
1111    

Magazyn Mrągowski 

 Nr  10 (223)                27 LIPCA  2007                 www.mragowo.pl                                   ISSN 14287455 

 
 

 
 

W NUMERZE: 
Kantata o Mrągowie 

Czytaj str. 2 
 
Laur Edukacji Samorządowej 
Czytaj str. 2 

 
Funkcjonariusze wyróżnieni  

Czytaj str. 3 

 
Spotkanie z Trzecim Wiekiem 

Czytaj str. 4 

 
Sponsor na ratunek 

Czytaj str. 5 

 
„Gniazdo” na wakacjach 

Czytaj str. 6 

 
Piknik Country. Program Festiwalu 

Czytaj str. 7 
 

Program Pikniku w Mieście 

Czytaj str. 8 

26. Festiwal Piknik Country Mrągowo przed nami! 

Country nad Czosem 
Wspaniała muzyka, westernowe stroje i niepowtarzalny klimat – to 
wszystko jest możliwe tylko w Mrągowie, podczas Pikniku Country. 
Sobotni koncert będzie można obejrzeć na żywo w telewizji POLSAT. 
W niedzielę – parada pojazdów country, zaś przez wszystkie dni, 
oprócz koncertów galowych w amfiteatrze – szereg imprez w mieście, 
czyli „Piknik w Mieście”, zorganizowany przez Centrum Kultury i Tury-
styki. 

G 
wiazdy country już po raz 26. 
zajmą na trzy dni amfiteatr 
nad Czosem. Tegoroczny 
program koncertów został 

tak zaplanowany, by każdy znalazł w 
nim coś dla siebie – nie tylko wielbicie-
le country, ale również popu i rocka. 
Dlatego powtórzony zostanie ekspery-
ment z ubiegłego roku – gwiazdy pol-
skiej muzyki wykonają piosenki w stylu 
country. 
 
Główne atrakcje koncertu 
Niewątpliwą atrakcją piątkowego kon-
certu będzie jedyny w Polsce koncert 
amerykańskiego artysty z Texasu, co-
untrowca z krwi i kości – Jarroda Bir-
minghama. 
- Będzie to dawka rzetelnego, auten-
tycznego country! – zapowiada Aneta 

Garbiec Badylowska z firmy PERFOR-
MANCE Marketing Group, organizują-
cej już po raz drugi mrągowski Festi-
wal. 
Na scenie pojawi się także młody, ale 
już obsypany licznymi muzycznymi 
wyróżnieniami, Tommy Roberts z Nie-
miec. Na specjalnym sobotnim koncer-
cie „Gwiazdy dla Country”, transmito-
wanym przez Telewizję Polsat, wystą-
pią wyjątkowi goście – najciekawsze 
piosenki country zaśpiewają artyści pop 
i country! Niespodzianką będą duety, 
połączymy bowiem na deskach mrą-
gowskiego amfiteatru wykonawców 
reprezentujących różne gatunki mu-
zyczne. Także w sobotę koncert Suzie 
Candell z Niemiec, młodziutkiej, utalen-
towanej artystki. 

Ciąg dalszy na stronie 7. 
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SKRÓTEM 

Program o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mogą 
codziennie obejrzeć program z Mrągo-
wa „Mrągowskie Klimaty”. Emituje go 
stacja Tele - Top, a programy powstają 
we współpracy z Samorządem Miasta i 
Powiatu. Programy o lokalnych spra-
wach są emitowane co cztery godziny 
13.30, 17.30, 21.30 i 1.30. Tele - Top 
codziennie informuje  również o tym, co 
dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, 
Szczytnie, Giżycku i Ostródzie. Tele-
TOP emituje również programy o tema-
tyce ekologicznej, muzycznej i zdrowot-
nej.  

A K T U A L N O Ś C I   S A M O R Z Ą D O W E       

Sieć PIAP w miejskim urzędzie 

Na czat do Urzędu? 
Na czat do urzędu? Jest to możliwe w Mrągowie - mieszkańcy i turyści 
mogą korzystać z bezpłatnego internetu. Na korytarzu urzędu miejskie-
go powstały dwa stoiska komputerowe, w pełni wyposażone.  

I 
nwestycję, na podstawie złożonego 
wniosku, sfinansował Urząd Woje-
wódzki, który jest koordynatorem 
europejskiego projektu "Kultura 

Informacja Sukces - Sieć PIAP w 
województwie warmińsko - mazur-
skim". Odbieranie maili, videoroz-
mowy i słuchanie muzyki - to 
wszystko jest możliwe w mrągow-
skim urzędzie. Dzięki nowocześnie 
wyposażonym stoiskom interneto-
wym mrągowianie oraz turyści mają 
łączność z całym światem. Na do-
datek za darmo. Koszt tej interneto-
wej inwestycji to prawie 8 tysięcy 
złotych. Unijny program zakłada 
założenie 200 darmowych punktów 
dostępu do sieci, zwłaszcza na wsi i 
w mniejszych miastach. Mrągow-
skim punktem zainteresowali się już 
pierwsi bezrobotni. Szukanie pracy 
przez Internet staje się bowiem 
coraz popularniejsze. 

