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Mrągowo  

ma Posła!  

Został nim Jerzy 

Gosiewski (PiS) 
 

Julian Osiecki  

został  

Przewodniczącym 

Sejmiku  

Województwa  

Warmińsko  

- Mazurskiego 

Czytaj str. 2 

ZAGOSPODAROWANIE PLACU PCK I TERENÓW  
WOKÓŁ JEZIORKA MAGISTRACKIEGO W MRĄGOWIE 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO  

FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  

ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA 

Ś 
cieżki rowerowe i spacero-
we, fontanny, pasaż han-
dlowy, miejsce na przyszły 
park rzeźb, place zabaw dla 

dzieci i do jazdy na rolkach, miej-
sce do gry w kule i nowy amfiteatr.  

Plany, związane z przebudową 
terenów wokół Jeziorka Magistrac-
kiego zostały zrealizowane. Teraz 
ten obszar będzie wizytówką mia-
sta. Zyska jeszcze bardziej na swo-
jej atrakcyjności po nasadzeniach 
krzewów i kwiatów, a także po za-
inwestowaniu przez osoby prywat-
ne i miasto na działkach w jego 
otoczeniu. 

Dzięki tej inwestycji miasto zy-
skało miejsce, w którym odbywać 
się będą letnie imprezy, wystawy, 
prezentacje oraz pokazy artystycz-
ne. Warto pamiętać o tym, że jesz-
cze przed wojną teren ten był jed-
nym z najpiękniejszych miejsc w 
Mrągowie - mieszkańcy spacero-
wali tu i bawili się, schodząc z daw-

nego Wzgórza Jaenike, na którym 
stoi Wieża Bismarcka.  

- Chcieliśmy przywrócić to miej-
sce miastu, aby jak przed laty, tu 
właśnie tętniło życie mieszkańców – 
mówi burmistrz Otolia Siemieniec, 
która w poniedziałek, 12 listopada o 
godzinie 16.30 przetnie tu symbo-
liczną wstęgę. Po tej uroczystości 
zaproszeni goście obejrzą efekty 
przebudowy, a na zakończenie, w 
Centrum Kultury i Turystyki wystąpi 
znany artysta Krzysztof Dauksze-
wicz, dla którego otwarcie inwestycji 
jest okazją do zaprezentowania no-
wego programu artystycznego „Żyję 
jeszcze, panie Hrabio”. 

 
Unijna kasa płynie do Mrągowa 
Inwestycja jest już kolejną, po 

Promenadzie, Miasteczku Mrongovil-
le, nowoczesnym gimnazjum, zmo-
dernizowanej hali sportowej i innych, 
europejską inwestycją, zrealizowaną 
w Mrągowie.  

Kolejna inwestycja Kolejna inwestycja   

zakończona!zakończona!  
Centrum Miasta wypiękniało. Mieszkańcy będą teraz mogli spotykać 
się na spacerach, zabawach i letnich imprezach na terenach wokół 
Jeziorka Magistrackiego. Wszystko to stało się możliwe dzięki pozy-
skaniu dofinansowania Unii Europejskiej i budżetu państwa.  

Dzięki skutecznie pozyskiwanym 
funduszom wciąż jesteśmy w czołówce 
miast, korzystających z tak dużych 
możliwości, jakie daje nam Unia Euro-
pejska. Nasze miasto staje się coraz 
piękniejsze – dodaje burmistrz. Na 
pewno mamy jeszcze wiele do zrobie-
nia i dlatego przygotowujemy następne 
projekty. 

Wartość inwestycji na Placu PCK 
i wokół Jeziorka Magistrackiego to 
4 076 tys. zł, z czego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego otrzymaliśmy  2 825 
tys. zł. Również budżet państwa 
„dofinansował inwestycję, przekazu-
jąc 375 tys. zł. Miasto dołożyło  572 
tys. zł. 

Przebudowa Placu PCK i zagospo-
darowanie terenów wokół Jeziorka Ma-
gistrackiego to inwestycja ważna rów-
nież z punktu widzenia rozwoju turysty-
ki i promocji miasta.   

