.03 13.05 25.03 
18.03 20.05 czw. 09.04 
25.03 27.05 22.04 
01.04 03.06 06.05 

czw.09.04 10.06 20.05 

15.04 17.06 03.06 
22.04 24.06 17.06 
29.04     

CZWARTEK CZWARTEK 

Andersa, Fr. Chopina, Jeziorna, Laskowa, 
M.C Skłodowskiej, M. Konopnickiej, Młod-
kowskiego, Młynowa, Ogrodowa,  
Os. Brzozowe,  
Sobczyńskiego,  Pl. Armii Krajowej,  
Pl. B. Prusa, Roosevelta, Rybna, Traugutta, 
Wiejska,  Wileńska, Wolności 

05.03 07.05 12.03 

12.03 14.05 26.03 

19.03 21.05 piąt.10.04 
26.03 28.05 23.04 
02.04 pt.05.06 07.05 

pt.10.04 11.06 21.05 

16.04 18.06 pt.05.06 
23.04 25.06 18.06 

30.04    
PIĄTEK PIĄTEK 

8-go Maja, Akacjowa, Bukowa, Cicha, Długa, 
Dolny Zaułek, Grabowa, Jaśminowa, Jaworo-
wa, Kalinowa, Klonowa, Kochanowskiego, 
Kościelna, Kościuszki, Krasińskiego, Lipo-
wa, Mała Warszawska, Mały Rynek, Mickiewi-
cza, Mazurska, Nadbrzeżna, Olsztyńska,  
Orzeszkowej, Plutonowa, Pl. Słowackiego,  
Sienkiewicza, Staromiejska, Tuwima,  
W. Polskiego, Żołnierska, Żeromskiego 

06.03 sb.02.05  

13.03 08.5 13.03.2014 

20.03 15.05 27.03.2014 
27.03 22.05 sb.11.04 
03.04 29.05 24.04 

sb.11.04 sb.06.06 08.05 
17.04 12.06 22.05 
24.04 19.06 sb.06.06 
  26.06 19.06 

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  
Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH  (FIRM) W MRĄGOWIE  

- I PÓŁROCZE 2015 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPEŁNIENIA POJEMNIKÓW 
MOŻNA ZGŁASZAĆ W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI DO 
FIRMY REMONDIS MRĄGOWO POD NUMEREM 
TEL. 89 741 29 83 LUB DO URZĘDU MIEJSKIEGO 
W MRĄGOWIE POD NUMEREM TEL. 89 741 90 07. 

Burmistrz Miasta Mrągowa  
ogłasza rokowania  
1. Przedmiotem rokowań  jest wybór najemcy lokalu użytko-
wego w drodze rokowań. 
2. Położenie lokalu użytkowego – Mrągowo, ul. Wojska 
Polskiego 1. 
3.Powierzchnia użytkowa lokalu – 68,25 m² 
4. Lokal składa się z czterech pomieszczeń: sali sprzedaży, 
dwóch pomieszczeń zaplecza i toalety.  
5. Wysokość  wywoławczej  stawki  bazowej  czynszu najmu  
za 1 m² powierzchni  użytkowej  wynosi  7,69  zł + 23% VAT. 
6. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat. 
7. Najemca lokalu użytkowego będzie opłacał czynsz najmu, 
według wylicytowanych stawek miesięcznych za 1 m² po-
wierzchni użytkowej lokalu, powiększony o 23% VAT. Poza 
czynszem najmu najemca uiszcza opłaty za dodatkowe 
świadczenia ( m.in. dostawę wody, odprowadzenie ścieków, 
dostawę energii cieplnej,  itp.) oraz podatek od nieruchomo-
ści.  
8. Najemca we własnym zakresie  podpisuje umowę na 
dostawę  energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i 
dzierżawę miejsca pod pojemnik. 
9. Wydatki poniesione przez najemcę na potrzeby przystoso-
wania lokalu do wymogów prowadzonej działalności nie 
podlegają rozliczeniu. 
10. Obecne rokowania zostały poprzedzone czterema prze-
targami ustnymi nieograniczonymi, które obyły się w dniu: 
25.06.2014r., 18.08.2014r., 27.10.2014r.i 19.01.2015r. i 
zakończyły wynikiem negatywnym. 
11. Przed podpisaniem umowy  najmu przyszły najemca 
lokalu użytkowego zobowiązany jest do wpłacenia kaucji 
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. 
Wysokość kaucji wynosi 3-krotną wysokość miesięcznego 
czynszu najmu. 
12. Sposób zmiany czynszu w okresie obowiązywania najmu 
– wylicytowany czynsz podlega podwyższeniu w drodze 
jednostronnego oświadczenia nie wymagającego zmiany 
umowy,    w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu 
cen towarów     i usług konsumpcyjnych za trzy pierwsze 
kwartały roku poprzedzającego zmianę czynszu w stosunku 
do trzech pierwszych kwartałów roku ubiegłego, obwieszczo-
nemu przez Prezesa GUS i obowiązuje od 1 stycznia każde-
go roku. 
13. Rodzaj działalności jaka może być prowadzona w w/w 
lokalu -  gospodarcza nie uciążliwa dla otoczenia z wyłącze-
niem handlu alkoholem. 
14. Rokowania odbędą się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, 
pok. Nr 19, w dniu 23.03.2015r., o godz. 11.00 
15. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć 
w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie , ul. Królewiecka 60A, do dnia 19.03.2015r. 
16. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę 
firmy) oraz adres zgłaszającego, datę sporządzenia zgłosze-
nia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami 
rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, proponowaną mie-
sięczną stawę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
17. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie 
zaliczki w wysokości 1574,53 zł.  
(słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery 53/100 
zł), w kasie Urzędu Miejskiego, bądź na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, PKO BP S.A. w Mrągowie, nr konta: 
45 1020 3639 0000 8502 0005 1235. Zaliczkę  należy wpła-
cić w terminie do 19.03.2015 r.      
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu, potwierdzony 
wyciągiem bankowym.  
Zaliczka wpłacona  przez osobę, która wygrała przetarg, 
zostanie zaliczona w poczet czynszu najmu. Zaliczka wpłaco-
na  przez pozostałych uczestników rokowań, zwrócona 
zostanie im po rokowaniach. Umowa najmu winna być 
zawarta  w ciągu 7 dni od dnia rokowań.   W przypadku gdy 
uczestnik rokowań,  który rokowania wygrał  uchyli się od 
zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od dnia podania do 
publicznej widomości informacji  o wyniku rokowań, wpłacona 
przez niego zaliczka  ulega przepadkowi. 
18. Rokowania zostaną przeprowadzony w oparciu o Zarzą-
dzenie Nr 748/2004 z dnia 23.11.2004 roku z p. zm.,  w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Mrągowo. 
19. Burmistrzowi Miasta Mrągowo przysługuje prawo za-
mknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
20. Z projektem umowy najmu oraz sposobie rokowań można 
zapoznać się, a także można uzyskać dodatkowe informacje 
w TBS „KARO” w Mrągowie, ul. Kopernika 11, 
tel.89/7410610 (Pani Marta Klimczuk), lub w ref. GKM tut. 
Urzędu (II piętro, pok. 53, Ewa Kuśpiet, tel. 89/ 741-9019) .  



