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Puchar Mazur za nami  

str. 7 

Głosuj na podwórko NIVEA  
w Mrągowie 
Kto nie pamięta wyjątkowych przygód i zabaw Kto nie pamięta wyjątkowych przygód i zabaw Kto nie pamięta wyjątkowych przygód i zabaw Kto nie pamięta wyjątkowych przygód i zabaw 
na dworze? Karuzele, huśtawki i gra w klasy na dworze? Karuzele, huśtawki i gra w klasy na dworze? Karuzele, huśtawki i gra w klasy na dworze? Karuzele, huśtawki i gra w klasy ----    co co co co 
powiecie na tradycyjne zabawy w nowym wy-powiecie na tradycyjne zabawy w nowym wy-powiecie na tradycyjne zabawy w nowym wy-powiecie na tradycyjne zabawy w nowym wy-
daniu? Razem z nami możecie sprawić, by takie daniu? Razem z nami możecie sprawić, by takie daniu? Razem z nami możecie sprawić, by takie daniu? Razem z nami możecie sprawić, by takie 
wyjątkowe, rodzinne miejsce zabaw powstało w wyjątkowe, rodzinne miejsce zabaw powstało w wyjątkowe, rodzinne miejsce zabaw powstało w wyjątkowe, rodzinne miejsce zabaw powstało w 
Mrągowie.Mrągowie.Mrągowie.Mrągowie. 

Urząd Miejski przystąpił do konkursu 
„Podwórko NIVEA” Rodzinne Miejsce Zabaw, 
w ramach którego wybudowane zostanie 40 
rodzinnych miejsc zabaw na terenie całej Polski. 
Inicjatywa ma łączyć pokolenia i nawiązywać do 
klasycznych zabaw, popularnych w czasach 
dzieciństwa współczesnych rodziców, takich jak: 
gra w klasy, skakanka lub zabawa na trzepaku. 
Dzięki temu, miejsce to będzie czymś więcej niż 
tradycyjnym placem zabaw dostępnym wyłącz-
nie dla dzieci. 
W Mrągowie w ramach akcji zgłoszono jedną W Mrągowie w ramach akcji zgłoszono jedną W Mrągowie w ramach akcji zgłoszono jedną W Mrągowie w ramach akcji zgłoszono jedną 
lokalizację na ul. Żołnierskiej w pobliżu Boiska lokalizację na ul. Żołnierskiej w pobliżu Boiska lokalizację na ul. Żołnierskiej w pobliżu Boiska lokalizację na ul. Żołnierskiej w pobliżu Boiska 
Orlik 2012. Orlik 2012. Orlik 2012. Orlik 2012.     
Jak głosować? Jak głosować? Jak głosować? Jak głosować?     
Codziennie każdy mieszkaniec Mrągowa ma 
możliwość oddania jednego głosu za pośrednic-
twem aplikacji na stronie www.nivea.pl/
podworko na lokalizację na ul. Żołnierskiej,  a im 
więcej głosów tym większa szansa na wygraną i 
wspólną zabawę. 
Ile trwa głosowanie?Ile trwa głosowanie?Ile trwa głosowanie?Ile trwa głosowanie?    
Od dnia 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 
r. do godz. 23: 59: 59 odbędzie się pierwsza tura. 
Od dnia 1 maja 2015 r. do 31 maja 2015 r. do 
godz. 23: 59: 59 odbędzie się druga tura.  
Wygrana w konkursie zależy przede wszystkim 
od wspólnego zaangażowania i aktywnego głoso-
wania.  
Teraz tylko od nas zależy czy na terenie naszego 
miasta powstanie nowy sygnowany przez 
NIVEA plac zabaw dla dzieci. 

Nowy szeryf w Mrongoville znosi podatki! 
W miasteczku Mrongoville rządzi nowy szeryf, który już na samym początku wprowadził mnóstwo W miasteczku Mrongoville rządzi nowy szeryf, który już na samym początku wprowadził mnóstwo W miasteczku Mrongoville rządzi nowy szeryf, który już na samym początku wprowadził mnóstwo W miasteczku Mrongoville rządzi nowy szeryf, który już na samym początku wprowadził mnóstwo 
zmian. Wszystko po to aby w miasteczku żyło się lepiej. Szeryf natychmiast kazał znieść podatki dla zmian. Wszystko po to aby w miasteczku żyło się lepiej. Szeryf natychmiast kazał znieść podatki dla zmian. Wszystko po to aby w miasteczku żyło się lepiej. Szeryf natychmiast kazał znieść podatki dla zmian. Wszystko po to aby w miasteczku żyło się lepiej. Szeryf natychmiast kazał znieść podatki dla 
wszystkich mieszkańców.wszystkich mieszkańców.wszystkich mieszkańców.wszystkich mieszkańców.    

Wstęp wolny dla wszystkich! – taką informację 
można przeczytać wchodząc na stronę miasteczka 
Mrongoville.  Miasteczko rusza już w kwietniu. 
Na razie zaprasza chętnych we wszystkie kwiet-
niowe weekendy a już od maja każdego dnia.   

Oferta przygotowana przez nowego dzierżawcę 
zapowiada się bardzo interesująco. W programie 
przewidziana jest m. in.: 
• nauka jazdy konnej dla najmłodszych i  
zaawansowanych 
• pokazy kaskaderskie 
• konkurencje farmerskie 
• poznanie kultury indiańskiej oraz wiele innych 
ciekawostek  
Wysoką jakość atrakcji zapewnia profesjonalna 
obsada. Paulina Osowska – kaskaderka i treserka 
koni, która została nowym dzierżawcą miastecz-
ka, związana jest z Mrongoville od 2008 roku.  
Obecnie trwają również prace nad nową stroną 
internetową, na której znajdą się wszystkie naj-
ważniejsze informacje dotyczące Mrongoville. 
Zachęcamy do zaglądania na stronę i odwiedzania 
miasteczka by choć na chwilę przenieść się w 
klimat Dzikiego Zachodu. Fot. M.ModzelewskiFot. M.ModzelewskiFot. M.ModzelewskiFot. M.Modzelewski    

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 

dobrego zdrowia, wiosennego optymizmu 

wszelkiej pomyślności  

oraz radosnej atmosfery przy świątecznym stole 

życzą 

 

Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec  

Przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Orzoł 

 

 

 

MRONGOVILLE 
ul .  Młynowa 50,   
te l .  89  741  00 63   

www.mrongovi l le.pl  

Rozpoczął się nabór propozycji 
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Zostań Mikroprzedsiębiorcą  
Roku i wygraj 40 000 zł 

Fundacja Kronenberga Fundacja Kronenberga Fundacja Kronenberga Fundacja Kronenberga 
przy Citi Handlowy już po przy Citi Handlowy już po przy Citi Handlowy już po przy Citi Handlowy już po 
raz jedenasty wręczy na-raz jedenasty wręczy na-raz jedenasty wręczy na-raz jedenasty wręczy na-
grody najlepszym, polskim grody najlepszym, polskim grody najlepszym, polskim grody najlepszym, polskim 
mikrofirmom. W tym roku mikrofirmom. W tym roku mikrofirmom. W tym roku mikrofirmom. W tym roku 
w konkursie uruchomiono w konkursie uruchomiono w konkursie uruchomiono w konkursie uruchomiono 
nową kategorię „MŁODY nową kategorię „MŁODY nową kategorię „MŁODY nową kategorię „MŁODY 
BIZNES”, stworzoną spe-BIZNES”, stworzoną spe-BIZNES”, stworzoną spe-BIZNES”, stworzoną spe-

cjalnie dla młodych przedsiębiorców. cjalnie dla młodych przedsiębiorców. cjalnie dla młodych przedsiębiorców. cjalnie dla młodych przedsiębiorców.     
Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego 
celem jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw 
prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowo-
czesny biznes, zakorzeniony w lokalnych spo-
łecznościach.  Skierowany jest do firm, które 
zatrudniają mniej niż 10 pracowników i ich rocz-
ne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 
2 mln euro. 
Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony 
zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, 
który otrzyma nagrodę główną - 40 000 zł. Dodat-
kowo najlepszym w kategoriach START, PRO-
GRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła 
Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 
10 000 zł.  
W celu wzięcia udziału w konkursie należy wy-
pełnić formularz  i przesłać go do 20 kwietnia 
2015 roku. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl. 