PROGRAM PROGRAM PROGRAM    
OBCHODÓW OBCHODÓW OBCHODÓW    
11 LISTOPADA11 LISTOPADA11 LISTOPADA   
Czytaj str. 8 
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Kolejny sukces mrągowianina to pierw-
szy w historii naszego miasta przypa-
dek, gdy lokalny polityk i działacz zaist-
niał na arenie regionalnej polityki. Ju-
lian Osiecki został wybrany na stanowi-

sko Przewodniczącego Sejmik 
Województwa Warmińsko - Mazur-
skiego, co stawia go w czołówce 
regionalnych decydentów.  
- Mamy teraz nadzieję, że zarów-
no Poseł, jak i Przewodniczący 
będą pracować jak najwięcej dla 
naszego miasta - mówią mrągo-
wianie. 

 
Wybranym serdecznie  

gratulujemy! 

Mrągowo na mapie politycznej 

Mamy posła i przewodniczącego 
Październik to miesiąc politycznych zmian. Do Sejmu wybrany został Jerzy Gosiewski, który po raz kolejny 
będzie pełnił funkcję Posła z naszego Regionu, natomiast Julian Osiecki (również wyborczy kandydat) został 
Przewodniczącym Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego.  

P 
owiat mrągowski na Wiejskiej 
będzie reprezentował Jerzy Go-
siewski (PiS) z Mrągowa, który 
otrzymał 9 244 głosów i ponow-

nie został wybrany Posłem na Sejm RP.  

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej najlepsze w Polsce 

Informacja na wagę… nagrody  
Mrągowskie Centrum Informacji zajęło I miejsce w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepsze 
Centrum IT 2007 roku. To kolejne laury w tym konkursie – rok temu MCIT otrzymało wyróżnienie. 

P 
ołożenie obiektu i jego oznako-
wanie, łatwość dostępu, liczba 
wydawanych materiałów promo-
cyjnych oraz przygotowanie 

kadry i znajomość języków obcych to 
główne kryteria, brane pod uwagę w kon-
kursie. Mrągowskie Centrum Informacji 
Turystycznej i Centrum Promocji i Infor-
macji Turystycznej w Giżycku otrzymały 
równorzędne pierwsze miejsce i są to 
jedyne miasta z Warmii i Mazur, docenio-
ne przez komisję konkursową. 
- Konkurs o laur najlepszego centrum w 
Polsce jest jednym z najważniejszych 
narzędzi kreowania dobrych praktyk i 
podnoszenia jakości obsługi turystów. – 
mówi dyrektor Departamentu Informacji 
Turystycznej POT, Jacek Szafander. 

- Nasza nagroda to duża niespodzian-
ka, na którą trzeba było się napraco-
wać. Cieszy nas jednak to, że nasze 
starania zostały docenione i że organi-
zatorzy konkursu, czyli niekwestiono-
wani eksperci w tej dziedzinie, mają 
tak dobre zdanie o nas – mówi Ewa 
Zera z MCIT.  
- To właśnie centra IT są pierwszym 
miejscem kontaktu turysty z regio-
nem. Tu powstaje wizerunek Ziemi 
Mrągowskiej, dlatego jest o co się 
starać - dodaje Beata Rówczyńska z 
MCIT.  
Punkt już przygotowuje się do przy-
szłego sezonu - niedawno wydał 
mapę szlaków rowerowych, a teraz 
planuje promocję na targach tury-
stycznych. Nagrody zostały wręczo-

ne podczas Targów Turystycznych TO-
UR SALON w Poznaniu, otrzymały je 
również inne polskie miasta: Wadowice, 
Łeba, Szczyrk, Piekary Śląskie, Lublin, 
Zielona Góra i Bielsko – Biała. 