 

W skrócie 
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Umowy dzierżawy  do odebrania 
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że przygo-Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że przygo-Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że przygo-Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że przygo-
towane zostały umowy dzierżawy na nierucho-towane zostały umowy dzierżawy na nierucho-towane zostały umowy dzierżawy na nierucho-towane zostały umowy dzierżawy na nierucho-
mości stanowiące własność Gminy Miasto Mrą-mości stanowiące własność Gminy Miasto Mrą-mości stanowiące własność Gminy Miasto Mrą-mości stanowiące własność Gminy Miasto Mrą-
gowo, wydzierżawiane z przeznaczeniem pod gowo, wydzierżawiane z przeznaczeniem pod gowo, wydzierżawiane z przeznaczeniem pod gowo, wydzierżawiane z przeznaczeniem pod 
uprawy jednoroczne.uprawy jednoroczne.uprawy jednoroczne.uprawy jednoroczne.    
Wszystkie osoby zainteresowane, które składały 
wnioski o przedłużenie umów dzierżawy, któ-
rych termin upłynął z dniem 31 grudnia 2014 
roku, serdecznie zapraszamy do Referatu Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu 
(II piętro, pok. nr 49), w dni robocze od wtorku 
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w ponie-
działki w godzinach od 8.00 do 16.00, w celu 
podpisywania nowych umów dzierżawy. 

Wywozy co  drugi  
tydzień 

ulice 

PONIEDZIAŁEK 

Os. Parkowe, Os. Mazurskie, Giżycka, Jaszczurcza Góra,  
Kolejowa, Krzywa, Księżycowa, Mrongowiusza, Nowogródzka,  
Okulickiego, Os. Metalowców, Piaskowa, Słoneczna,  
Spacerowa, Szkolna, Tymniki, Brzozowa 

09.03 

23.03 

wt. 07.04 

20.04 

04.05 

18.05 

01.06 

15.06 

WTOREK 

Boh. Warszawy, Dziękczynna, Kopernika, Krakowska,  
Królewiecka, Leśna, Lubelska, Moniuszki, Na Ostrowiu, 
 Pl. Kajki, Pl.Wyzwolenia, Polna, Przemysłowa, Ratuszowa,  
Rynkowa, Sołtyska, Torowa, Towarowa, Warszawska,  
Wyspiańskiego, Zielone Wzgórze 

10.03 

24.03 

śr.08.04 

21.04 

05.05 

19.05 

02.06 

16.06 

30.06 

ŚRODA 

Gołębia, Grunwaldzka, Kormoranów, Krótka, Krucza, 
 Łabędzia, Łąkowa, Oficerska, Orla, Os. Nikutowo,  
Os. Grunwaldzkie, Os. Medyk, Podmiejska, Półw. Czterech  
Wiatrów, Słowicza, Widok, Żurawia, Leśna Droga, Andersa,  
Fr. Chopina, Jeziorna, Laskowa, M.C Skłodowskiej,  
M. Konopnickiej, Młodkowskiego, Młynowa, Ogrodowa,  
Os. Brzozowe, Sobczyńskiego, Pl. Armii Krajowej,  
Pl.  B.Prusa, Roosevelta, Rybna, Traugutta, Wiejska,   
Wileńska, Wolności 

11.03 

25.03 

czw. 09.04 

22.04 

06.05 

20.05 

03.06 

17.06 

  
CZWARTEK 

8-go Maja, Akacjowa, Bukowa, Cicha, Długa, Dolny Zaułek,  
Grabowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kalinowa, Klonowa,  
Kochanowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krasińskiego, 
 Lipowa, Mała Warszawska, Mały Rynek, Mickiewicza,  
Mazurska, Nadbrzeżna, Olsztyńska, Orzeszkowej, Plutonowa,  
Pl. Słowackiego, Sienkiewicza, Staromiejska, Tuwima,  
W. Polskiego, Żołnierska, Żeromskiego 

12.03 

26.03 

pt. 10.04 

23.04 

07.05 

21.05 

pt. 05.06 

18.06 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH/SYSTEM  
WORKOWY Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH /FIRM/ W MRĄGOWIE  

- I PÓŁROCZE 2015 

Plan urlopów przedszkoli  
Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” 
-  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r 
Przedszkole Nr 2 „Bajka” 
- od 1 lipca do 31 lipca 2015 r. 
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś„  
– od 1 lipca do 31 lipca 2015 r. 
Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy„  
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. 