W skrócie 

Rejestracja podatku VAT  
bezpłatna! 

Przypominamy, Przypominamy, Przypominamy, Przypominamy, 
że od 1 stycznia że od 1 stycznia że od 1 stycznia że od 1 stycznia 
2015 roku reje-2015 roku reje-2015 roku reje-2015 roku reje-
stracja przedsię-stracja przedsię-stracja przedsię-stracja przedsię-
biorcy dla celów biorcy dla celów biorcy dla celów biorcy dla celów 
VAT jest bez-VAT jest bez-VAT jest bez-VAT jest bez-
płatna. płatna. płatna. płatna.     
Obowiązek 

uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyj-
nego został zniesiony. Przedsiębiorca może wy-
stąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia 
rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany 
wnieść opłatę skarbową w wysokości 170  zł. 

TERMIK na targach ISH we Frankfurcie 
W tym roku w dniach 09W tym roku w dniach 09W tym roku w dniach 09W tym roku w dniach 09----14 marca we Frankfurcie nad Menem, polskich producentów reprezentuje 14 marca we Frankfurcie nad Menem, polskich producentów reprezentuje 14 marca we Frankfurcie nad Menem, polskich producentów reprezentuje 14 marca we Frankfurcie nad Menem, polskich producentów reprezentuje 
ponad 90 rodzimych marek. Wśród nich firma TERMIK Sp. z o.o. z Mrągowa, która dzięki udziałowi w ponad 90 rodzimych marek. Wśród nich firma TERMIK Sp. z o.o. z Mrągowa, która dzięki udziałowi w ponad 90 rodzimych marek. Wśród nich firma TERMIK Sp. z o.o. z Mrągowa, która dzięki udziałowi w ponad 90 rodzimych marek. Wśród nich firma TERMIK Sp. z o.o. z Mrągowa, która dzięki udziałowi w 
tak ważnym wydarzeniu branżowym może realizować swoją misję.tak ważnym wydarzeniu branżowym może realizować swoją misję.tak ważnym wydarzeniu branżowym może realizować swoją misję.tak ważnym wydarzeniu branżowym może realizować swoją misję.    

- Jako wiodąca firma na rynku krajowym,  zajmu-
jąca się produkcją elektrycznych elementów 
grzejnych pragniemy, aby nazwa naszej firmy 
była rozpoznawana przez naszych klientów w 
całej Europie, a nasze produkty kojarzyły się z 
najwyższą jakością - mówi prezes  firmy Jan Łuń-
ski.  
W targach ISH wzięło ponad 2,5 tys. wystawców 
z całej Europy. W segmencie techniki energetycz-
nej i klimatyzacyjnej przedstawione zostały ekolo-
giczne i energooszczędne technologie: nowocze-
sne i innowatorskie systemy ogrzewania oraz 
klimatyzacji. 

Pierwszy w Mołdawii  
Ciągnik rolniczy Farmtrac 685 DT, zaprojektowany i wyprodukowany w mrągowskiej fabryce Farmtrac Ciągnik rolniczy Farmtrac 685 DT, zaprojektowany i wyprodukowany w mrągowskiej fabryce Farmtrac Ciągnik rolniczy Farmtrac 685 DT, zaprojektowany i wyprodukowany w mrągowskiej fabryce Farmtrac Ciągnik rolniczy Farmtrac 685 DT, zaprojektowany i wyprodukowany w mrągowskiej fabryce Farmtrac 
zajął pierwsze miejsce w konkursie „Przydatne dla Mołdawii”, który odbył się w marcu podczas 28 targów zajął pierwsze miejsce w konkursie „Przydatne dla Mołdawii”, który odbył się w marcu podczas 28 targów zajął pierwsze miejsce w konkursie „Przydatne dla Mołdawii”, który odbył się w marcu podczas 28 targów zajął pierwsze miejsce w konkursie „Przydatne dla Mołdawii”, który odbył się w marcu podczas 28 targów 
sprzętu rolniczego MOLDAGROTECH w Mołdawii.  sprzętu rolniczego MOLDAGROTECH w Mołdawii.  sprzętu rolniczego MOLDAGROTECH w Mołdawii.  sprzętu rolniczego MOLDAGROTECH w Mołdawii.      

Doceniono walory użytkowe oraz rozwiązania 
techniczne stosowane w ciągnikach z Mrągowa. 
Nagrodę za wygraną w konkursie wręczał Mini-
ster Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Mołda-
wii - To szczególne wyróżnienie nie tylko dla 
firmy, ale dowód uznania dla całej naszej mrą-

gowskiej załogi- skomentował Andrzej Kublik, 
Dyrektor Generalny Farmtrac Tractors Europe – 
to najlepszy dowód, iż Polak potrafi i że na Mazu-
rach można budować światowej klasy ciągniki. 
AGROMASZ zdobywcą PucharuAGROMASZ zdobywcą PucharuAGROMASZ zdobywcą PucharuAGROMASZ zdobywcą Pucharu    
Ciągnik Farmtrac 685 DT wyposażony był w 
fabrycznie zamontowany ładowacz Ł106 A wy-
produkowany przez mrągowską fabrykę AGRO-
MASZ. Firma trzykrotnie zdobyła już tytuł Ja-
kość Roku. Została doceniona przez organizato-
rów międzynarodowych targów AGROTECH 
2015 w Kielcach. Podczas największego wyda-
rzenia w branży rolniczej w Polsce,  właściciel 
firmy Janusz Gruszczewski odebrał Puchar Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Powołanie Rady Biznesu 

30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 
środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem 
wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w 
Mrągowie”. Mrągowie”. Mrągowie”. Mrągowie”.     

Podczas spotkania wybrano prezydium Rady 
Biznesu oraz zatwierdzono regulamin. Przewod-

niczącym został Pan Stanisław Brodowski repre-
zentant Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodar-
czego, wiceprzewodniczącym Pan Krzysztof 
Trzciński Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, se-
kretarzem Pan Marcin Piwowarczyk dyrektor 
Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie. 
Rada Biznesu będzie organem sprawującym funk-
cje opiniodawcze i doradcze w sprawach związa-
nych z rozwojem gospodarczym. Będzie wspierała 
działania Burmistrza Miasta Mrągowo poprzez 
wiedzę, doświadczenie oraz znajomość proble-
mów gospodarczych Miasta. 
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Ciekawe projekty  
Centrum Kultury i Tury-Centrum Kultury i Tury-Centrum Kultury i Tury-Centrum Kultury i Tury-
styki zrealizuje w ty roku styki zrealizuje w ty roku styki zrealizuje w ty roku styki zrealizuje w ty roku 
dwa projekty, które znala-dwa projekty, które znala-dwa projekty, które znala-dwa projekty, które znala-
zły się w gronie najlep-zły się w gronie najlep-zły się w gronie najlep-zły się w gronie najlep-
szych i uzyskały dofinan-szych i uzyskały dofinan-szych i uzyskały dofinan-szych i uzyskały dofinan-
sowanie Ministra Kultury i sowanie Ministra Kultury i sowanie Ministra Kultury i sowanie Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Dziedzictwa Narodowego. Dziedzictwa Narodowego. Dziedzictwa Narodowego.     