Jak głosowali mrągowianie: 
 

Liczba mieszkańców: 22272 

Zbiorcze wyniki głosowania 

Liczba uprawnionych: 17660 

Liczba wydanych kart: 9690 

Liczba wyjętych kart: 9688 

Liczba ważnych kart: 9687 

Liczba głosów ważnych: 9482 

Frekwencja: 54.87% 
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     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

WYMIANA  
DOWODÓW  

OSOBISTYCH  
 

Dowody osobiste wydane 
przed dniem 1 stycznia 2001 
roku zachowują ważność do 
dnia 31 marca 2008.  
Tym samym po 31 marca 2008 
„książeczkowe dowody osobiste” nie 
będą stanowiły dokumentu tożsamo-
ści. W sprawie wymiany dowodu 
osobistego należy zwrócić się do 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. 
Królewiecka 60A, pokój nr 26 
w godzinach:  
Od poniedziałku do piątku  
- 8.00 – 17.00 
sobota - 9.00 – 12.00 
 

Wnioski o wydanie  
dowodu osobistego  

należy składać  
do 31 grudnia 2007 

Elektroniczna wersja wniosku o 
wydanie dowodu osobistego znaj-
duje się na www.mragowo.pl  
Do wniosku o wymianę dowodu 
osobistego należy przedłożyć:  
• Dwie aktualne fotografie o wymia-

rach 35 x 45 mm, przedstawiające 
osobę bez nakrycia głowy i okula-
rów z ciemnymi szkłami w taki spo-
sób, aby ukazywały głowę w pozycji 
lewego profilu i widocznym lewym 
uchem, z zachowaniem równomier-
nego oświetlenia twarzy ( fotografia 
inna niż do paszportu), 

• Dowód uiszczenia opłaty w wysoko-
ści 30zł za wydanie dowodu osobi-
stego, 

• Odpis skrócony aktu urodzenia – w 
przypadku osób urodzonych poza 
Mrągowem, 

• Odpis skrócony aktu małżeństwa – w 
przypadku osób, które zawarły zwią-
zek małżeński poza Mrągowem. Przy 
składaniu wniosku o wymianę dowodu 
osobistego należy okazać dotychcza-
sowy dowód osobisty.  

 
Złożenie wniosku o wydanie dowodu 
osobistego oraz odbiór dowodu oso-
bistego wymaga osobistego stawien-
nictwa wnioskodawcy.  
 
Osoby niepełnosprawne, mające 
trudności w dotarciu do Urzędu, pro-
szone są o kontakt telefoniczny – 
numer tel. 089 741 17 04 – celem 
uzgodnienia sposobu złożenia wnio-
sku o wymianę dowodu osobistego. 

Zostań  
dziennikarzem  

Radia WaMa  
Interesują cię 

problemy miesz-
kańców miasta i 
powiatu? Chciał-
byś coś zmienić w 
swoim otoczeniu? 
Zostań dziennika-
rzem Rada WaMa! 
Redakcja Radia WaMa poszukuje do 
pracy stażystów! 

Radio WaMa chce być bliżej swoich 
słuchaczy. Dlatego właśnie tak ważni sa 
dziennikarze z poszczególnych miast 
Regionu. Teraz również mrągowianie z 
pasją dziennikarską mają szansę na to, 
by spróbować swoich sił w redakcji radio-
wej. Redakcja poszukuje dziennikarzy 
oraz handlowców. Więcej informacji pod 
nr telefonu: 089 534 9011. 

O tym, że praca w Radiu Wama mo-
że być trampoliną do dziennikarskiej ka-
riery, przekonała się już jedna z dzienni-
karek mrągowskiej redakcji, Joanna Gór-
ska (Sierdzińska), która po kilkuletniej 
pracy w radiu i regionalnym oddziale tele-
wizji, dziś wchodzi w skład redakcji Wia-
domości na telewizyjnej "jedynce" i zaj-
mują ją tematy społeczne, związane z 
edukacją i służbą zdrowia. 