W RAZIE AWARII OŚWIETLENIA  
Konserwator oświetlenia ulicznego 
Konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowe-Konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowe-Konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowe-Konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowe-
go na terenie Mrągowa w 2015 roku, jest ENER-go na terenie Mrągowa w 2015 roku, jest ENER-go na terenie Mrągowa w 2015 roku, jest ENER-go na terenie Mrągowa w 2015 roku, jest ENER-
GA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie.GA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie.GA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie.GA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie.    
Całodobowy system przyjmowania reklamacji w 
sprawie funkcjonowania oświetlenia ulicznego 
pod nr tel. 801 800 103, 58 760 72 40, e-mail: 
awarie.oswietlenie@energa.pl. W celu uspraw-
nienia identyfikacji miejsca awarii, nieprawidło-
wego funkcjonowania lub uszkodzenia oświetle-
nia, zgłaszający powinien podać nazwę miasta, 
nazwę ulicy, nr telefonu.  
Zgłoszenia przyjmowane są również przez Urząd 
Miejski, w godzinach pracy Urzędu pod nr tel.  
89- 741 90 25 lub na adres  
e-mail: m.krakowska@mragowo.um.gov.pl 

TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ  
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO  
W  MARZEC - KWIECIEŃ 2015 R.  

30.03.2015 r. 31.03.2015 r. 01.04.2015 r. 

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, Mły-
nowa, Nowogródzka 
Ogrodowa, Orla 
Podmiejska, Polna 
Prusa, Słowicza 
Tymniki, Widok 
Wiejska, Wileńska 
Wolności, Żurawia 

8 - go 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 

02.04. 2015 r. 

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

03.04.2015 r. 

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 



Podczas V Gali Sportu wręczono wyróżnienia i 
nagrody  tym, którzy w roku ubiegłym zdobywa-
li medale, zajmowali wysokie miejsca na podium, 
a także przyczynili się do rozwoju sportu w Mrą-
gowie. Podczas gali zaprezentowali się również 
mrągowscy wokaliści i tancerze z Młodzieżowe-
go Domu Kultury a gwiazdą wieczoru był Miesz-
ko Włodarczyk - specjalista od trików i sztuczek z 
piłkami do kosza, półfinalista programu Mam 
Talent. 
Jako pierwsi wyróżnieni zostali Wolontariusze 
Sportowi 2014. Nominację w tej kategorii otrzy-
mali: Kamil Mirosz (koszykarz „AS” Mrągowo, 
Animator Orlika), Jacek Polonis (wiceprezes 
MUKS OMEGA Mrągowo), Mateusz Masny 
(wolontariusz MSIS), Mirosław Startek (działacz 
MKS Mrągowii Mrągowo), Hubert Jaskólski 
(wolontariusz MSIS). Wolontariuszem Sporto-Wolontariuszem Sporto-Wolontariuszem Sporto-Wolontariuszem Sporto-
wym Roku 2014 została Paulina Szablińska, wo-wym Roku 2014 została Paulina Szablińska, wo-wym Roku 2014 została Paulina Szablińska, wo-wym Roku 2014 została Paulina Szablińska, wo-
lontariusz Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw lontariusz Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw lontariusz Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw lontariusz Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Sportowych.Sportowych.Sportowych.Sportowych.  
Następnie uhonorowano Działaczy Sportowych 
2014 roku. Nominacje w tej kategorii otrzymali: 
Wojciech Szałachowski (działacz Mrągowskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego), Natalia Koptas 
(członkini Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Sportowych, koordynatorka wolontariatu sporto-
wego w Mrągowie), Jerzy Cesarz (członek Zarzą-
du Klubu MKS „Mrągowia” Mrągowo). 
Działaczem sportowym roku 2014 został Woj-Działaczem sportowym roku 2014 został Woj-Działaczem sportowym roku 2014 został Woj-Działaczem sportowym roku 2014 został Woj-
ciech Jaszczurciech Jaszczurciech Jaszczurciech Jaszczur----Nowicki, założyciel i członek Nowicki, założyciel i członek Nowicki, założyciel i członek Nowicki, założyciel i członek 
stowarzyszenia kultury fizycznej „Klub Sportowy stowarzyszenia kultury fizycznej „Klub Sportowy stowarzyszenia kultury fizycznej „Klub Sportowy stowarzyszenia kultury fizycznej „Klub Sportowy 
„Baza Mrągowo”.„Baza Mrągowo”.„Baza Mrągowo”.„Baza Mrągowo”.  