PoRUSZone MIASTO!PoRUSZone MIASTO!PoRUSZone MIASTO!PoRUSZone MIASTO!    
W kwietniu startujemy z projektem, którym 
chcemy wprowadzić trochę artystycznego za-
mieszania w naszym mieście! 
PoRUSZone MIASTO! - to nasze hasło przewod-
nie. Kto i jak ruszy miasto? No właśnie...  
Proponujemy udział w cyklu artystycznych wy-
zwań wszystkim, których interesuje własny roz-
wój, teatr, taniec, muzyka, plastyka, sztuka alter-
natywna... Chcemy mieszkańców przekonać, że 
kultura nie musi być nudna i jej kształt zależy od 
każdego z nas! W ramach projektu odbędą się 
warsztaty, spektakle, prezentacje a finałem będzie 
wspólnie stworzony spektakl.  
Impresje Artystyczne "Śpiewające Obrazy"Impresje Artystyczne "Śpiewające Obrazy"Impresje Artystyczne "Śpiewające Obrazy"Impresje Artystyczne "Śpiewające Obrazy"    
8. edycja imprezy zachwyci rozmachem. Zainte-
resuje nie tylko wykonawców piosenki autorskiej 
ale także osoby tworzące poezję oraz znawców i 
miłośników muzyki.  
Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie 
www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl.  

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Czekamy na propozycję 
do zintegrowanego programu rewitalizacji  

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 
2014 2014 2014 2014 ––––    2020”. Jego opracowaniem będzie zajmowała się firma Atrium Grupa Doradcza z Poznania. 2020”. Jego opracowaniem będzie zajmowała się firma Atrium Grupa Doradcza z Poznania. 2020”. Jego opracowaniem będzie zajmowała się firma Atrium Grupa Doradcza z Poznania. 2020”. Jego opracowaniem będzie zajmowała się firma Atrium Grupa Doradcza z Poznania.     

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym 
dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego dla projektów w zakresie 
rewitalizacji. O środki  finansowe oprócz gmin, 
ich związków lub stowarzyszeń, a także ich jed-
nostek organizacyjnych będą mogły ubiegać się 
różne instytucje i podmioty m.in. spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły 
i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe. 
Jednak każdy projekt, aby móc ubiegać się o 
wsparcie, musi wynikać z Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, tzn. musi zostać wpisany do takiego 
programu rewitalizacji, a jego realizacja musi być 
określona w czasie i uzasadniona zgodnie z wy-
znaczonymi w RPO Warmia i Mazury kryteria-
mi. 
Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do 
zgłaszania propozycji projektów do ujęcia w pro-
gramie. Rekomendowane przedsięwzięcia należy 
zgłaszać w terminie do 13 kwietnia 2015 r. w terminie do 13 kwietnia 2015 r. w terminie do 13 kwietnia 2015 r. w terminie do 13 kwietnia 2015 r. w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 

60A,w formie podpisanych kart projektów. 
Wzory kart projektów można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub 
otrzymać w Referacie Planowania Przestrzenne-
go, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrą-
gowo, pok. nr 46. 
Zgłoszenie projektu nie jest równoważne z uję-
ciem przedsięwzięcia w programie rewitalizacji. 
Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb Miesz-
kańców, Przedsiębiorców i innych uprawnio-
nych podmiotów i odniesienie ich do kryteriów 
wyznaczania obszarów rewitalizownych.    
Przykładowe typy przedsięwzięć można znależć 
na naszej stronie internetowej www.mragowo.pl.  
Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do współpracy!    
KONTAKT: KONTAKT: KONTAKT: KONTAKT:     
Referat Planowania Przestrzennego,  
Budownictwa i Inwestycji, ul. Królewiecka 60A,  
Tel. 89 741 90 18, Kamil Rozberg 

Konferencja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie z udziałemZakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie z udziałemZakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie z udziałemZakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie z udziałem        Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz ej w Olsztynie oraz ej w Olsztynie oraz ej w Olsztynie oraz 
Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie organizuje 16 kwietnia w Mrągowie konferencję związaną z inwestycjami z zakresu gospBanku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie organizuje 16 kwietnia w Mrągowie konferencję związaną z inwestycjami z zakresu gospBanku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie organizuje 16 kwietnia w Mrągowie konferencję związaną z inwestycjami z zakresu gospBanku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie organizuje 16 kwietnia w Mrągowie konferencję związaną z inwestycjami z zakresu gospodaodaodaodarki ściekowej oraz rki ściekowej oraz rki ściekowej oraz rki ściekowej oraz 
budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych.  

Spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawi-
ciele zarządów i spółek komunalnych z całego 
województwa warmińsko – mazurskiego będzie 
również podsumowaniem zrealizowanych przez 
ZWiK Sp. z o.o. dwóch bardzo ważnych inwesty-
cji. Pierwsza z nich to największa realizowana 
przez mrągowską spółkę z zakresu gospodarki 
ściekowej   tj. „Modernizacja oczyszczalni ście-
ków i systemu kanalizacyjnego dla miasta Mrągo-
wa”. Rozpoczęty w 2013 roku projekt dwukrot-
nie ulegał rozszerzeniu o nowe zadania takie jak 
budowa wiaty na osad pościekowy i zakup specja-
listycznego samochodu do czyszczenia i konser-
wacji sieci kanalizacyjnej,  by w rezultacie osią-
gnąć wartość  (netto) 7,8 mln zł. Blisko połowa tej 
wartości pochodzi z dofinansowania uzyskanego 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko.  
Na działce graniczącej z nową miejską oczyszczal-
ną ścieków na terenie po starej oczyszczalni ście-
ków powstała elektrownia fotowoltaiczna za 
ponad 2,2 mln zł.  Elektrownia z zastosowaniem 
technologii wykorzystującej zjawisko wytwarza-
nia energii elektrycznej w ogniwie fotowoltaicz-

nym pod wpływem promieniowania słoneczne-
go – podobne ogniwa stosowane są powszechnie 
np. w kalkulatorach czy tez lampionach oświetla-
jących nasze ogrody produkować będzie rocznie 
465 MWh energii. Dzięki wykorzystaniu odna-

wialnego źródła energii uniknie się emisji ok. 162 
ton CO2 rocznie. Łączna powierzchnia paneli 
fotowoltaicznych to ponad 3200 m2. Moc elek-
trowni wynosi 500kW. Całość wyprodukowanej 
energii sprzedawana będzie do sieci energetycz-
nej. 
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1 % z  pożytkiem dla Mrągowa 
Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z 
Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachę-Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachę-Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachę-Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachę-
camy wszystkich mieszkańców Mrągowa do camy wszystkich mieszkańców Mrągowa do camy wszystkich mieszkańców Mrągowa do camy wszystkich mieszkańców Mrągowa do 
przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego (OPP) działających w na-Pożytku Publicznego (OPP) działających w na-Pożytku Publicznego (OPP) działających w na-Pożytku Publicznego (OPP) działających w na-
szym mieście.szym mieście.szym mieście.szym mieście.    