Na zdjęciu: Ewelina Balcerowska chętnie 
korzysta z Internetu - to dobry i tani spo-
sób na porozumiewanie się z przyjaciół-
mi.  

Waldemara Malickiego Kantata o Mrągowie  

Amfiteatr, muzyka i śpiew 
Niedzielny koncert Waldemara Malickiego i jego Wakacyjnej Filharmonii 
Dowcipu przyciągnął tysiące gości do mrągowskiego Amfiteatru nad 
Czosem.  

O 
wacje na stojąco, słowa za-
chwytu dla talentu tego nie-
zwykłego Wirtuoza Pianisty i 
przede wszystkim słowa 

uznania dla wyjątkowej Kantaty dla 
Mrągowa, odśpiewanej podczas poka-
zu sztucznych ogni - tak Artystę przyję-
ła mrągowska publiczność. Jego nie-
dzielny koncert: Wakacyjna Filharmonia 
Dowcipu, okazał się 
ważnym wydarzeniem 
w kalendarzu imprez 
kulturalnych. Sam 
Mistrz przyznał, że 
takiego przyjęcia, jak w 
Mrągowie, nie spodzie-
wał się. Jego Kantata 
dla Mrągowa okazała 
się niezwykłym widowi-
skiem i przyjęta zosta-
ła, obok pozostałych 
utworów, niezmiernie 
życzliwie.  

W poniedziałek 
Waldemar Malicki, jako 
Honorowy Gość, od-

wiedził mrągowski urząd i spotkał się z 
władzami miasta. Za promocję Mrągowa 
w kraju i poza granicami otrzymał Statu-
etkę Niezapominajkę, przyznawaną przez 
władze Mrągowa za szczególne osiągnię-
cia. 

Na zdjęciu: Waldemar Malicki był ho-
norowym gościem Burmistrza Mrągowa, 
Otolii Siemieniec  

Wyróżnione Mrągowo 

Laury za edukację 
Mrągowski Urząd Miejski zajął I 
miejsce i otrzymał Laur Edukacji 
Samorządowej za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie szkoleń 
pracowników.  
Mrągowscy urzędnicy i pracownicy sa-
morządowi regularnie podnoszą kwalifi-
kacje. Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, ośrodek Samorządu Lokalnego 
w Olsztynie, organizator konkursu, doce-
niła te starania.  
- Kwestię doskonalenia pracowników 
samorządu traktujemy w sposób kom-
pleksowy - mówią przedstawiciele Fun-
dacji. - Porównujemy bowiem wszelkiego 
rodzaju działania na rzecz wzrostu po-
ziomu wykształcenia kadr administracji 
lokalnej, począwszy od zatrudniania 
ludzi wykształconych, wspieranie podej-
mowania przez urzędników studiów po-
dyplomowych oraz udziału w szkole-
niach. Władze miasta zapowiadają, że 
mrągowscy pracownicy samorządowi 
będą kształcić się dalej - jednak nie dla 
tytułów i wyróżnień, a po to, by rozwiązy-
wać problemy mieszkańców. 
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Dzień Policji w Mrągowie 

Funkcjonariusze wyróżnieni 
Mrągowscy policjanci podczas Święta Policji przyjęli gratulacje, wyróż-
nienia i awanse. Odbyła się również Święto Policji w Stylu Country, czyli 
popularna Szeryfiada. Mrągowianie i turyści  mieli okazję przyjrzeć się z 
bliska pracy mrągowskich policjantów. 

O 
siemdziesiąt osiem lat temu 
Sejm powołał do życia Policję 
Państwową, której zadaniem 
stała się ochrona bezpieczeń-

stwa, spokoju i porządku publicznego. 
Mrągowskie obchody były okazją do 
przypomnienia przeszłości policji między-
wojennej. Komendant mrągowskiej poli-
cji, Wiesław Kapuściński podsumował 
dotychczasową pracę policjantów. Wrę-
czył funkcjonariuszom awanse, a szcze-
gólnie angażujący się w pracę na rzecz 
Miasta - otrzymali wyróżnienia od Burmi-
strza Mrągowa, Otolii Siemieniec. Otrzy-
mali je: Dariusz Bączek, Marcin Bogda-
nowicz i Mariusz Wesołowski. 

Wykrywalność prawie osiemdzie-
sięcioprocentowa i coraz wyższe noty 
w rankingach - to optymistyczne dane, 
którymi podzielił się ze swoimi gośćmi 
komendant Wiesław Kapuściński. Po-
wiedział również, że kiedy rok temu 
obejmował stanowisko, liczył na to, że 
mrągowscy policjanci staną się jeszcze 
bardziej skuteczni.  