Najważniejszy zabytek Ziemi Mrągowskiej odnawiany 

"Perła" w renowacji  
Rozpoczęła się renowacja wnętrza gotyckiego kościoła w Szestnie koło 
Mrągowa, uważanego przez historyków za "perłę" regionalnej architek-
tury. Szestno do 1818 roku było siedzibą powiatu. 

P 
ieniądze na ten cel - 300 tysięcy 
złotych pochodzą głównie z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Niektóre ele-

menty tego pokrzyżackiego kościoła po-
chodzą z XV wieku, budowla była wielo-
krotnie przebudowywana. Kiedy Albrecht 
Hohenzollern wprowadzał reformację na 
Ziemi Mrągowskiej, rozpoczął ją właśnie 
od tego kościoła. Przed sprowadzeniem 
Krzyżaków do Polski przez Konrada Ma-
zowieckiego teren, na którym leży Szest-
no (Seehesten) wchodził w skład staro-
pruskiej Galindii. W 1255 roku Krzyżacy 
zdobyli Galindię i przystąpili do jej zago-
spodarowania. 

Renowacja zabytku to ważne wyda-
rzenie - ostatnio wnętrze odnawiane było 
po pożarze w 1647 roku. Do dziś na nie-
których rzeźbach widoczne są ślady sa-
dzy. Remont kościoła rozpoczął się w 
2000 roku, został położony nowy dach, a 
potem odnowiono elewację.  

Proboszcz parafii ksiądz Sylwester 
Progorowicz od lat zabiega o to, by ko-

ściół był wizytówką miejscowości. Za-
bytek, jako jeden z pierwszych w regio-
nie, kilka lat temu zyskał nowoczesną 
iluminację, a teraz konserwatorzy odna-
wiają ławki, malowidła i przede wszyst-
kim renesansowe rzeźby. Część z nich 
z tak zwanej szkoły królewieckiej trafiło 
już do pracowni konserwatorskiej w 
Toruniu. 
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Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej  

rozstrzygnięty! 

Artyści z nagrodami 
Już po raz trzydziesty szósty w CKiT odbył się Wojewódzki Przegląd 
Plastyki Nieprofesjonalnej. Do konkursu swoje prace, z dziedziny ma-
larstwa, grafiki, rysunku, zgłosiło 60 plastyków amatorów z całego wo-
jewództwa. Znamy już laureatów tegorocznego Przeglądu. 

P 
rzegląd ma na celu integrację 
i promocję amatorskiego śro-
dowiska plastycznego, wymia-
nę doświadczeń i form twór-

czej pracy plastycznej, kontynuowanie 
sprawdzonych form działalności arty-
stycznej oraz wychwycenie nowych, 
ciekawych zjawisk i osobowości twór-
czych.  
Jury XXXVI Wojewódzkiego Przeglądu 
Plastyki Nieprofesjonalnej w składzie: 
Iza Jaśniewska (przewodnicząca jury, 

artysta plastyk), Agata Ciurla, Piotr Don-
dajewski (Prezes ZPAP Olsztyn), Wie-
sław Wachowski (artysta plastyk, ZPAP 
Olsztyn), Jan Gudelis (artysta plastyk, 
ZPAP Olsztyn), przyznało 3 nagrody i 2 
wyróżnienia: 
- Krystynie Sól, za cykl “Pamiętniki z 
podróży” - I miejsce 
- Alicji Honoracie Miazga, za obraz 
„Wisła pod Kazimierzem” – II miejsce 
- Jolancie Fukowskiej-Mazurek za 
prace „Słodki sen”– III miejsce 

- Ewie Kuczewskiej za prace 
„Kwiaty biedrzyńca” – wyróż-
nienie 
- Joannie Kowalskiej za 
obraz „Maki” – wyróżnienie 
 
Nagrody ufundowane zo-
stały przez firmę CNC Ser-
wis Henryka Gudelis War-
szawa, Burmistrza Miasta 
Mrągowa oraz Związek 
G m i n  W a r m i ń s k o -
Mazurskich. 
Zapraszamy do oglądania 
prac konkursowych. Wystawa 
czynna będzie przez miesiąc. 