Jeżeli istnieje możliwość wsparcia Organizacji 
Pożytku Publicznego, jedynie wypełniając odpo-
wiednią rubrykę w naszym zeznaniu podatko-
wym, to naprawdę nie ma sensu się wahać. Dyle-
matem może być jedynie wybranie odpowiedniej 
organizacji, a tych w Mrągowie nie brakuje. Z 
pasją, zaangażowaniem i oddaniem działają w 
sferze pomocy społecznej, kultury, edukacji i 
sportu. Gorąco namawiamy więc do pomocy 
mrągowskim OPP. Skoro one robią coś bezintere-
sownie dla nas, zróbmy i my coś dla nich.  
Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 % 
znajduje się na stronie www.mragowo.pl zakład-
ka miasto.  

W skrócie 

Było spotkanie – czas na 
działanie! 
W środę 25 marca w ratuszu odbyło się W środę 25 marca w ratuszu odbyło się W środę 25 marca w ratuszu odbyło się W środę 25 marca w ratuszu odbyło się 
spotkanie nt. mikrodotacji z „Fundusz Ini-spotkanie nt. mikrodotacji z „Fundusz Ini-spotkanie nt. mikrodotacji z „Fundusz Ini-spotkanie nt. mikrodotacji z „Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich Warmia Mazury cjatyw Obywatelskich Warmia Mazury cjatyw Obywatelskich Warmia Mazury cjatyw Obywatelskich Warmia Mazury 
Lokalnie” oraz Działaj Lokalnie IX.Lokalnie” oraz Działaj Lokalnie IX.Lokalnie” oraz Działaj Lokalnie IX.Lokalnie” oraz Działaj Lokalnie IX.    
Chcesz działać lokalnie, masz ciekawy po-
mysł? Napisz projekt i zdobądź pieniądze. 
W konkursie FIO Warmia Mazury Lokal-
nie można składać między innymi wnioski 
na dofinansowanie: zakupu sprzętu, pod-
niesienia kwalifikacji członków, pracowni-
ków, wolontariuszy. Możesz otrzymać na-
wet 5 tys. zł na dobry start dla młodych 
organizacji pozarządowych. 
Termin składania wniosków do programu 
FIO mĳa 7 marca. Konkurs Działaj Lokalnie 
rusza 7 kwietnia, termin składania wnio-
sków mĳa 10 maja! Więcej Informacji na 
stronie www.spdim.pl. 

Wymiana informacji oraz doświadczeń, promocja 
dobrych praktyk, a także rozwój sektora pozarzą-
dowego. Organizacje pozarządowe z naszego 
terenu chcą połączyć siły i stworzyć ciało konsul-
tacyjno-doradcze będące niesformalizowaną plat-
formą współpracy i wymiany doświadczeń po-
między samorządami powiatu mrągowskiego a 
organizacjami pozarządowymi. Przykładem takie-
go działania może być powołanie na naszym tere-
nie Mrągowskiego Forum Organizacji Pozarządo-
wych lub rady działalności pożytku publicznego.  
Przyszedł czas na rozwój współpracy pomiędzy 
NGOs a samorządami, bowiem dialog obywatelski 
na szczeblu lokalnym i regionalnym ma istotny 
wpływ w kształtowaniu polityk publicznych. Jest 
to również niezwykle istotne w kontekście przy-
szłej perspektywy finansowania ze środków Unii 

Europejskiej 2014-2020. 
Spotkania odbywają się w ramach projektu 
„Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” 
współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Do udziały w nich zaproszone zostały nie 
tylko organizacje pozarządowe z naszego, ale   
także pracownicy Urzędu Miasta i Starostwa 
Powiatowego, którzy na co dzień współpracują z 
sektorem NGO.  
Kolejne zebranie organizacji pozarządowych 
prowadzone przez eksperta z zakresu współpracy 
jst- ngo  odbędzie się w czwartek 9 kwietnia 2015 
roku o godzinie 10.00 w Powiatowym Zarządzie 
Dróg w Mrągowie.  
Zapraszamy wszystkie NGO’sy, przedstawicieli jst Zapraszamy wszystkie NGO’sy, przedstawicieli jst Zapraszamy wszystkie NGO’sy, przedstawicieli jst Zapraszamy wszystkie NGO’sy, przedstawicieli jst 
oraz radnych! oraz radnych! oraz radnych! oraz radnych!     

Mrągowskie NGO’sy chcą połączyć siły  
Organizacje pozarządowe z terenu powiatu mrągowskiego rozmawiają o współpracy sektora publicznego i Organizacje pozarządowe z terenu powiatu mrągowskiego rozmawiają o współpracy sektora publicznego i Organizacje pozarządowe z terenu powiatu mrągowskiego rozmawiają o współpracy sektora publicznego i Organizacje pozarządowe z terenu powiatu mrągowskiego rozmawiają o współpracy sektora publicznego i 
społecznego na rzecz dobra mieszkańców i poszukują płaszczyzny współdziałania. Cykliczne spotkania społecznego na rzecz dobra mieszkańców i poszukują płaszczyzny współdziałania. Cykliczne spotkania społecznego na rzecz dobra mieszkańców i poszukują płaszczyzny współdziałania. Cykliczne spotkania społecznego na rzecz dobra mieszkańców i poszukują płaszczyzny współdziałania. Cykliczne spotkania 
mają pomóc w wypracowaniu założonego celu.mają pomóc w wypracowaniu założonego celu.mają pomóc w wypracowaniu założonego celu.mają pomóc w wypracowaniu założonego celu.    

Wspólne LOTy na Mazurach  
Lokalne Organizacje Turystyczne z regionu podpisały porozumienie o współpracy, bo chcą wspólnie Lokalne Organizacje Turystyczne z regionu podpisały porozumienie o współpracy, bo chcą wspólnie Lokalne Organizacje Turystyczne z regionu podpisały porozumienie o współpracy, bo chcą wspólnie Lokalne Organizacje Turystyczne z regionu podpisały porozumienie o współpracy, bo chcą wspólnie 
promować Mazury.  Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce.promować Mazury.  Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce.promować Mazury.  Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce.promować Mazury.  Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce.    

W Mrągowie zostało podpisane porozumienie o 
współpracy pomiędzy Lokalnymi Organizacjami 
Turystycznymi na Mazurach. Sygnatariuszami są: 
LOT „Mazury” z Giżycka, LOT „Mazury Połu-
dniowe” z Pisza, Węgorzewska LOT „Mazury 
Północe” oraz LOT „Ziemia Mrągowska” z Mrą-
gowa.  Jest to pierwsza w Polsce umowa pomię-
dzy organizacjami turystycznymi, która obejmuje 
swym zasięgiem terytorialnym prawie cały region 
turystyczny. Dokument podpisano w ostatnią 
sobotę marca (28 marca br.). 
Przedmiotem Porozumienia jest koordynacja i 

wzmocnienie wzajemnych działań prowadzo-
nych lokalnie, tak by uzyskały wymiar regional-
ny obejmujący całe Mazury. Ważnym impulsem 
do takiego kroku jest perspektywa realizacji 
wspólnych projektów z dofinansowania ze-
wnętrznego, zwłaszcza Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 – 2020. Dzięki połączeniu sił 
mazurskie LOTy będą mogły realizować, także te 
bardziej skomplikowane projekty. Wspólnie 
podejmowane działania będą bardziej efektywne, 
racjonalne, a przede wszystkim bardziej widocz-
ne, jak chociażby wprowadzenie Regionalnej 
Karty Turystycznej, czy rozszerzenie  akcji pro-
mocyjnej „Mazury za pół ceny” na obszar całych 
Mazur. Porozumienie obejmuje także m. in. 
organizowanie imprez sportowo – rekreacyjno- 
krajoznawczych pod wspólnym hasłem “Raj dla 
Aktywnych. Mazury” czy wspólne wydawnic-
twa. Porozumienie zostało zawarte na czas nieo-
kreślony. Partnerzy zakładają rozwój współpracy 
o nowe obszary. 
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- To nie jest pierwsza akcja na rzecz bezdomnych 
kotów. Od kilku lat nieformalne i niezrzeszone 
grono mrągowskich Kociarzy, wrażliwców, po-
maga bezdomnym kotom – mówi Magda Lewko-
wicz, jedna z inicjatorek akcji.- Robimy to ponie-
waż do niedawna schronisko nie przyjmowało 
ich do siebie. Zmieniło się to dzięki przychylności 
Burmistrz Miasta Mrągowo, która wsparła nasze 
działania  - dodaje członkini Stowarzyszenia. 