- Mam nadzieję, ze tak się stało. 
Nie ma bowiem złych żołnierzy, są tylko 
źli dowódcy - stwierdził. Podczas uro-
czystości życzenia policjantom złożyli 
przedstawiciele władz miast Mrągowa i 
Mikołajek oraz gminy Sorkwity i jedno-
stek, odpowiedzialnych za bezpieczeń-

stwo w powiecie. 

Za okazaną pomoc, wsparcie, życzliwość oraz zaangażowanie  

w ciężkich dla nas chwilach serdeczne podziękowania 

podinsp. Juliuszowi BrantowiJuliuszowi BrantowiJuliuszowi BrantowiJuliuszowi Brantowi -    Komendantowi Komisariatu Policji 

w Mikołajkach,  asp. Andrzejowi JaźwińskiemuAndrzejowi JaźwińskiemuAndrzejowi JaźwińskiemuAndrzejowi Jaźwińskiemu - Dzielnicowemu 

Komisariatu Policji w Mikołajkach, Agnieszce BielastaAgnieszce BielastaAgnieszce BielastaAgnieszce Bielasta - Dyrektorowi Hotelu „Mazur”  

oraz Mazurskiej Służbie Ratowniczej Okartowo  

składa  

Rodzina Żeglarza, tragicznie zmarłego  na jeziorze Śniardwy  

Na zdjęciach: Kwiaty wręczyli przedstawiciele mrągowskich 
władz: przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Lubowidzki, 
Burmistrz Otolia Siemieniec.  
Policjanci przyjęli gratulacje i awanse. Na zdjęciu jeden z 
najlepszych policjantów Piotr Pieczewski, obok komendant 
Wiesław Kapuściński  

SKRÓTEM 

Mrągowo z akcją 
Passaty są najbardziej poszukiwa-
nym w Mrągowie towarem – jednak 
nie przez kierowców, a przez… zło-
dziei samochodów. Policjanci 
przestrzegają mieszkańców przez 
wzmożonymi kradzieżami pojaz-
dów. Komenda rozpoczęła akcję 
informacyjną. 

 
Twój samochód 
też może stać się 
przedmiotem kra-
dzieży! To hasło 
akcji, zorganizo-
wanej przez mrą-
gowską policję. Ma 
ona przestrzec 
kierowców przed 
l e k k o m y ś l n y m 

zostawianiem niezabezpieczonych samo-
chodów lub kosztownych przedmiotów 
wewnątrz nich. Jak wynika z policyjnych 
statystyk, złodzieje w Mrągowie w ostat-
nich tygodniach nie próżnują, a auta, 
zwłaszcza popularnych marek, giną na-
wet z osiedlowych, oświetlonych parkin-
gów.  
- Apelujemy do wszystkich, by o niepoko-
jących zdarzeniach informowali nas - 
wystarczy zadzwonić pod numer 122 lub 
997 - mówią organizatorzy akcji. 

Mrągowska Syrenka - 
ofiarą wandali  
Mrągowska Syrenka - rzeźba na nowej 
mrągowskiej fontannie, została zniszczo-
na przez wandali. Władze miasta apelują 
do wszystkich, którzy widzieli całe zaj-
ście, o przekazanie Policji wszelkich infor-
macji. Kamery, które są instalowane na 
Placu PCK, mają zniechęcić kolejnych 
wandali. 
Fontanna Syrenka stała niecałe dwa ty-
godnie. Nieznani sprawcy strącili ją z 
postumentu w taki sposób, że uszkodzili 
mechanizm, doprowadzający wodę. Te-
raz rzeźba jest w naprawie, a już wkrótce 
Plac PCK, na którym stoi, będzie w cało-
ści objęty monitoringiem.  
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Działają, by urozmaicić życie 

Spotkanie z Trzecim Wiekiem  
Stowarzyszenie Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mrą-
gowie już powstało. Właśnie rozpoczęło swoją działalność. 

N 
auka odmładza i dodaje skrzy-
deł - to motto Mrągowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Organizacją zajęła się emery-

towana pielęgniarka, organizatorka wielu 
spotkań i inicjatyw dla emerytów służby 
zdrowia, Czesława Wiśniewska. 

Warunkiem udziału w zajęciach jest 
przede wszystkim chęć aktyw-
nego spędzania wolnego cza-
su, którego czasem na emery-
turze bywa zbyt wiele. Mile 
widziane są również osoby 
niepełnosprawne. 

Uniwersytet ma również 
zintegrować mrągowskich 
przedstawicieli tzw. trzeciego 
wieku, uczestnicy będą brali 
udział w licznych wykładach, 
zajęciach fizycznych, a także 
w różnych akcjach społecz-
nych, a wszystko po to, by - 

jak mówi organizatorka Czesława Wi-
śniewska - przygotować się do pogod-
nej starości. 

We środę, 8 sierpnia o godzinie 
16.00 w Centrum Kultury i Turystyki 
odbędzie się walne zebranie MUTW 
w Mrągowie. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych. 