Przedstawiciel jury,  
 Jan Gudelis 

Certyfikaty wręczone! 

ZS2 stawia na jakość 
W Olsztynie zostały wręczone Warmińsko - Mazurskie Nagrody Jako-
ści. W kategorii organizacji edukacyjnej wyróżnienie, podobnie jak rok 
temu, otrzymał Zespół Szkół nr 2. 

W 
 tym regionalnym, presti-
żowym konkursie konku-
rencja toczy się pomiędzy 
kategoriami:  Mikroprzed-

siębiorstwa,    Przedsiębiorstwa, Orga-
nizacje publiczne i Organizacje eduka-
cyjne. Mrągowski Zespół Szkół nr 2 
jako jedyny w powiecie zdecydował się 
p od dać  k onk u rs o we j  k on t r o l i 
(audytowi), po której eksperci zdecydo-
wali na wyróżnienie placówki. 
Pod uwagę brany był sposób 
zarządzania szkołą, kreowana 
polityka i strategia, satysfakcja 
pracowników, uczniów i rodzi-
ców, z którymi prowadzona 
jest ścisła współpraca, oraz 
wpływ szkoły na otoczenie. 
Nad całością tych działań czu-
wa dyrektorka Urszula Kuch-

cińska, a jej współpracownikami były: 
Iwona Dołżycka, Małgorzata Rogińska, 
Joanna Mazurowska, Janina Siekierska 
i Danuta Grabarek. 
Wyróżniona szkoła już przygotowuje się 
do kolejnego konkursu. 
- Liczymy na to, że uda nam się zostać 
laureatem i że kiedyś otrzymamy tytuł 
Ogólnopolskiej Nagrody Jakości - mówi 
dyrektorka Urszula Kuchcińska.  

Na razie uczniowie i nauczycie-
le ruszyli do pracy - już przygo-
towują się do przyszłorocznych 
obchodów partnerstwa Mrągo-
wo - Grünberg, zamierzają 
rozwijać prowadzony wolonta-
riat i na bieżąco współpraco-
wać z lokalną społecznością 
przy okazji imprez i organizo-
wanych spotkań.  

Zakończenie akcji profilaktycznej 

Dopóki masz 

wybór  
Ponad 900 uczniów szkół średnich 
obejrzało profilaktyczny program słow-
no-muzyczny z zakresu przeciwdziała-
nia alkoholizmowi i profilaktyki narko-
manii pt. „Dopóki masz wybór ”, który 
został zaprezentowany w Centrum Kul-
tury i Turystyki. 
 

P 
rogram jest skierowany do 
młodzieży i ma na celu 
przedstawienie skutków 
zdrowotnych i prawnych, 

wynikających z używania środków 
psychoaktywnych – alkoholu i narko-
tyków. Autorem i prowadzącym pro-
gram był Pan Piotr Nagiel, założyciel i 
lider rockowego zespołu „Kama X”, 
który od wielu lat zajmuje się profilak-
tyką szkolną.  

Sam poprzez uzależnienie od alko-
holu i narkotyków otarł się o śmierć i 
stracił wszystko, co było ważne w jego 
życiu. Poprzez autorskie programy, 
dzieli się swoimi doświadczeniami i 
przeżyciami, mówi o zagrożeniach i 
niebezpieczeństwie używek i konse-
kwencjach rzutujących na całe życie.  

W trakcie programu wykonał znane 
utwory muzyczne i prowadził z mło-
dzieżą dyskusje o miłości, wolności, 
godności człowieka oraz dokonywaniu 
prawidłowych życiowych wyborów.  

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodo-
wych, Zespołu Szkół Nr 2 i Liceów 
Ogólnokształcących, aktywnie uczest-
niczyli w tym programie. Młodzież 
miała możliwość skonfrontowania 
swoich przekonań podczas rozmów z 
wykonawcą. Według opinii uczniów, 
formuła programu i osoba prowadzą-
ca, sprawdziła się w sposobie przeka-
zywania treści i docierania do mło-
dzieży.  