Niemal na każdym osiedlu stworzone zostały 
punkty dokarmiania bezdomnych kotów. Często 
odbywa się to w ukryciu, ponieważ Karmiciele 
spotykają się czasami z agresją i nietolerancją. 
Niestety, nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta 
rozumieją i popierają takie działania. 
Karmiciele to osoby prywatne, w większości 
utrzymujące się z niskich emerytur, często starsze i 
schorowane, które nie tylko dokarmiają, ale odła-
wiają zwierzęta, które nadają się adopcji. To dzięki 
nim koty niczyje są czyste, zdrowe i zupełnie nie 
zagrażają człowiekowi. 
Koty miejskie w większości przypadków zostały 
poddane kastracji i sterylizacji.  Udało się to dzięki   
współpracy od zeszłego roku Straży Miejskiej ze 
społecznymi opiekunami kotów. Bez ich wsparcia 
walka o ograniczenie populacji bezdomnych ko-
tów byłaby o wiele trudniejsza. 
Jak to działa? Jak to działa? Jak to działa? Jak to działa?     
Społeczny opiekun kotów występuję z wnioskiem 
o zabieg sterylizacji, kastracji wolno żyjących 
kotów lub  ślepych miotów do Straży Miejskiej, 
która  weryfikuje czy kot faktycznie jest bezdom-
ny. Następnie opiekun na podstawie zlecenia 
wystawionego przez Urząd Miejski dostarcza kota 

Masz psa? Skorzystaj z pojemników  i woreczków na odchody pupila! 

W Mrągowie właściciele psów mogą korzystać z "psich toalet", które stanęły w pięciu miejscach w Mrągowie. Specjalne dystrybutW Mrągowie właściciele psów mogą korzystać z "psich toalet", które stanęły w pięciu miejscach w Mrągowie. Specjalne dystrybutW Mrągowie właściciele psów mogą korzystać z "psich toalet", które stanęły w pięciu miejscach w Mrągowie. Specjalne dystrybutW Mrągowie właściciele psów mogą korzystać z "psich toalet", które stanęły w pięciu miejscach w Mrągowie. Specjalne dystrybutoryoryoryory    posia-posia-posia-posia-
dają zasobnik z bezpłatnymi foliowymi woreczkami i kosz na psie nieczystości.dają zasobnik z bezpłatnymi foliowymi woreczkami i kosz na psie nieczystości.dają zasobnik z bezpłatnymi foliowymi woreczkami i kosz na psie nieczystości.dają zasobnik z bezpłatnymi foliowymi woreczkami i kosz na psie nieczystości.            

W naszym mieście zostało zamontowanych  5 
specjalnych pojemników. Każdy wyposażony jest 
w dystrybutor woreczków i kosz na psie odchody 
- mówi Jerzy Grądzki, komendant  Straży Miej-
skiej w Mrągowie. – Takie rozwiązanie funkcjo-
nuje w wielu polskich miastach. U nas jest to 
nowość. Jeżeli się przyjmie, to „psich toalet” poja-
wi się w Mrągowie więcej.  
Pojemniki spotkamy przy promenadzie nad jezio-

rem Czos (jeden ustawiony jest naprzeciwko 
supermarketu "Kaufland", a drugi przy parkingu 
obok ulicy Żeromskiego), przy jeziorku Magi-
strackim (obok tablicy z mapą miasta), na terenie 
byłej jednostki wojskowej (przy małej hali sporto-
wej) i przy wejściu do parku na osiedlu Brzozo-
wym (naprzeciwko bloku nr 9). Zachęcamy do 
korzystania! 

Bezdomne koty otrzymają domki  
Ponad 20 kocich domków powstanie w ramach akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie ,,Kociarze Mrągowo” przy Ponad 20 kocich domków powstanie w ramach akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie ,,Kociarze Mrągowo” przy Ponad 20 kocich domków powstanie w ramach akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie ,,Kociarze Mrągowo” przy Ponad 20 kocich domków powstanie w ramach akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie ,,Kociarze Mrągowo” przy wsparciu Burmistrz Miasta wsparciu Burmistrz Miasta wsparciu Burmistrz Miasta wsparciu Burmistrz Miasta 
Mrągowo, prywatnych darczyńców oraz Ochotniczego Hufca Pracy, którego wychowankowie w ramach zajęć w pracowni stolarskiej wykMrągowo, prywatnych darczyńców oraz Ochotniczego Hufca Pracy, którego wychowankowie w ramach zajęć w pracowni stolarskiej wykMrągowo, prywatnych darczyńców oraz Ochotniczego Hufca Pracy, którego wychowankowie w ramach zajęć w pracowni stolarskiej wykMrągowo, prywatnych darczyńców oraz Ochotniczego Hufca Pracy, którego wychowankowie w ramach zajęć w pracowni stolarskiej wykonaonaonaonają bezpieczne ją bezpieczne ją bezpieczne ją bezpieczne 
schronienia dla zwierzaków.schronienia dla zwierzaków.schronienia dla zwierzaków.schronienia dla zwierzaków.    

do lecznicy. Koszt wykonania zabiegu w całości 
zostaje pokryty ze środków Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie zabezpieczonych w ramach Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miasto Mrągowo w 2015 roku. W tym 
roku w ramach programu środki zostaną przeka-
zane m.in. na odławianie bezdomnych zwierząt, 
ich pobyt i wszystkie zabiegi wykonywane w 
schronisku, sterylizację lub kastrację wolno żyją-
cych kotów, poszukiwanie schronienia i dokar-
mianie kotów wolno żyjących, doraźne, nieprze-
widziane interwencje weterynaryjne wobec 
zwierząt dzikich i wolno żyjących.  
Obecnie głównym problemem egzystencji bez-
domnych kotów jest brak pożywienia i schronie-
nia. W maju odbędzie się kolejna zbiórka żywno-
ści organizowana przez Stowarzyszenie ,,Kociarze 
Mrągowo” pod patronatem Burmistrz Mrągowa. 
O szczegółach poinformujemy niebawem na 
www.mragowo.pl oraz profilu stowarzyszenia na 
fb: www.facebook.com/kociarze.mragowo, tam 
też znajdują się aktualne informacje na temat 
kotów do adopcji. 
 

Jesteś właścicielem psa, kota  
lub innych małych zwierząt domowych? 

 
 Straż Miejska w Mrągowie 

PRZYPOMINA 
O SPRZATANIU PO SWOIM PUPILU!  

 
Chcemy czystych trawników, zieleńców,  

chodników i ulic,  

a zwłaszcza placów zabaw!  
Jeżeli zauważysz niewłaściwe  

zachowania REAGUJ! 
 