Badanie  

na zdrowie   

Mieszkanki powiatu mrągowskiego od 
50 do 69 lat mają szanse na bezpłatne 
badania mammograficzne i cytologicz-
ne. Twórcy programu profilaktycznego 
mają nadzieję na zainteresowanie bada-
niami – z roku na rok coraz więcej ko-
biet zgłasza się do lekarza. 
 

W 
 Polsce co roku na raka szyjki 
macicy zapada cztery tysiące 
Polek, zaś na raka piersi trzy 
razy więcej. Połowa z nich 

umiera – tylko dlatego, że za późno zgłosi-
ły się do lekarza.  
Teraz bezpłatne badania mammograficzne 
i cytologiczne dla mrągowianek proponuje 
Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko – 
Mazurskie Oddział Wojewódzki. Badania 
mammograficzne odbywają się w Olszty-

nie, Elblągu, 
Ełku, Białymsto-
ku i Gdańsku, 
zaś program 
profilaktyki szyjki 
macicy prowa-
dzony jest przez 
trzy mrągowskiej 
placówki me-
dyczne. Wystar-
czy zadzwonić i 
umówić się na 
wizytę. Potrzeb-
ny jest doku-
ment tożsamo-
ści. Badania 
odbywają się 
bez skierowań. 
 

Profilaktyka raka piersi: 
• Centrum Profilaktyki i Diagnostyki Piersi, 
ul. Żeromskiego 8a/2, 089 533311 
• Pracownia Mammografii Niepubliczny 
Zakład Stowarzyszenia NFOZ, ul. Party-
zantów 64, tel. 089 5275904 
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 
Olsztynie, ul. Żołnierska 18, tel. 089 538 
6592 
• ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z WM Centrum Onkologii, ul. 
Wojska Polskiego 37, tel. 089 5398830 
 
Punkty profilaktyki raka szyjki macicy: 
• Niepubliczny ZOZ Przychodnia Specjali-
styczna, ul. Królewiecka 58, tel. 089 741 
0259 
• Samodzielny Niepubliczny ZOZ Mazur 
Med., os. Mazurskie 33a, tel. 089 7410 
• Szpital Powiatowy w Mrągowie, ul. Wol-
ności 12, tel. 089 7419419 

A 
kcja  jest finansowana przez Samorząd 
Miasta, ze środków Funduszu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie. Tegorocznym organizatorem 
zorganizowanego wypoczynku, jest m.in. Klub 
Sportowy „ Baza” w Mrągowie. Złożona przez 
Klub, w odpowiedzi na ogłoszony przez Miasto 
konkurs, oferta programowa, zaowocowała 
dotacją w wysokości 15 000 zł. Dzięki dotacji 
oraz zaangażowaniu w realizację tego projektu 
Klubu „ Baza” ,  zapisane dzieci, przede wszyst-
kim wywodzące się z rodzin wymagających 
wsparcia i o niskim statusie materialnym, mogą 
pod opieką wychowawców, atrakcyjnie, ciekawie 
i bezpiecznie spędzić wakacyjny czas. Klub 
realizuje wakacyjną  ofertę programową, która 
obejmuje zajęcia żeglarskie i ogólnosportowe 
oraz m.in. wyjścia do muzeum, kina, rejs stat-
kiem po jeziorze Śniardwy. Na zajęciach dzieci i 
młodzież zyskują możliwość zabawy z rówieśni-
kami, uczą się nowych gier sportowych, uczest-
niczą w rozgrywkach w piłce siatkowej, nożnej i 
koszykówce. Zajęcia są prowadzone w dwóch 
grupach 10- osobowych, od godz. 9 -tej do 17-
tej, od poniedziałku do piątku. Dzieci otrzymują 
drugie śniadanie i obiad. Z informacji przekaza-
nej przez instruktora zajęć żeglarskich Tomasza 
Szawkowskiego wynika, że dzieci  są bardzo 
zadowolone z tej formy wypoczynku, głównie z 

przeprowadzanych zajęć żeglarskich. Dla więk-
szości z   nich, jest to pierwszy kontakt z żaglami 
i pływaniem na żaglówkach. Na zajęcia przycho-
dzą sumiennie, nie sprawiają specjalnych trud-
ności wychowawczych.  Akcja Lato w „ Bazie”, 
będzie  prowadzona do 3 sierpnia. 

Podczas całych wakacji funkcjonuje Świetli-
ca Środowiskowa, przy ul. Sienkiewicza 
16.Wychowawcy Świetlicy – Jolanta Puszko i 
Marzena Smolińska,  przygotowały wiele atrakcji, 
między innymi organizowane są wyjścia na pla-
żę, gry i zabawy sportowe, zajęcia komputerowe 
i  plastyczne, nauka pieczenia ciast i  przygoto-
wania kanapek, ogniska integracyjne z udziałem 
rodziców dzieci.  Wychowankowie Świetlicy 
uczestniczyli w spływie rzeką Krutynią, odwiedzili 
Park i Muzeum Przyrodnicze w Krutyni.  W zaję-
ciach, które są prowadzone od poniedziałku do 
piątku,  uczestniczy średnio 25 dzieci, pochodzą-
cych z rodzin wymagających wsparcia. Prowa-
dzone jest dożywianie dzieci. Wykonano remont 
i modernizację boisk sportowych, zlokalizowa-
nych na terenie Mrągowa oraz  naprawiono i 
wyposażono w siatki,  bramki do piłki ręcznej i 
nożnej. Działania zostały sfinansowane z Gmin-
nego  Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.   