Nominacje w kategorii Drużyna Roku 2014 otrzy-
mali: MUKS OMEGA Mrągowo (siatkówka), 
Junior AS Mrągowo (koszykówka), 
KALINIAK Team Mrągowo (sporty walki),  
Sportowy Klub Bilardowy. Drużyną Roku 2014 Drużyną Roku 2014 Drużyną Roku 2014 Drużyną Roku 2014 
została sekcja tenisa stołowego MKS „Mrągowia” została sekcja tenisa stołowego MKS „Mrągowia” została sekcja tenisa stołowego MKS „Mrągowia” została sekcja tenisa stołowego MKS „Mrągowia” 
Mrągowo.Mrągowo.Mrągowo.Mrągowo.  
Sportowe Odkrycie Mrągowa 2014Sportowe Odkrycie Mrągowa 2014Sportowe Odkrycie Mrągowa 2014Sportowe Odkrycie Mrągowa 2014, przyznawane 
przez portal sport.mragowo.pl i mragowo24.info 
trafiło do kajakarki Anny Puławskiej.trafiło do kajakarki Anny Puławskiej.trafiło do kajakarki Anny Puławskiej.trafiło do kajakarki Anny Puławskiej.        
Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2014Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2014Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2014Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2014, 
zdaniem czytelników i internatów Kuriera Mrą-
gowskiego została żeglarka Magdalena Majewskazostała żeglarka Magdalena Majewskazostała żeglarka Magdalena Majewskazostała żeglarka Magdalena Majewska. 
Sportowym Ambasadorem Mrągowa został Piotr Sportowym Ambasadorem Mrągowa został Piotr Sportowym Ambasadorem Mrągowa został Piotr Sportowym Ambasadorem Mrągowa został Piotr 
Myszka, reprezentant Kadry Narodowej w olim-Myszka, reprezentant Kadry Narodowej w olim-Myszka, reprezentant Kadry Narodowej w olim-Myszka, reprezentant Kadry Narodowej w olim-
pijskiej klasie RSX.pijskiej klasie RSX.pijskiej klasie RSX.pijskiej klasie RSX. Wielokrotny medalista Mi-
strzostw Świata i Europy. Nominacje w tej katego-
rii otrzymali: Patryk Piasecki (uczestnik Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie, członek zawodowej 
grupy kolarskiej), Marta Gołota (tenisistka stoło-
wa, zawodniczka Bundesligi – Hannover 96 i TTC 
Antrochte od 2007 roku), Sara Piasecka 
(utytułowana żeglarka, zawodniczka AZS Uni-
wersytetu Gdańskiego). 
Sponsorem Roku 2014 została Jan Łuński (firma Sponsorem Roku 2014 została Jan Łuński (firma Sponsorem Roku 2014 została Jan Łuński (firma Sponsorem Roku 2014 została Jan Łuński (firma 
Termik Sp. z.o.o)Termik Sp. z.o.o)Termik Sp. z.o.o)Termik Sp. z.o.o). Nominacje w tej kategorii otrzy-
mali: Henryk Pędzich - firma AdamS, Janusz 
Gruszczewski - Zakład Metalowy AGROMASZ, 
Tomasz Krzywosz - firma STOMASZ, Krzysztof 
Cekalski  - dyrektor mrągowskiego oddziału 
BANKU BPH S.A., Remondis Mrągowo Sp. z o.o. 
Trenerem roku 2014 został Andrzej Matysiak Trenerem roku 2014 został Andrzej Matysiak Trenerem roku 2014 został Andrzej Matysiak Trenerem roku 2014 został Andrzej Matysiak ----    
trener kajakarstwa w Bazie Mrągowo.trener kajakarstwa w Bazie Mrągowo.trener kajakarstwa w Bazie Mrągowo.trener kajakarstwa w Bazie Mrągowo. 
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Nominacje w tej kategorii otrzymali: Andrzej 
Wachowicz (trener MUKS OMEGA Mrągowo i 
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole 
Szkół nr 4 w Mrągowie), Kamil Kwiatek (trener 
grup młodzieżowych MKS „Mrągowia” Mrągo-
wo), Tomasz Kalinowski (trener sportów walki).  
Sportowcem Roku 2014 została Anna Puławska, Sportowcem Roku 2014 została Anna Puławska, Sportowcem Roku 2014 została Anna Puławska, Sportowcem Roku 2014 została Anna Puławska, 
kajakarka Bazy Mrągowo. kajakarka Bazy Mrągowo. kajakarka Bazy Mrągowo. kajakarka Bazy Mrągowo. Kolejne miejsca zajęli: 
2. Małgorzata Puławska  - kajakarstwo 
3. Magdalena Majewska - żeglarstwo 
4. Marta Wachowicz - siatkówka 
5. Martyna Rynkiewicz - jeździectwo 
6. Wojciech Szałachowski - kolarstwo 
7. Damian Majak – piłka nożna 
8. Natalia Zysk - kolarstwo 
9. Patrycja Jakubaszko – siatkówka. 
10. Przemysław Kulig– piłka nożna.  
Wszystkim nominowanym i zwycięzcom  
GRATULUJEMY! 
Organizatorami tegorocznej gali byli:Organizatorami tegorocznej gali byli:Organizatorami tegorocznej gali byli:Organizatorami tegorocznej gali byli:  
Burmistrz Miasta Mrągowa oraz CKiT.     
Nagrody na tegoroczną Galę ufundowali:Nagrody na tegoroczną Galę ufundowali:Nagrody na tegoroczną Galę ufundowali:Nagrody na tegoroczną Galę ufundowali:  
Burmistrz Miasta Mrągowa, Rada Miejska w Mrą-
gowie, Starosta Powiatu Mrągowskiego, Wójt 
Gminy Mrągowo, Mrągowskie Stowarzyszenie 
Gospodarcze, Centrum Kultury i Turystyki    
Patronat medialny nad imprezą objęły:Patronat medialny nad imprezą objęły:Patronat medialny nad imprezą objęły:Patronat medialny nad imprezą objęły: 
Portale: sport.mragowo.pl i mragowo24.info 
Kurier Mrągowski Radio Zet Gold 104,9 FM.    
We współorganizację włączyły się również We współorganizację włączyły się również We współorganizację włączyły się również We współorganizację włączyły się również  
Zakład cukierniczy Jagodzianka, Centrum Rekla-
mowe „Szapiel” i Zespół Szkół Zawodowych w 
Mrągowie. 