Straż Miejska W Mrągowie, 
 ul. Królewiecka 60 a, 11-700 Mrągowo 

tel. 89 741 90 37, e-mail: 
straz@mragowo.um.gov.pl 



O mistrzostwo województwa w grupie kadetów 
walczyło pięć drużyn – TSK Roś Pisz, UKS Tró-
jeczka Olsztyn, dwa elbląskie zespoły oraz mrą-
gowianie z KS AS Mrągowo. Bardzo równa for-
ma w trakcie całego sezonu i doskonały finisz 
zdecydowały o tym, że w końcowej tabeli, to 

mrągowianie znaleźli się na pierwszym miejscu. 
W dwóch ostatnich spotkaniach koszykarze AS-a 
zmierzyli się z dobrze znanymi rywalami z TSK 
Roś Pisz. Spotkanie w Piszu, niezwykle zacięte, 
zakończyło się dopiero po dogrywce, bo w regula-
minowym czasie gry był remis 68:68. Ale w doli-
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czonym czasie gry mrągowianie podkręcili tempo 
i po końcowej syrenie, na tablicy widniał wynik 
75:78. To zwycięstwo pokazało, że mamy niesa-
mowicie waleczny i zdolny skład w Mrągowie. 
Ostatnim akcentem walki o mistrzostwo woje-
wództwa był rozegrany w środę 18 marca rewan-
żowy mecz z piszanami. Mrągowianie kontrolo-
wali spotkanie i odnieśli pewne zwycięstwo, pie-
czętując tym samym mistrzowski tytuł. Mistrzo-
stwo Województwa Kadetów w sezonie 
2014/2015 to sukces Klubu Sportowego AS Mrą-
gowo oraz Zespołu Oświatowo-Sportowego 
"Baza" w Mrągowie, którego uczniami są mrągo-
wscy "mistrzowie". 
Miła informacja napłynęła do nas także z Gdyni. 
Michał Kołodziej, wychowanek AS Mrągowo i 
ambasador mrągowskiej koszykówki młodzieżo-
wej w Polsce, zdobył Wicemistrzostwo Polski 
U20 Polskiego Związku Koszykówki! W finale 
jego zespół Asseco Gdynia musiał uznać wyższość 
Trefla Sopot. Gratulujemy i trzymamy kciuki za 
dalsze sukcesy. 

Piotr Piercewicz, AS Mrągowo     
Asy Mistrzami Województwa, 

Michał Kołodziej Wicemistrzem Polski U20 PZKosz! 
Na ten sukces pracowali cały sezon, ale kropkę nad „i” postawili w ostatnim meczu z TSK Roś Pisz. Koszykarscy kadeci mrągowskNa ten sukces pracowali cały sezon, ale kropkę nad „i” postawili w ostatnim meczu z TSK Roś Pisz. Koszykarscy kadeci mrągowskNa ten sukces pracowali cały sezon, ale kropkę nad „i” postawili w ostatnim meczu z TSK Roś Pisz. Koszykarscy kadeci mrągowskNa ten sukces pracowali cały sezon, ale kropkę nad „i” postawili w ostatnim meczu z TSK Roś Pisz. Koszykarscy kadeci mrągowskiegiegiegiego ASo ASo ASo AS----a zostali mistrzami a zostali mistrzami a zostali mistrzami a zostali mistrzami 
województwa warmińskowojewództwa warmińskowojewództwa warmińskowojewództwa warmińsko----mazurskiego i awansowali do dalszego etapu rozgrywek!mazurskiego i awansowali do dalszego etapu rozgrywek!mazurskiego i awansowali do dalszego etapu rozgrywek!mazurskiego i awansowali do dalszego etapu rozgrywek!    

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

 

Samorządowcy powalczyli w Mrągowie 
Mrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północnoMrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północnoMrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północnoMrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północno----wschodniej, które walczyły o awans do finału XIX Mistrzostw Polski Pracwschodniej, które walczyły o awans do finału XIX Mistrzostw Polski Pracwschodniej, które walczyły o awans do finału XIX Mistrzostw Polski Pracwschodniej, które walczyły o awans do finału XIX Mistrzostw Polski Pracowników Samorządo-owników Samorządo-owników Samorządo-owników Samorządo-
wych w halowej piłce nożnej w Brennej.wych w halowej piłce nożnej w Brennej.wych w halowej piłce nożnej w Brennej.wych w halowej piłce nożnej w Brennej.    

W eliminacjach udział wzięło 15 drużyn w 
dwóch kategoriach a rywalizacja między druży-
nami była bardzo zacięta i emocjonująca. Strefa 
północno-wschodnia jest najliczniejszą strefą, aż 
sześć pierwszych zespołów kategorii open i dwa 
zespoły kategorii 45+ uzyskało awans do finału w 
Brennej, które odbędą się w terminie 16 – 17 
maja br. W podsumowaniu kategorii 45+ należy 
wyróżnić zwycięzcę grupy – Urząd Miejski w 
Nowym Dworze Mazowieckim. Ekipą, która 
zajęła miejsce drugie w tej grupie i tym samym 
awans na finały w Brennej, była reprezentacja 
Samorządu Mrągowskiego. Podczas oficjalnego 
zakończenia i podsumowania eliminacji, zostali 
wyróżnieni także indywidualni zawodnicy. Naj-
lepszym bramkarzem został Zbigniew Górki – 
Samorząd Mrągowo.  
W organizację tegorocznych eliminacji w Mrągo-
wie, włączył się Urząd Miasta oraz Burmistrz 
Miasta Mrągowa, która objęła patronatem całą 
imprezę. 
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  
W skrócie 

Impreza dofinansowana ze środków Miasta Mrągowo.  

Atrakcje dla kibiców podczas 
meczów Mrągowii 
Piłkarze Mrągowii wrócili do walki o ligowe Piłkarze Mrągowii wrócili do walki o ligowe Piłkarze Mrągowii wrócili do walki o ligowe Piłkarze Mrągowii wrócili do walki o ligowe 
punkty w IV lidze. Klub z tej okazji przygotował punkty w IV lidze. Klub z tej okazji przygotował punkty w IV lidze. Klub z tej okazji przygotował punkty w IV lidze. Klub z tej okazji przygotował 
sporo niespodzianek dla kibiców, którzy pojawią sporo niespodzianek dla kibiców, którzy pojawią sporo niespodzianek dla kibiców, którzy pojawią sporo niespodzianek dla kibiców, którzy pojawią 
się na meczach zespołu Stadionie Miejskim . się na meczach zespołu Stadionie Miejskim . się na meczach zespołu Stadionie Miejskim . się na meczach zespołu Stadionie Miejskim . 