Alicja Szarek 
Urząd Miejski w Mrągowie 

Wakacyjna Akcja samorządu 

Lato na sportowo 
Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Z początkiem lipca ruszyła  
„Akcja Lato w Mieście”, która jest skierowana do dzieci i młodzieży 
szkolnej, pozostających na czas wakacji w domu.  

L O K A L N E   I N I C J A T Y W Y     
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Dyżury burmistrza  
i radnych  

 

W każdy poniedziałek w Urzędzie  
Miejskim przy ul. Królewieckiej 60A  

przyjmują interesantów: 
 

1. Otolia Siemieniec,  
Burmistrz Miasta Mrągowa  
w godz. 13-16  
 
2. Zbigniew Lubowidzki,  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sali nr 16 Urzędu Miejskiego,  
godz. 13.00-15.00  

A K T U A L N O Ś C I   
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PZU wspiera mrągowskich strażaków 

Sponsor na ratunek 
PZU wspiera mrągowskich strażaków. Strażnica wzbogaciła się o urzą-
dzenie hydrauliczne, zwane potocznie "nożycami życia". To właśnie 
urządzenie najczęściej wykorzystują strażacy podczas działań ratowni-
czych. 

N 
ożyce życia to często jedyna 
szansa na ratowanie ofiar wy-
padków. Mrągowska strażnica 
wzbogaciła się o taki sprzęt - 

jak się bowiem okazuje, jest to najczę-
ściej wykorzystywane urządzenie pod-
czas wypadków samochodowych. Na 
sprzęt udało się znaleźć sponsora - PZU, 
które niedawno sfinansowało profesjonal-
ny zestaw do łączności podhełmowej, 
wykorzystywany głównie podczas poża-
rów, kiedy konieczne jest ubranie specjal-
nego kombinezonu. Do tej pory porozu-
miewanie się w takich warunkach nie 
było możliwe.  

- Najbardziej pocieszającym jest to, 
że społeczeństwo lokalne widzi i rozumie 
potrzebę podejmowanych przez nas 

przedsięwzięć - mówi zastępca komen-
danta Andrzej Prościo. - A taką firmą 
od wielu lat jest Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń SA.  

- Słowa uznania niewątpliwie należą 
się PZU SA. Zakup ten zapewne wpły-
nie na zabezpieczenie operacyjne i 
poprawę bezpieczeństwo osób, przeby-
wających na terenie powiatu mrągow-
skiego - mówią mrągowscy strażacy. 
Państwowa Straż Pożarna zajmuje się 
przede wszystkim ratowaniem życia. 
Ratownicy prowadzący działania ratun-
kowe muszą być odpowiednio prze-
szkoleni.  

- Jednak ich praca nie w każdym 
przypadku może być uwieńczona suk-
cesem. By prowadzić działania muszą 

posiadać odpowiedni sprzęt - 
dodaje zastępca komendanta.  

Udekoruj witrynę,  
wygraj wypoczynek! 
  

Organizatorzy tegorocznego Pikni-
ku w Mieście zapraszają właścicieli 
lokali handlowych i usługowych do 
udziału w konkursie na "Najładniejszą 
witrynę w stylu country".  

Specjalna komisja z Centrum Kultury 
i Turystyki obejrzy wystawy i wybierze 
najładniejszą. Zwycięzca otrzyma zapro-
szenie dla dwóch osób do Hotelu AzZun. 

Nagroda w konkursie to zaproszenie 
dla 2 osób do Hotelu AzZun zawierające 
nocleg dla dwojga, śniadanie, lunch i 
orientalne zabiegi w centrum SPA 
(fundatorem nagrody jest Hotel AzZun w 
Kromerowie). To główna atrakcja zorga-
nizowanego konkursu na witrynę w stylu 
country.  

 
Organizatorzy liczą na to, że mrą-

gowianie zdecydują się na udział, a 
miasto na trzy dni zamieni się w praw-
dziwą stolicę polskiego country. Wrę-
czenie nagrody odbędzie się na pl. 
Piłsudskiego, w niedzielę ok. godz. 
14.00. 

K O M U N I K A TK O M U N I K A TK O M U N I K A TK O M U N I K A T    
 

W związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Coun-
try w dniach 27.07 do 29.07. nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w 
mieście poprzez zmianę oznakowania pionowego. Pojazdy jadące z Olsztyna 
w kierunku Mikołajek i Piecek zostaną skierowane w ul. Kolejową do drogi krajowej 
nr 16 – ul. Wojska Polskiego i odwrotnie. Ulica Jaszczurcza Góra zostanie wyłą-
czona całkowicie z ruchu kołowego.  