- Na sformułowane pytanie co jest 
najważniejsze w życiu?, młodzież od-
powiedziała miłość - mówi Maria 
Achranowicz, pedagog w Zespole 
Szkół Nr 2, a Piotr Nagiel kontynuuje 
wypowiedź:  

- Jeśli kochasz kogoś, to nie chciał-
byś bliskiej osoby skrzywdzić, a jeśli 
kochasz siebie to również nie możesz 
siebie niszczyć... dopóki masz wybór.  

Program został sfinansowany z 
budżetu Miasta ze środków Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii Miasta Mrągowo. 

Alicja Szarek 
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Dyżury burmistrza  
i radnych  

 
W każdy poniedziałek w Urzędzie  

Miejskim przy ul. Królewieckiej 60A  
przyjmują interesantów: 

 
Burmistrz Miasta Mrągowa  
Otolia Siemieniec, w godz. 13-16  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Lubowidzki,  
w sali nr 16, godz. 13.00-15.00  
 
Radni Rady Miejskiej  
pełnią dyżury we wtorki, w sali nr 16  
w godz. 14.00-16.00  
Sesja Rady Miejskiej  
w czwartek,  29 LISTOPADA O 15.00 

Z A P R A S Z A M Y !!!  

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. Teraz programy można oglądać 
również na www.mragowo.pl.  

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowero-
we, Klub Sportowy Mrągowia i Baza Mrą-
gowo - to trzy główne kluby, które, jak co 
roku, zgłoszą swoich kandydatów do 
tytułu Najpopularniejszego Sportowca 
Roku. Szanse mają również ci, którzy 
uprawiają sport, odnoszą znaczące wyni-
ki, jednak nie zrzeszyli się w żadnym z 
Klubów.  

Organizatorzy już rozpoczęli nabór 
takich kandydatów - zgłoszenia przyjmo-
wane są w miejskim urzędzie do piątku. 
Głosowanie na 10 najpopularniejszych 

mrągowskich sportowców będzie trwało 
2 miesiące, a wyniki ogłoszone będą 2 
lutego podczas tradycyjnego już Balu 
Sportowca. 

 

Wybieramy Najpopularniejszych Sportowców Mrągowa!  

Sportowcy z laurami  
Mrągowianie po raz 14 wybiorą Najpopularniejszych Sportowców roku 
2007. Ruszyła kolejna edycja plebiscytu. Kluby sportowe już przygoto-
wują listy najlepszych, ich zdaniem, zawodników. Swoje kandydatury 
mogą również zgłaszać sportowcy niezrzeszeni. 

KANDYDATÓW  
DO PLEBISCYTU ZGŁOSIĆ 

MOŻNA POD NR  089 741 2111  
lub mailem:  

 
promocja@mragowo.um.gov.pl 

Warmińskie pielgrzymki w mrągowskim Muzeum   

Łosiery, kiermase i nasza historia  
Nowo otwarta wystawa w mrągowskim Muzeum cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród szkół. 
To wyjątkowe wydarzenie - promujące historię regionu oraz przybliżające nasze tradycje. 

U 
czniowie oraz inni zwiedzający 
z nowej wystawy dowiadują się 
wielu ciekawych rzeczy o na-
szym regionie, a przede 

wszystkim o warmińskich pielgrzymkach 
zwanych "Łosierami" - mówi pracownik 
Muzeum, Katarzyna Ferdynus. 
Wystawa o warmińskich pielgrzymkach, 
prezentowana na mazurskiej ziemi to 
pierwszy tego typu eksperyment w mrą-
gowskim Muzeum. Klimat łosier doskona-
le oddają zbierane przez lata eksponaty: 
święte obrazy, pocztówki, elementy gar-
deroby pielgrzymów czy wystrój tak zwa-

nego kiermasu, czyli uroczysto-
ści odpustowej, kończącej war-
mińską pielgrzymkę. Te typowe 
dla regionu zwyczaje opisywali 
między innymi Maria Zientara 
Malewska i Walenty Barczewski 
- fragmenty ich opowieści rów-
nież są prezentowane na nowej 
wystawie w Mrągowie.  
 