Terminarz  rozgrywek w Mrągowie:  
Kolejka 22 - 25 kwietnia godz. 16.00 
Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo ----    Błękitni OrnetaBłękitni OrnetaBłękitni OrnetaBłękitni Orneta    
Kolejka 24 - 9 maja godz. 16.00 
Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo ----    Zatoka BraniewoZatoka BraniewoZatoka BraniewoZatoka Braniewo    
Kolejka 26 - 23 maja godz. 17.00 
Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo ----    Warmiak ŁuktaWarmiak ŁuktaWarmiak ŁuktaWarmiak Łukta    
Kolejka 28 - 6 czerwca godz. 17.00 
Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo ----    Mamry GiżyckoMamry GiżyckoMamry GiżyckoMamry Giżycko    
Kolejka 30 - 20 czerwca godz.16.00 
Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo ----    Pisa BarczewoPisa BarczewoPisa BarczewoPisa Barczewo    

Na starcie „Wiosennej 6” stanęły zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli. Wszyscy pojawili się na 
promenadzie w jednym celu, by w ostatni zimo-
wy weekend biegiem aktywnie rozpocząć sezon 
wiosenny. W biegu głównym na 6 km wzięło 
udział 90 osób, wśród nich znaleźli się mrągowia-
nie,  którzy w kategorii mężczyzn zajęli 6 najlep-
szych miejsc na podium. Nagrodzeni zostali Da-

Biegacze powitali wiosnę! 
Miłośnicy biegania w aktywny sposób powitali wiosnę. Ponad 150 osób wzięło udział w imprezie Miłośnicy biegania w aktywny sposób powitali wiosnę. Ponad 150 osób wzięło udział w imprezie Miłośnicy biegania w aktywny sposób powitali wiosnę. Ponad 150 osób wzięło udział w imprezie Miłośnicy biegania w aktywny sposób powitali wiosnę. Ponad 150 osób wzięło udział w imprezie 
"Wiosenna 6", która 21 marca zagościła w Mrągowie. Akcję zrealizowała mrągowska  i olsztyńska mło-"Wiosenna 6", która 21 marca zagościła w Mrągowie. Akcję zrealizowała mrągowska  i olsztyńska mło-"Wiosenna 6", która 21 marca zagościła w Mrągowie. Akcję zrealizowała mrągowska  i olsztyńska mło-"Wiosenna 6", która 21 marca zagościła w Mrągowie. Akcję zrealizowała mrągowska  i olsztyńska mło-
dzież, w ramach ogólnopolskiego programu "Zwolnieni z teorii". dzież, w ramach ogólnopolskiego programu "Zwolnieni z teorii". dzież, w ramach ogólnopolskiego programu "Zwolnieni z teorii". dzież, w ramach ogólnopolskiego programu "Zwolnieni z teorii".     

niel Kochna, Kamil Lullis, Tadeusz Barszczewski, 
Dariusz Reginia, Robert Janecki i Marcin Siudej. 
Wśród kobiet w najlepszej 6 znalazły się Marta 
Barcewicz, Anna Zakrzewska, Justyna Bogusz, 
Anna Puławska, Małgorzata Puławska, Julia 
Wawrzynowicz. Wszyscy zawodnicy uczestni-
czący w biegu zostali nagrodzeni medalami ufun-
dowanymi przez Urząd Miejski w Mrągowie.  

Orliki już otwarte 
Od 1 kwietnia 2015 roku mrągowskie Orliki są Od 1 kwietnia 2015 roku mrągowskie Orliki są Od 1 kwietnia 2015 roku mrągowskie Orliki są Od 1 kwietnia 2015 roku mrągowskie Orliki są 
otwarte od 14:00 do 21:00. otwarte od 14:00 do 21:00. otwarte od 14:00 do 21:00. otwarte od 14:00 do 21:00.     
Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy 
na stronę sportzmieniamrągowo.pl. Każdy z 
obiektów ma tutaj dedykowaną podstronę, w 
której znajdą Państwo m.in. aktualności, kalen-
darz wydarzeń oraz bezpośredni kontakt do 
Animatora Orlika.  

Impreza finansowana jest ze środków budżetu Miasta Mrągowo, przeznaczonych na profilaktykę problemów alkoholowych. 

Puchar Mazur za nami  
Za nami Gala Sportów Walki Puchar Mazur 2, w której obejrzeliśmy 10 starć w formule KZa nami Gala Sportów Walki Puchar Mazur 2, w której obejrzeliśmy 10 starć w formule KZa nami Gala Sportów Walki Puchar Mazur 2, w której obejrzeliśmy 10 starć w formule KZa nami Gala Sportów Walki Puchar Mazur 2, w której obejrzeliśmy 10 starć w formule K----1 i Muay Thai. 1 i Muay Thai. 1 i Muay Thai. 1 i Muay Thai. 
Walkę wieczoru wygrała Magdalena Mróz, mistrzyni Europy w Muay Thai.Walkę wieczoru wygrała Magdalena Mróz, mistrzyni Europy w Muay Thai.Walkę wieczoru wygrała Magdalena Mróz, mistrzyni Europy w Muay Thai.Walkę wieczoru wygrała Magdalena Mróz, mistrzyni Europy w Muay Thai.    

Gala odbyła się w 28 marca w hali widowiskowo-
sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Mrągowie. Na 
ringu zobaczyliśmy 10 walk. Komplet 3 zwy-
cięstw odnieśli pięściarze Arrachion MMA Mrą-
gowo: Damian Nowakowski, Krzysiek Kołodziej-

czyk, Kuba Węcek.  Walkę wieczoru wygrała 
Magdalena Mróz z klubu Serafin Warszawa, która 
na punkty pokonała Patrycję Pamułę.  
Podczas gali prowadzona była zbiórka pieniędzy 
na leczenie Dawidka Sibika. 

Fot. M.Bieleninik Fot. M.Bieleninik Fot. M.Bieleninik Fot. M.Bieleninik     

Fot. K. GąsiorFot. K. GąsiorFot. K. GąsiorFot. K. Gąsior    
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Spektakl Spektakl Spektakl Spektakl ––––    Wszystko Wszystko Wszystko Wszystko     
Przez JudaszaPrzez JudaszaPrzez JudaszaPrzez Judasza    
18 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy na kome-18 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy na kome-18 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy na kome-18 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy na kome-
diędiędiędię        kryminalnąkryminalnąkryminalnąkryminalną        "Wszystko Przez Judasza" An-"Wszystko Przez Judasza" An-"Wszystko Przez Judasza" An-"Wszystko Przez Judasza" An-
drzeja Ballo, w reżyserii Stefana Friedmana i drzeja Ballo, w reżyserii Stefana Friedmana i drzeja Ballo, w reżyserii Stefana Friedmana i drzeja Ballo, w reżyserii Stefana Friedmana i 
Piotra Szwedesa.Piotra Szwedesa.Piotra Szwedesa.Piotra Szwedesa.    

Do czego służy mały otwór w drzwiach?Do czego służy mały otwór w drzwiach?Do czego służy mały otwór w drzwiach?Do czego służy mały otwór w drzwiach?    
W tej sztuce znajdziecie odpowiedz na to prze-
korne pytanie. Perypetie dwóch małżeńskich par 
mieszkających na tym samym piętrze wiedzione 
komediowym korowodem złożonym z zabaw-
nych i błyskotliwych dialogów. Anatomia wścib-
stwa, zazdrości, zdrady i chciwości. Matematyka 
perfidii, pomysłowości, hipokryzji i egoizmu. 
Świat naukowców kontra świat artystów. Piotr, 
Ada, Karol i Hanna- postaci ciekawie zarysowane 
i niebanalne w sieci dziwnych, wręcz nieoczeki-
wanych sekwencji i powiązań. Komedia z filozo-
ficznym przesłaniem traktująca o ludzkich słabo-
ściach, niezależnych w tym wypadku od intelek-
tu i zdolności człowieka. Wszyscy jesteśmy wy-
stawiani nieustannie na pokusy i zazwyczaj by-
wamy wobec nich bezsilni. Wartka intryga z 
zaskakującym epilogiem. Jest tu też Szekspir i 
Tarantino. I to dosłownie. Po obejrzeniu tej sztuki 
inaczej spojrzycie na sąsiadów, być może i wy-
mienicie drzwi. Konwencja tej sztuki to oczywi-
ście kryminał. Czarny jak humor. 
OBSADA: Alicja Kwiatkowska, Anna Korcz, 
Maciej Damięcki, Artur Dziurman. 
bilety: 70 zł  do nabycia w CKiT, informacje i 
rezerwacje zbiorowe – tel. 89 743 34 66; 
89 743 34 73. Zapraszamy! 