 
V MRĄGOWSKA GALA SPORTU 

Anna Puławska Najlepszym Sportowcem Mrągowa 2014 roku! 
Kajakarka Anna Puławska została Sportowcem Roku 2014 oraz Sportowym Odkryciem Mrągowa. Trenerem roku został Andrzej Matysiak,Kajakarka Anna Puławska została Sportowcem Roku 2014 oraz Sportowym Odkryciem Mrągowa. Trenerem roku został Andrzej Matysiak,Kajakarka Anna Puławska została Sportowcem Roku 2014 oraz Sportowym Odkryciem Mrągowa. Trenerem roku został Andrzej Matysiak,Kajakarka Anna Puławska została Sportowcem Roku 2014 oraz Sportowym Odkryciem Mrągowa. Trenerem roku został Andrzej Matysiak,    drdrdrdrużyną użyną użyną użyną ----    sekcja sekcja sekcja sekcja 
tenisa stołowego MKS „Mrągowia” Mrągowo, Najpopularniejszym Sportowcem Mrągowa tenisa stołowego MKS „Mrągowia” Mrągowo, Najpopularniejszym Sportowcem Mrągowa tenisa stołowego MKS „Mrągowia” Mrągowo, Najpopularniejszym Sportowcem Mrągowa tenisa stołowego MKS „Mrągowia” Mrągowo, Najpopularniejszym Sportowcem Mrągowa ––––    Magdalena Majewska, Sponsorem Roku Magdalena Majewska, Sponsorem Roku Magdalena Majewska, Sponsorem Roku Magdalena Majewska, Sponsorem Roku ----    Jan ŁuńskiJan ŁuńskiJan ŁuńskiJan Łuński, Działaczem , Działaczem , Działaczem , Działaczem 
sportowym sportowym sportowym sportowym ----    Wojciech Jaszczur Wojciech Jaszczur Wojciech Jaszczur Wojciech Jaszczur ----    Nowicki a Wolontariuszem sportowych Nowicki a Wolontariuszem sportowych Nowicki a Wolontariuszem sportowych Nowicki a Wolontariuszem sportowych ----    Paulina Szablińska.  W piątek 13 lutego br. odbyła się  V Paulina Szablińska.  W piątek 13 lutego br. odbyła się  V Paulina Szablińska.  W piątek 13 lutego br. odbyła się  V Paulina Szablińska.  W piątek 13 lutego br. odbyła się  V Mrągowska Gala Sportu.Mrągowska Gala Sportu.Mrągowska Gala Sportu.Mrągowska Gala Sportu.    

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  
W skrócie 

Impreza dofinansowana ze środków Miasta Mrągowo.  

„Myśliwi Dzieciom” 
Wojskowe Koło Łowieckie SOKÓŁ utworzone Wojskowe Koło Łowieckie SOKÓŁ utworzone Wojskowe Koło Łowieckie SOKÓŁ utworzone Wojskowe Koło Łowieckie SOKÓŁ utworzone 
w 1956 roku przy Jednostce Wojskowej 5563 w w 1956 roku przy Jednostce Wojskowej 5563 w w 1956 roku przy Jednostce Wojskowej 5563 w w 1956 roku przy Jednostce Wojskowej 5563 w 
Mrągowie, od prawie 60. lat prowadzi gospodar-Mrągowie, od prawie 60. lat prowadzi gospodar-Mrągowie, od prawie 60. lat prowadzi gospodar-Mrągowie, od prawie 60. lat prowadzi gospodar-
kę łowiecką w obwodzie nr 205 położonym na kę łowiecką w obwodzie nr 205 położonym na kę łowiecką w obwodzie nr 205 położonym na kę łowiecką w obwodzie nr 205 położonym na 
terenie gmin Mrągowo i Piecki. terenie gmin Mrągowo i Piecki. terenie gmin Mrągowo i Piecki. terenie gmin Mrągowo i Piecki.     

Wojskowe - już tylko z nazwy i tradycji - koło 
zrzesza 33 myśliwych i 3 kandydatów 
(mężczyzna i 2 kobiety, w języku łowieckim 
Diany). Myśliwi zrzeszeni w kole łowieckim, ich 
rodziny i przyjaciele kultywują tradycje łowiec-
kie, bo łowiectwo to nie tylko polowania, to 
ochrona przyrody, zrównoważona gospodarka 
łowiecka i wielowiekowe obyczaje.  
Zimowe, integracyjne spotkanie łowieckiej braci 
pod hasłem " „Myśliwi Dzieciom” odbyło się 7 
lutego w leśnej osadzie myśliwskiej "Gajówka". 
Mimo, że zima tego roku nie obfituje w śnieg, 
udało się spotkać w pięknej scenerii: cicho szu-
miący las, biel ośnieżonych drzew, śnieg lecący 
spod kopyt koni ciągnących sanie i dźwięk jan-
czarów w strojnej końskiej uprzęży. 
 Plenerowe edukacyjne spotkanie dedykowane 
była głównie dzieciom, które otrzymały elemen-
tarną wiedzę przyrodniczą: dowiedziały się dla-
czego dokarmia się zimą zwierzynę, podawały 
odpowiedzi na proste zagadki przyrodnicze, 
roznosiły karmę dla zwierząt przy leśnych paśni-
kach, dowiedziały się po co i jak wiesza się budki 
lęgowe dla ptaków. Maluchy bardzo angażowały 
się w zabawy edukacyjne przygotowane dla nich 
przez myśliwych. 
 Oczywiście głównym celem spotkania był kulig, 
dzieci na dużych saniach zaprzęgniętych do pary 
konie, młodzież i dorośli w długim sznurze sanek 
ciągniętych przez traktor. Po przejażdżce trębacz 
grał na rogu myśliwskim sygnały łowieckie, pło-
nęło duże ognisko, przy którym wszyscy raczyli 
się gorącą grochówką oraz przekąskami mięsny-
mi z rusztu.  
Zabawom i konkursom nie było końca, wszystkie 
dzieci oraz dorośli uczestnicy konkursów otrzy-
mali drobne upominki ufundowane przez Koło 
Łowieckie oraz Nadleśnictwo Strzałowo.  
Teresa Kowalewska, Zbigniew WasilewskiTeresa Kowalewska, Zbigniew WasilewskiTeresa Kowalewska, Zbigniew WasilewskiTeresa Kowalewska, Zbigniew Wasilewski    