 
Na ulicach: Giżyckiej, Królewieckiej, Ratuszowej, Warszawskiej oraz Trau-

gutta zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. W dniu 29.07.2007r. 
(niedziela) w godz. 1130-1430 w czasie „Parady Country” zostaną wyłączone całko-
wicie z ruchu następujące ulice:Warszawska, Ratuszowa, Żeromskiego, Króle-
wiecka i Giżycka. W dniu 29.07.2007r. w godz. 1130-1430 pojazdy o tonażu do 10 t, 
jadące do Giżycka – na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną – zostaną skierowa-
ne w ul. Wolności, a następnie w ul. Młynową  do miejscowości Młynowo, a dalej 
drogą krajową nr 59 do Giżycka i odwrotnie.  

Pojazdy o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t w godz. 1130-1430 zo-
staną wstrzymane na placach postojowych: - przy ul. Kolejowej pojazdy jadące z 
Piecek i Olsztyna w kierunku Giżycka, - przy ul. Giżyckiej pojazdy jadące z Giżyc-
ka w kierunku Olsztyna  i Piecek.  
 
Organizatorzy Pikniku Country serdecznie przepraszają Mieszkańców Miasta 
i przybyłych Gości za utrudnienia w ruchu. Wprowadzone zmiany podykto-
wane są bezpieczeństwem ruchu drogowego podczas Festiwalu. 

 
Burmistrz Miasta Mrągowa  

Otolia Siemieniec 
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Festyn ten był jednym z punktów tego-
rocznych obchodów Dni Rodziny pod 
hasłem Rodzina a ekonomia. Jego głów-
nym organizatorem było PCPR natomiast  
współorganizatorami min.  Parafia św. R. 
Kalinowskiego, świetlica profilaktyczno – 
wychowawcza Gniazdo 12 prowadzona 
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Gniazdo  w Warszawie, WTZ z Mrągowa, 
WTZ z Mikołajek, Stowarzyszenie Synap-
sa, Stacja Socjalna Johanitów, Stacja 
Diakonijna w Sorkwitach, Państwowa 
Straż Pożarna i prywatni sponsorzy.  

W trakcie festynu dzieci z Gniazda 
miały okazję zaprezentować bogaty pro-
gram artystyczny,  wytwory prac ręko-
dzielniczych  a na kolorowym płocie roz-
wiesiły swoje prace plastyczne. Po powi-
taniu przybyłych gości, Festyn rozpoczął 
się odśpiewaniem przez dzieci i młodzież  
hymnu Gniazda, do którego (z okazji ob-
chodów 15 – lecia Stowarzyszenia) tekst 
napisał Michał Zabłocki (syn znanej aktor-
ki Aliny Janowskiej – Zabłockiej, Prezesa 
Stowarzyszenia Gniazdo), a muzykę 
skomponował Włodzimierz Korcz. Przy-
pominamy, że świetlica ta powstała w 
2004 r. dzięki nawiązanej przez Teresę 
Nowacką, radną miejską współpracy z 
działającym na terenie Warszawy Stowa-
rzyszeniem Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo” 
oraz życzliwości ks. Jana Paszulewicza, 
Proboszcza Parafii św. R. Kalinowskiego.  

Świetlica w Mrągowie była pierwszą 
świetlicą SPD utworzoną poza stolicą, 
gdzie w ciągu 15 lat utworzono już 11 
podobnych placówek. Jedną z atrakcji  
wspomnianego festynu był ogłoszony 
przez ks. Proboszcza J. Paszulewicza 

konkurs ciast O złoty rondelek. Dzięki 
innym współorganizatorom festynu była 
również  loteria fantowa, grochówka, 
pomiary ciśnienia, pokazy strażackie, 
konkursy dla dzieci i dorosłych. Pomi-
mo zmiennej bardzo pogody, dzieci i 
dorośli  bawili się wspaniale.         Moż-
na więc stwierdzić, że działalność Sto-
warzyszenia Gniazdo wpisała się już na 
dobre w nasze mrągowskie klimaty. 
Dzieci i młodzież przez cały rok chętnie 
przychodzą do świetlicy na zajęcia pro-
wadzone przez wychowawców (panią 
Dorotę, Panią Anię i ks. Bogdana). W 
czasie wakacji część z nich corocznie 
wyjeżdża nad morze albo do Warsza-
wy. Również i w tym roku dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu Pani Teresy 
Nowackiej, pełniącej funkcję lokalnego 
koordynatora działań Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom Gniazdo w Mrągo-
wie, Pani Dorocie  Przyborowskiej , 
kierownikowi – wychowawcy świetlicy, 
Pani Annie Bogdanowicz, wychowawcy 
świetlicy, na początku lipca 10 – osobo-
wa grupa dzieci skorzystała z zapro-
szenia SPD z Warszawy i spędziła kilka 
pięknych dni poznając naszą stolicę. 
Korzystając z uprzejmości i gościnności 
Pani Marty, wychowawcy świetlicy  
Gniazdo, miały okazję integrować się z 
dziećmi z  dzielnicy Wola w Warszawie. 