Dlaczego pielgrzymowanie  
jest zwane łosierą? 
Otóż dlatego, że pielgrzymowa-
nie jest połączone zawsze z 
ofiarą, trudem, wyrzeczeniem. 
Tak też jest w czasie tej bardzo 
krótkiej pielgrzymki. Pielgrzymi 
modlą się i przeżywają swoją 
wiarę w duchu pokuty i wyrzeczenia. 
Jest to poparte oczywistym argumen-
tem. Argumentem bardzo prostym, 
przed Bogiem nie można stanąć pu-
stym. Trzeba być napełnionym dobrem. 
To dobro zdobywa się pielgrzymując 
przez życie, ale także łosiera jest środ-
kiem zdobywania dobra. Jest czasem 
refleksji i przemiany. Widzialnym sym-
bolem ofiary niesionej do Boga są trzy 
świece niesione na czele łosiery. Świe-
ce, które zapłoną na ołtarzu w czasie 
sprawowania Eucharystii kończącej i 
będącej celem łosiery. 

Muzeum zaprasza codziennie  
oprócz poniedziałków,  

od 10.00 do 16.00. Sobota bezpłatnie 



6666    

Magazyn Mrągowski P R O M O C J A ,   T U R Y S T Y K A    

Zakończył się polsko - niemiecki projekt 

Krutynia Królowa Mazurskich Rzek   

Turystyka kajakowa Krutynią zgodna z naturą to główne założenie polsko - niemieckiego projektu, którego 
uroczyste zakończenie odbyło się we wtorek 6 listopada w Krutyni. Uczestnicy projektu pracowali ze sobą 
przez rok, strona niemiecka prezentowała swoje doświadczenia, zaś polska - próbowała zintegrować właści-
cieli wypożyczalni kajaków i przedstawicieli Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

N 
ajważniejsze jest porozumienie, 
bo dzięki niemu możemy za-
dbać nie tylko o swoje interesy, 
ale przede wszystkim o przyro-

dę. Czas wrócić do źródeł. Czas przywró-
cić naturze swoje prawa – uważa dyrektor 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego 
Grzegorz Wagner. Kiedy rok temu wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Użyteczności 
Publicznej Feldberg Pojezierze Wkrzań-
skie i niemiecką firmą BTE zawierali poro-
zumienie, nikt jeszcze nie myślał o tym, 
że można wspólnie, nie naruszając niczy-
ich interesów, tworzyć nową, europejską 
jakość w dziedzinie turystyki kajakowej.  

 
Trzydzieści lat jak jeden dzień 
Kiedy trzydzieści lat temu powstawał 

Mazurski Park Krajobrazowy, na Ziemi 
Mrągowskiej kwitła tzw. „turystyka senty-
mentalna”. Turyści podziwiali krajobrazy, 
odwiedzali stanice wodne i PTTK.  

- Z biegiem lat charakter tych wizyt 
zmienił się w turystykę niekontrolowaną, 
niszczącą prawa przyrody – wspomina 
Grzegorz Wagner. – Rzeka przyjmie 
wszystkich, ale przestaliśmy dbać o jej 
rozwój. W tej sytuacji trzeba zastanowić 
się nad alternatywą dla kajaków. Twórcy 
programu już ją znaleźli – jest to turystyka 
rowerowa. Jak mówią niemieccy partne-
rzy, związani z tamtejszymi parkami krajo-

brazowymi, na zachodzie coraz mniej 
pływa się kajakami, a coraz częściej moż-
na spotkać turystów na rowerach. Po-
wstają nowe trasy, mapy, a nawet miło-
śnicy kajaków niektóre odcinki drogi poko-
nują właśnie na dwóch kołach. To rozwią-
zanie jest, zdaniem partnerów krutyńskie-
go projektu, dobrym rozwiązaniem rów-
nież dla Królowej Mazurskich Rzek.  