Informator dla aktywnych 
Publikacja, która powinna Publikacja, która powinna Publikacja, która powinna Publikacja, która powinna 
znaleźć się na półce ak-znaleźć się na półce ak-znaleźć się na półce ak-znaleźć się na półce ak-
tywnych mieszkańców tywnych mieszkańców tywnych mieszkańców tywnych mieszkańców 
Mrągowa. W informacji Mrągowa. W informacji Mrągowa. W informacji Mrągowa. W informacji 
turystycznej można bez-turystycznej można bez-turystycznej można bez-turystycznej można bez-
płatnie otrzymać wydaw-płatnie otrzymać wydaw-płatnie otrzymać wydaw-płatnie otrzymać wydaw-
nictwo „Sport Zmienia nictwo „Sport Zmienia nictwo „Sport Zmienia nictwo „Sport Zmienia 
MrągowoMrągowoMrągowoMrągowo----informator informator informator informator 
turystyki aktywnej”. turystyki aktywnej”. turystyki aktywnej”. turystyki aktywnej”.     
Jak atrakcyjnie zaplano-
wać aktywny wypoczy-
nek w mieście dla całej 
rodziny? Do kogo za-
dzwonić, aby wynająć salę 
sportową? Odpowiedzi na 

te i inne pytania można znaleźć w publikacji 
„Sport Zmienia Mrągowo-informator turystyki 
aktywnej”. Wydawnictwo zawiera również 
informacje na temat szlaków pieszych, rowero-
wych, kajakowych a nawet narciarskich przecho-
dzących przez Mrągowo. Ponadto, w informato-
rze można znaleźć aktualną listę sportowych 
stowarzyszeń oraz bazę infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej.  
Wydawnictwo jest pierwszym tego typu opraco-
waniem dotyczącym Mrągowa. Przyczynkiem 
do wydania publikacji jest Strategia rozwoju spor-
tu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa "Sport 
Zmienia". Wydawnictwo zostało dofinansowane 
przez Gminę Miasto Mrągowo.  

Wiosenna 6 to inicjatywa grupy licealistów prze-Wiosenna 6 to inicjatywa grupy licealistów prze-Wiosenna 6 to inicjatywa grupy licealistów prze-Wiosenna 6 to inicjatywa grupy licealistów prze-
prowadzana w ramach ogólnopolskiej olimpiady prowadzana w ramach ogólnopolskiej olimpiady prowadzana w ramach ogólnopolskiej olimpiady prowadzana w ramach ogólnopolskiej olimpiady 
„Zwolnieni z teorii”. Młodzież postanowiła zarea-„Zwolnieni z teorii”. Młodzież postanowiła zarea-„Zwolnieni z teorii”. Młodzież postanowiła zarea-„Zwolnieni z teorii”. Młodzież postanowiła zarea-
gować na bierny tryb życia Polaków. gować na bierny tryb życia Polaków. gować na bierny tryb życia Polaków. gować na bierny tryb życia Polaków.     
W ramach projektu organizują bieg, w którym 
wystartować może każdy! Ich celem jest pomóc 
lokalnej społeczności aktywnie rozpocząć wiosnę. 
Wydarzenie odbędzie się 21.03.2015r. , czyli 
pierwszy dzień wiosny. W celu zwiększenia 
liczby uczestników wyznaczono aż 4 kategorie, 
których trasy zlokalizowane będą nad jeziorem 
Czos w Mrągowie:  
I.I.I.I.    bieg krasnali bieg krasnali bieg krasnali bieg krasnali ––––    100m do lat 8 100m do lat 8 100m do lat 8 100m do lat 8 ----    godz. 12:00, godz. 12:00, godz. 12:00, godz. 12:00,     
II.II.II.II.    bieg dzieci bieg dzieci bieg dzieci bieg dzieci ––––    500m do lat 12 500m do lat 12 500m do lat 12 500m do lat 12 ––––    godz. 12:30, godz. 12:30, godz. 12:30, godz. 12:30,     
III.III.III.III.    bieg młodzieżowy bieg młodzieżowy bieg młodzieżowy bieg młodzieżowy ––––    1000m do lat 15 1000m do lat 15 1000m do lat 15 1000m do lat 15     
                        ––––    godz. 13:00 godz. 13:00 godz. 13:00 godz. 13:00     
IV. bieg główny na 6km IV. bieg główny na 6km IV. bieg główny na 6km IV. bieg główny na 6km ––––    godz. 14:00. godz. 14:00. godz. 14:00. godz. 14:00.     
Miejsce Startu/Mety zlokalizowane będzie obok 
mrągowskiego mola. Dzięki uprzejmości Urzędu 
Miasta w Mrągowie oraz lokalnych przedsiębior-
ców udział w biegu jest DARMOWY. Każdy 

uczestnik biegu głównego otrzymuje oryginalny 
medal, a dla najlepszych przewidziane są atrakcyj-
ne nagrody.  
Zapisy prowadzone są na stronie www.msis.pl,, 
liczba miejsc ograniczona. Informacje o biegu 
znajdziecie także na www.facebook.com/
wiosenna6.  
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!  
Partnerami biegu są: Mazurskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Sportowych, Klub Biegacza Mrągowo, 
Urząd Miejski w Mrągowie oraz Centrum Kultu-
ry i Turystyki.  

TRASA BIEGU 

Rowerowy przewodnik dostępny 
Aktualne mapy, charak-Aktualne mapy, charak-Aktualne mapy, charak-Aktualne mapy, charak-
terystyka tras i profile terystyka tras i profile terystyka tras i profile terystyka tras i profile 
wysokościowe, a także wysokościowe, a także wysokościowe, a także wysokościowe, a także 
szczegółowe opisy wraz szczegółowe opisy wraz szczegółowe opisy wraz szczegółowe opisy wraz 
z kilometrami oraz z kilometrami oraz z kilometrami oraz z kilometrami oraz 
atrakcjami turystyczny-atrakcjami turystyczny-atrakcjami turystyczny-atrakcjami turystyczny-
mi zlokalizowanymi na mi zlokalizowanymi na mi zlokalizowanymi na mi zlokalizowanymi na 
rowerowych szlakach rowerowych szlakach rowerowych szlakach rowerowych szlakach 
Ziemi Mrągowskiej Ziemi Mrągowskiej Ziemi Mrągowskiej Ziemi Mrągowskiej ----    
przewodnik „Mazurska przewodnik „Mazurska przewodnik „Mazurska przewodnik „Mazurska 
Sieć Szlaków Rowero-Sieć Szlaków Rowero-Sieć Szlaków Rowero-Sieć Szlaków Rowero-
wych” jest już dostępny wych” jest już dostępny wych” jest już dostępny wych” jest już dostępny 
w MCIT.w MCIT.w MCIT.w MCIT.    
Na 56 stronach można 