          Pobyt w Warszawie przyniósł 
dzieciom wiele wrażeń i wspomnień. 
Organizatorzy zapewnili im nieodpłatne 
noclegi, całodobowe wyżywienie, prze-
jazdy środkami komunikacji miejskiej. 
Dzięki temu dzieci jeżdżąc tramwajem 
zwiedziły i zobaczyły wiele ciekawych 
miejsc i zabytków stolicy min.: Plac 

Aktywna zabawa, nauka i pomoc 

„Gniazdo” na wakacjach 
Dzieci i młodzieży ze świetlicy profilaktyczno – wychowawczej ,, Gniaz-
do”  kolejny raz miały okazję  zapisać się w wydarzeniach kulturalnych 
naszego miasta. Tym razem aktywnie uczestniczyły w Festynie ,, Razem 
żyje się lepiej”, który odbył się w dniu 23 czerwca  na  os. Grunwaldzkim. 

Zamkowy, Zamek Królewski, Warszaw-
ską Syrenkę, Pomnik Króla Zygmunta, 
stare miasto. Niezapomniane wrażenia 
przeżyły również będąc w kinie interak-
tywnym na seansie filmowym Podróże 
Kosmiczne –Cinema Park oraz zwie-
dzając wystawę w Pałacu Kultury i Na-
uki pt. Warszawskie lato fotografii pod 
patronatem prezydenta m. st. Warsza-
wy. Codzienne organizowane były w 
świetlicy konkursy wiedzy o tym, co 
dzieci zobaczyły w Warszawie, a naj-
bardziej aktywni otrzymywali nagrody i 
upominki. 

Aby dzieci jeszcze lepiej zapamięta-
ły pobyt w stolicy Polski i gościnność 
Stowarzyszenia Gniazdo, Pani Dyrektor 
SPD Małgorzata Poręba obdarowała 
każde dziecko na drogę powrotną torbą 
upominków. Natomiast na ręce wycho-
wawców przekazała artykuły papierni-
cze aby dzieci mogły z nich korzystać 
po powrocie do swojego Gniazda w 
Mrągowie. Pani Dorota i Ania pamiętały 
o tym, aby dzieci przywiozły do domu 
wspomnienia zapisane w fotografii.  

Trzeba docenić szeroki zakres po-
mocy jaką otacza nasze mrągowskie 
dzieci warszawskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom ,Gniazdo”,  a także 
wyrazić ogromną wdzięczność Prezeso-
wi i członkom  SPD za wspaniałą 3 – 
letnią współpracę, dzięki której ok. 50 
dzieci z naszego miasta przez cały rok 
korzysta z zorganizowanej formy czasu 
wolnego, a w okresie wakacji nieodpłat-
nie wyjechać do Warszawy. 

        Za pośrednictwem Magazynu 
Mrągowskiego  dzieci i wychowawcy 
pragną skierować słowa podziękowania 
za okazaną wielką pomoc w zorganizo-
waniu przejazdu dzieci do Warszawy 
dla Andrzeja Kwaczka, Dyrektora PPKS 
w Mrągowie, dzięki któremu rodzice 
pokryli tylko koszt drogi powrotnej do 
Mrągowa. 

Młodzi uczestnicy Gniazda 
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Country  
nad Czosem, cd. 
 
Country i okolice w niedzielę 
W niedzielę zaprosimy Państwa na 
koncert „Country i okolice”, na którym 
wystąpią Anita Lipnicka i John Porter 
ze swoim autorskim recitalem, oraz 
Allan Mikušek ze Słowacji. 
Na Festiwalu nie zabraknie gospoda-
rzy, czyli polskich artystów – przez trzy 
festiwalowe dni zaprezentuje się czo-
łówka naszych rodzimych artystów 
country. Wystąpią m.in.: Lonstar, To-
masz Szwed, Mariusz Kalaga, Kasia 
Bochenek & Black Horse, Czas na 
Grass, Marysia Gorajska & AWRA, The 
Medley, Paweł Bączkowski, Alicja Bon-
col i Koalicja, Lech Makowiecki, Cezary 
Makiewicz, Grupa Furmana, Colorado 
Band, Rubens Band oraz zespoły de-
biutujące. Zobaczymy także cowboy-
skie i amerykańskie tańce w wykonaniu 
zespołów Sexy Texas, Strefa Country i 
Rodeo 
Piknik wyszedł do miasta 
Od kilku lat jedną z głównych festiwalo-
wych imprez jest Piknik w Mieście, or-
ganizowany przez Centrum Kultury i 
Turystyki. Program tegorocznego jest 
bardzo urozmaicony. Na Placu Piłsud-
skiego wystąpią zespołu country, będą 
liczne pokazy, głównie mody i tańca w 
stylu country, a miłośnicy sportu i rekre-
acji będą mogli spróbować swoich sił w 
maratonie pływackim, rajdach samo-