KULTURALNIKKULTURALNIK  
W skrócie 

Musical Musical Musical Musical ----    Niesamowita przygoda Niesamowita przygoda Niesamowita przygoda Niesamowita przygoda     
17 kwietnia o godz. 9.00 i 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci na wspólną muzyczną podróż dookoła świa-17 kwietnia o godz. 9.00 i 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci na wspólną muzyczną podróż dookoła świa-17 kwietnia o godz. 9.00 i 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci na wspólną muzyczną podróż dookoła świa-17 kwietnia o godz. 9.00 i 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci na wspólną muzyczną podróż dookoła świa-
ta z musicalem "Niesamowita Przygoda" Passepartout i Phileasa Fogga na motywach powieści Juliusza ta z musicalem "Niesamowita Przygoda" Passepartout i Phileasa Fogga na motywach powieści Juliusza ta z musicalem "Niesamowita Przygoda" Passepartout i Phileasa Fogga na motywach powieści Juliusza ta z musicalem "Niesamowita Przygoda" Passepartout i Phileasa Fogga na motywach powieści Juliusza 
Verne'a "W 80 dni dookoła świata". Spektakl zobaczymy w wykonaniu Teatru Moich Marzeń. Verne'a "W 80 dni dookoła świata". Spektakl zobaczymy w wykonaniu Teatru Moich Marzeń. Verne'a "W 80 dni dookoła świata". Spektakl zobaczymy w wykonaniu Teatru Moich Marzeń. Verne'a "W 80 dni dookoła świata". Spektakl zobaczymy w wykonaniu Teatru Moich Marzeń.     

"Niesamowita przygoda Passepartout i Phileasa 
Fogga" to barwne przedstawienie opisujące podróż 
dookoła świata w 80 dni przeróżnymi środkami 
transportu. Dżentelmeński zakład pomiędzy 
głównym bohaterem - Panem Foggiem a towa-
rzyszami rozmów z londyńskiego klubu 
"Reforma" jest początkiem wyprawy, którą każdy 
z Was na pewno chciałby przeżyć. Chęć poznania 
kultury i obyczajów innych narodów drzemie w 
każdym z nas. Nadszedł czas spełnić te marzenia! 
Wartka akcja, różnorodność kostiumów wielu 
postaci, oryginalna scenografia i niepowtarzalna 
muzyka przenoszą wszystkich widzów w inny 
wymiar, w którym bardzo liczy się czas…  
Jak zakończy się ta historia…? Dowiecie się o tym, 

korzystając z naszego zaproszenia na spektakl. 
Widowisko przeznaczone dla klas 0-6. 
Bilety - 15 zł do nabycia w CKiT, informacje i 
rezerwacje zbiorowe – tel. 89 743 34 53. 
 

Spotkania z poezjąSpotkania z poezjąSpotkania z poezjąSpotkania z poezją    
24 kwietnia 2015 w CKiT odbędą się eliminacje 24 kwietnia 2015 w CKiT odbędą się eliminacje 24 kwietnia 2015 w CKiT odbędą się eliminacje 24 kwietnia 2015 w CKiT odbędą się eliminacje 
miejskie XXXIII Konkursu Recytatorskiego miejskie XXXIII Konkursu Recytatorskiego miejskie XXXIII Konkursu Recytatorskiego miejskie XXXIII Konkursu Recytatorskiego 
„Spotkania z poezją”.„Spotkania z poezją”.„Spotkania z poezją”.„Spotkania z poezją”.    
Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Laureaci 
eliminacji miejskich wezmą udział w elimina-
cjach rejonowych, które odbędą się 19 maja 2015 
w Centrum Kultury i Turystyki. 
    
 

Przez cztery dni pokazanych zostanie naj-
młodszej i dorosłej widowni kilkadziesiąt 
filmów i wideoklipów. Sam Festiwal jest 
próbą odzyskania kontaktu między widow-
nią a animacją autorską i jej promocją jako 
jednej z najważniejszych dziedzin polskiej 
sztuki. Program Festiwalu został podzielony 
tak, by najmłodsi i dorośli widzowie znaleź-
li coś dla siebie. Będą więc kategorie: studyj-
na, szkolna, off, animowany wideoklip, 
animowana fraszka. 
Podstawą O!PLA 2015 jest konkurs najnow-
szej polskiej animacji skierowanej do wi-
dzów dorosłych (16+), przeprowadzony w 6 
kategoriach. Na O!PLA jedynymi Jurorami 
są widzowie biorący udział w festiwalo-
wych projekcjach. To widzowie zdecydują, 
do kogo powędrują Złote, Srebrne i Brązo-
we Tobołki Koziołka Matołka oraz liczne 
nagrody pozaregulaminowe. Głównym Or-
ganizatorem O!PLA jest Animation Across 
Borders.  
PROGRAM:PROGRAM:PROGRAM:PROGRAM:    
13 kwietnia, godz. 17.00 13 kwietnia, godz. 17.00 13 kwietnia, godz. 17.00 13 kwietnia, godz. 17.00     
- KONKURS STUDYJNY (10 filmów) 
14 kwietnia, godz. 17.00 14 kwietnia, godz. 17.00 14 kwietnia, godz. 17.00 14 kwietnia, godz. 17.00     
- KONKURS SZKOLNY (18 filmów) 
15 kwietnia, godz. 17.00 15 kwietnia, godz. 17.00 15 kwietnia, godz. 17.00 15 kwietnia, godz. 17.00     
- KONKURS OFF  (14 filmów) 
16 kwietnia, godz. 17.00 16 kwietnia, godz. 17.00 16 kwietnia, godz. 17.00 16 kwietnia, godz. 17.00     
- KONKURS ANIMOWANY WIDEOKLIP 
(24 wideoklipy) 

16 kwietnia, godz. 18.40 16 kwietnia, godz. 18.40 16 kwietnia, godz. 18.40 16 kwietnia, godz. 18.40     
KONKURS FORMANIMY (9 filmów)  
oraz KONKURS ANIMOWANE FRASZKI 
(19 filmów)  
ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA 
NAJLEPSZY FILM !!!   NAJLEPSZY FILM !!!   NAJLEPSZY FILM !!!   NAJLEPSZY FILM !!!       
WSTĘP WOLNY!WSTĘP WOLNY!WSTĘP WOLNY!WSTĘP WOLNY!    
Więcej informacji na www.ckit.mragowo.pl 
lub oficjalnej stronie O!PLA: 
www.polskaanimacja.pl 

Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 
Kino Zodiak w Mrągowie od 13 do 16 kwietnia będzie gościć Ogólnopolski Festiwalu Polskiej Animacji Kino Zodiak w Mrągowie od 13 do 16 kwietnia będzie gościć Ogólnopolski Festiwalu Polskiej Animacji Kino Zodiak w Mrągowie od 13 do 16 kwietnia będzie gościć Ogólnopolski Festiwalu Polskiej Animacji Kino Zodiak w Mrągowie od 13 do 16 kwietnia będzie gościć Ogólnopolski Festiwalu Polskiej Animacji 
O!PLA . W ramach wydarzenia odbywać się będą filmowe pokazy najnowszej, rodzimej animacji.O!PLA . W ramach wydarzenia odbywać się będą filmowe pokazy najnowszej, rodzimej animacji.O!PLA . W ramach wydarzenia odbywać się będą filmowe pokazy najnowszej, rodzimej animacji.O!PLA . W ramach wydarzenia odbywać się będą filmowe pokazy najnowszej, rodzimej animacji.    