znaleźć ofertę oznakowanych szlaków rowero-
wych ułatwiających zwiedzanie Ziemi Mrągow-
skiej. Publikacja nie tylko ułatwia orientacje w 
terenie, ale także przedstawia atrakcje turystycz-
ne na szlakach. Dodatkowym autem przewodni-
ka są aktualne mapy firmy Compass. Publikacja 
„Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych” powstała 
dzięki pozyskanemu przez Lokalną Organizację 
Turystyczną "Ziemia Mrągowska" dofinansowa-
niu z Ministerstwo Sportu i Turystyki na realiza-
cję zadania „Mazurska Sieć Szlaków Rowero-
wych”. Rowerowy przewodnik jest bezpłatny. 
Publikacja dostępna jest w wersji polskiej i nie-
mieckiej, a także w wersji elektronicznej na stro-
nie www.it.mragowo.pl. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

DO UDZIAŁU W WIOSENNEJ 6! 
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Wystawa „Mrągowo w fotografii 
1945-1980” edycja II 

Wystawa jest pokłosiem akcji zbierania Wystawa jest pokłosiem akcji zbierania Wystawa jest pokłosiem akcji zbierania Wystawa jest pokłosiem akcji zbierania 
starych zdjęć wśród mieszkańców Mrągo-starych zdjęć wśród mieszkańców Mrągo-starych zdjęć wśród mieszkańców Mrągo-starych zdjęć wśród mieszkańców Mrągo-
wa, którzy osiedlili się w nim po roku 1945. wa, którzy osiedlili się w nim po roku 1945. wa, którzy osiedlili się w nim po roku 1945. wa, którzy osiedlili się w nim po roku 1945. 
IIII    edycja wystawy obejmowała lata 1945edycja wystawy obejmowała lata 1945edycja wystawy obejmowała lata 1945edycja wystawy obejmowała lata 1945----70 70 70 70 
i wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i wzbudziła bardzo duże zainteresowanie 
mieszkańców. mieszkańców. mieszkańców. mieszkańców.     
Twórcy wystawy poszerzyli okres o kolejne 
10 lat, do roku 1980. Ułożenie zdjęć na 
wystawie to nieprzypadkowa kolejność, a 
ciekawie opowiedziana historia, nie tylko 
budynków, miejsc, ale też i ludzi związa-
nych z Mrągowem. To historia godna opo-
wiedzenia i przekazania współczesnym 
mieszkańcom, turystom oraz nowym poko-
leniom. Z wieloma pokazanymi miejscami 
wiążą się sentymentalne wspomnienia. 
Zapraszamy wszystkich Państwa do podró-
ży w czasie.  
Partnerami w przedsięwzięciu muzealnym 
są: Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Ziemia Mrągowska”, Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Mrągowskiej, Mieszkańcy 
miasta Mrągowa. 
Otwarcie wystawy wOtwarcie wystawy wOtwarcie wystawy wOtwarcie wystawy w    19 marca 2015r, o 19 marca 2015r, o 19 marca 2015r, o 19 marca 2015r, o 
godz. 17.00 w Ratuszu Miejskim, ul. Ratu-godz. 17.00 w Ratuszu Miejskim, ul. Ratu-godz. 17.00 w Ratuszu Miejskim, ul. Ratu-godz. 17.00 w Ratuszu Miejskim, ul. Ratu-
szowa 5.szowa 5.szowa 5.szowa 5.    

KULTURALNIKKULTURALNIK  
W skrócie 

Koncert Aloszy Awdiejewa 
9 marca o godz. 18.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na wyjątkowy koncert. 9 marca o godz. 18.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na wyjątkowy koncert. 9 marca o godz. 18.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na wyjątkowy koncert. 9 marca o godz. 18.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na wyjątkowy koncert. 
Wystąpi ALOSZA AWDIEJEW z zespołem.Wystąpi ALOSZA AWDIEJEW z zespołem.Wystąpi ALOSZA AWDIEJEW z zespołem.Wystąpi ALOSZA AWDIEJEW z zespołem.    

Rosjanin z 
urodzenia, 
Polak z 
wyboru. 
O Aloszy 
Awdieje-
wie mó-

wią "człowiek-instytucja". Jego dorobek artystycz-
ny jest imponujący: od lat 70. związany z krakow-
ską Piwnicą Pod Baranami, nagrywa płyty, pro-
gramy telewizyjne i radiowe, pisze felietony. 
Wspólnie z Kazimierzem Adamczykiem i Mar-

kiem Piątkiem koncertuje w Polsce i za granicą. 
Zagrał w wielu polskich filmach, jak np. Europa, 
Europa, Ekstradycja, czy Złotopolscy. To także 
profesor zwyczajny, który ma na swym koncie 
liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe. 
Na wieczór niepowtarzalnych klimatów rozpa-
miętywania słowiańskich tęsknot i rozterek, za-
praszamy do sali widowiskowej  Centrum Kultu-
ry i  Turystyki, 9 marca o godz. 18.00. 
Bilety na koncert w cenie 60 zł do nabycia w 
CKiT lub online www.kupbilecik.pl.  