chodowych i rozgrywkach brydżowych. 
W sobotę – Wielkie Gotowanie – Hotel 
Mercury Mrongowia ugotuje dla wszyst-
kich mazurski kapuśniak. Finał i wspól-
na degustacja na molo w samo połu-
dnie. 
- Mamy nadzieję ze tegoroczny pro-
gram spodoba się mieszkańcom i tury-
stom – mówią organizatorzy z CKiT. 
Tegoroczny, XXVI Festiwal Piknik Co-
untry w Mrągowie będzie dużym mu-
zycznym wydarzeniem, nie tylko dla 
fanów country, ale także dla wszystkich 
miłośników dobrej muzyki i wakacyjnej 
zabawy! – zapowiadają organizatorzy. 
Zatem - NIE PRZEGAP MRĄGOWA! 

Samorodki złota z Mrongoville   

Samorodki złota staną się na trzy dni nieformalną maskotką festiwalo-
wą - starachowickie Stowarzyszenie Muzyki Country, autor projektu 
samorodków, jak co roku, pomaga organizatorom promować Festiwal. 
Przedstawiciele stowarzyszenia są pierwszymi piknikowymi gośćmi. 

Samorodki złota znalezione przez po-
szukiwaczy w mrągowskim miasteczku 
Mrongoville będą jedną z głównych 
atrakcji tegorocznego Pikniku Country. 
Towarzyszą Festiwalowi od kilku lat – 
są nieformalną maskotką festiwalu. 
Pomysł pochodzi od starachowickiego 
Stowarzyszenia Muzyki Country. Co 
roku stowarzyszenie przywozi ze sobą 
okolicznościowe wydawnictwa, naklej-
ki, popularne „gwiazdy szeryfa” oraz – 
od niedawna – samorodki złota, które 
są pamiątką z mrągowskiego Festiwa-
lu. Powinni mieć wszyscy szanujący się 
kowboje, przekraczający granice mia-
sta. W Mrągowie wyczuwa się już at-
mosferę Pikniku - przybywa turystów, a 
brakuje noclegów. Coraz trudniej prze-
jechać przez centrum - podczas Pikni-
ku zorganizowane będą specjalne ob-
jazdy. Mrągowo po raz 26. stanie się 

stolicą country. 

Program Festiwalu Piknik 

Country Mrągowo 2007 
 

27 lipca 2007   (Piątek) 
Rozpoczęcie koncertu – godz. 19:30 
 
Gospodarz dnia  
i Prowadzący -  
Korneliusz Pacuda. 
West Side, Fayerwerk 
Zespół taneczny  
– Sexy Texas 
20:05 Otwarcie Festiwalu 
Kasia Bochenek & Black Horse, Mariusz 
Kalaga & Partners 
Hamak, Czas na Grass  
Zespół taneczny – Strefa Country  
Marysia Gorajska & AWRA  
Cezary Makiewicz & The Blue Sky 
Zespół taneczny - Rodeo 
Gwiazda wieczoru: Jarrod Birmingham 
(Texas, USA), The Medley 
 

28 lipca 2007 (Sobota) 
Rozpoczęcie koncertu – godz. 20:00 
 
Sexy Texas (taniec), Lonstar, Suzie Candell 
(Niemcy), Rodeo (taniec), Tommy Roberts 
(Niemcy), Alicja i Koalicja 
Rozpoczęcie koncertu telewizyjnego –  
godz. 22:25  Widowisko muzyczne:  
“GWIAZDY DLA COUNTRY”   
 Telewizja Polsat (dwie części)  
Część I: 
Alicja Boncol, Mariusz Kalaga, Ania Wyszko-
ni & Lonstar, Maciej Maleńczuk, Marysia 
Sadowska, Tomek Szwed, Maciek Silski 
Część II: 
Michał Milewicz, Bożena i Lech Makowieccy,  
Lonstar & Suzie Candell, Robert Chojnacki, 
Marysia Gorajska, Piotr Sonnenberg, 
Agnieszka Włodarczyk, Anita Lipnicka & John 
Porter. Countrowy recital Maćka Maleńczuka 
– piosenki Johny’ego Casha (poza wizją) 
 

29 lipca 2007 (Niedziela)  
Koncert „Country i okolice” 

Rozpoczęcie koncertu – godz. 16:30 
 
Prowadzący i gospodarz dnia – Tomasz 
Szwed.  Wykonawcy: Jurek Paterski C.Club, 
Conner, Rubens Band, Tomek Szwed, T.C. 
Smythe & Gary Taylor, Zespół  taneczny – 
Strefa Country, Allan Mikusek (Słowacja), 
Zespół taneczny – Rodeo  
 
Recital Anity Lipnickiej i Johnego Portera 
 
Grupa Furmana, Colorado Band 



8888    

Magazyn Mrągowski 