Nowe stare zdjęcia Mrągowa 
kontynuacja akcji 
Opowiedz historię Mrągowa widzianą Opowiedz historię Mrągowa widzianą Opowiedz historię Mrągowa widzianą Opowiedz historię Mrągowa widzianą 
przez pryzmat własnych przeżyć. Przeszu-przez pryzmat własnych przeżyć. Przeszu-przez pryzmat własnych przeżyć. Przeszu-przez pryzmat własnych przeżyć. Przeszu-
kaj domowe archiwa w poszukiwaniu sta-kaj domowe archiwa w poszukiwaniu sta-kaj domowe archiwa w poszukiwaniu sta-kaj domowe archiwa w poszukiwaniu sta-
rych zdjęć  i weź udział w naszej senty-rych zdjęć  i weź udział w naszej senty-rych zdjęć  i weź udział w naszej senty-rych zdjęć  i weź udział w naszej senty-
mentalnej podróży. mentalnej podróży. mentalnej podróży. mentalnej podróży.     
Spróbuj także w swoich zbiorach odnaleźć 
zdjęcia z okresu 25 - lecia  samorządu, na 
których znajdują się budynki samorządowe, 
jednostek podległych, w tle odbywające  się  
,9imprezy kulturalne lub inne ważne wy-
darzenia na terenie Miasta. 
Dostarcz zdjęcia  do siedziby LOT-u, przy 
ul. Warszawskiej 26 (Informacja Turystycz-
na w Centrum Kultury i Turystyki) lub do 
Mrągowskiego Muzeum.  

"Być dla Innych 2015" 
Najważniejsza jest integracja 

Trwają przygotowania do XV edycji charytatywnej akcji „Być dla Innych”, która odbędzie się 15 marca w Trwają przygotowania do XV edycji charytatywnej akcji „Być dla Innych”, która odbędzie się 15 marca w Trwają przygotowania do XV edycji charytatywnej akcji „Być dla Innych”, która odbędzie się 15 marca w Trwają przygotowania do XV edycji charytatywnej akcji „Być dla Innych”, która odbędzie się 15 marca w 
Mrągowie. Inicjatywa już od lat integruje niepełnosprawnych i pomaga w realizacji ich wakacyjnych Mrągowie. Inicjatywa już od lat integruje niepełnosprawnych i pomaga w realizacji ich wakacyjnych Mrągowie. Inicjatywa już od lat integruje niepełnosprawnych i pomaga w realizacji ich wakacyjnych Mrągowie. Inicjatywa już od lat integruje niepełnosprawnych i pomaga w realizacji ich wakacyjnych 
marzeń. Organizatorami akcji są Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie oraz Stowarzyszenie Amicus, marzeń. Organizatorami akcji są Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie oraz Stowarzyszenie Amicus, marzeń. Organizatorami akcji są Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie oraz Stowarzyszenie Amicus, marzeń. Organizatorami akcji są Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie oraz Stowarzyszenie Amicus, 
a za to, by wszystko zostało dopięte na „ostatni guzik” odpowiada niezawodna Ewa Gnoza.a za to, by wszystko zostało dopięte na „ostatni guzik” odpowiada niezawodna Ewa Gnoza.a za to, by wszystko zostało dopięte na „ostatni guzik” odpowiada niezawodna Ewa Gnoza.a za to, by wszystko zostało dopięte na „ostatni guzik” odpowiada niezawodna Ewa Gnoza.    

Impreza dofinansowana ze środków Miasta Mrągowo.  

Akcja „Być dla Innych” na trwałe wpisała 
się w mrągowski krajobraz imprez charyta-
tywnych i jest jego sztandarową pozycją. 
Nic dziwnego, bo sama akcja, jej cele i efek-
ty od lat robią wrażenie i sprawiają, że serca 
mrągowian szeroko otwierają się na potrze-
bę pomocy innym. 
Przygotowania do tegorocznej akcji ruszyły 
już dawno, bo organizatorów jak zwykle 
czeka mnóstwo pracy. Trzeba zaprosić wy-
konawców, dopiąć harmonogram, znaleźć 
sponsorów i zdobyć ciekawe przedmioty na 
licytację. – Pracy sporo, ale jak zwykle spo-
tykamy wspaniałych ludzi, którzy chętnie 
nam pomagają – komentuje Ewa Gnoza z 
MDK, organizatorka „Być dla Innych”. 
Znana jest już wstępna lista wykonawców, 
którzy uświetnią tegoroczną edycją „Być dla 
Innych”.  
Na scenie CKiT zagoszczą: Młode Wilki 
Wataha z Kętrzyna, tancerz Maciek Sheva 
Mołdoch, Hania Szałachowska, Dawid Ło-
skociński, grupy taneczne z CKiT - Rocking 
Steps i Jump, Przedszkole Kubuś, Przed-
szkole Stokrotka, Przedszkole Bajka-odział 
integracyjny, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
- pokaz barmański, WTZ Mrągowo-
piosenki, integracyjna grupa "Zawsze ra-
zem" - autorska sztuka dla dzieci i doro-
słych, Kaliniak Team-pokaz sportowy, Art 

Music Center i Chór Schola Vocale, ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej, grupy 
taneczne z Zespołu Szkół Specjalnych, gru-
py taneczne z MDK - Iskiereczki, Iskierki, 
Azong i Fresh, zespół "Kawałek Mrągowa" z 
MDK oraz mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej. 
Impreza ma charakter charytatywny zatem 
oprócz występów na scenie, będzie można 
także wylicytować ciekawe przedmioty, a 
dochód z licytacji zostanie przeznaczony na 
wakacje niepełnosprawnych z Domu Pomo-
cy Społecznej w Mrągowie. Licytację popro-
wadzą: Magdalena Lewkowicz i Zbyszek 
Trzcinka, natomiast całą imprezę Zbyszek 
Trzcinka, Karolina Bejnarowicz oraz Natalia 
Balukin. 
Symbolem akcji od lat jest „uśmiechnięte 
słoneczko”, które stanowi jednocześnie bilet 
wstępu na to wydarzenie. 
 