 
Zanim się dotarli 
To właśnie niemiecka strona pomogła 

polskiej w promocji ważnego dla turystów 
i miłośników przyrody faktu, iż w niedłu-
giej przyszłości zaniedbana rzeka Kruty-
nia może przestać przyciągać turystów. 
Wielkim orędownikiem turystyki kajakowej 
przyjaznej środowisku stała się Mandy 
Schenk ze Stowarzyszenia Pojezierze 
Wkrzańskie, która dopiero niedawno po-
znała mazurską rzekę i ludzi z nią związa-
nych. Pisała o nich pracę magisterską, a 
kiedy ją skończyła, postanowiła zrealizo-
wać międzynarodowy projekt turystyczny.  

- Należy wychować sobie turystów – 
uważa Mandy Schank. – Dlatego nasz 
projekt przewiduje stworzenie filmu in-
struktażowego, nauki techniki wiosłowa-
nia oraz zorganizowanie szkoleń dla prze-
wodników po Mazurskim Parku Krajobra-
zowym. Jej zdaniem, dzięki tym działa-
niom, prowadzonym nie tylko przez 

przedstawicieli Parku, ale również przez 
przewoźników kajakowych i właścicieli wy-
pożyczalni sprzętu wodnego, złagodzone 
zostaną wieloletnie konflikty między intere-
sami obu stron.  

 
Co już się udało 
Rok pracy przyniósł już pierwsze korzy-

ści. Pierwszą, najważniejszą było porozu-
mienie obu stron. Przewoźnicy i obrońcy 
przyrody zaczęli ze sobą rozmawiać i 
współpracować. Krutynia została już czę-
ściowo oznakowana, powstała specjalna 
mapa z zaznaczonym szlakiem i ważnymi 
informacjami o spływie. Trwa przygotowanie 
trójjęzycznej strony internetowej, a w przy-
szłości planowane jest zabezpieczenie 
brzegów w miejscu wodowania kajaków, 
zwiększenie liczby sanitariatów i dostoso-
wanie specjalnych parkingów tylko na po-
trzeby turystów z kajakami, a nie dla samo-
chodów.  

Aby to wszystko się udało, potrzebna 
jest grupa robocza. Ta już powstała pod-
czas prezentacji projektu i – jak mówi Man-
dy Schenk – teraz przed tą grupą stoją pro-
blemy rzeki Krutyni i jej malowniczych oko-
lic. Podczas uroczystości z okazji zakończe-
nia projektu, na brzegu Krutyni odbyło się 
odsłonięcie jednej z tablic informacyjnych. 
Po niej będą następne – a w planach ozna-
kowanie całego szlaku. Doświadczenia z 
realizacji tego projektu mogą być wykorzy-
stane również w organizacji turystyki kaja-
kowej rzeką Dajną.  

Centrum informacji, certyfikaty Mazur-
skiego Parku Krajobrazowego i nowa 
„wiązana” oferta dla turystów: kajak i rower 
to najbliższe plany na przyszłość. Dzięki 
nim urok mazurskiej rzeki ma zostać ocalo-
ny dla kolejnych pokoleń turystów.  

 
Na zdjęciach: W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele samorządów całego powia-
tu mrągowskiego i zarządu LOT „Ziemia 
Mrągowska”, Grzegorz Wagner przeciął 
wstęgę na jednej z tablic, uczestnicy Konfe-
rencji 
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 L O K A L N E   I N I C J A T Y W Y   

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego 

Mrągowianie na tropach przygód 
Dwoje uczniów: Paula Rydel z Zespołu Szkół nr 1 i Mateusz Kozłowski z Zespołu Szkół nr 4 doszło do finału 
wojewódzkiego konkursu literackiego "Przygody Tomka na Warmii i Mazurach".  

Konkurs zorganizowała Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukerto-
wej-Biedrawiny w Olsztynie, w 95. rocz-
nicę urodzin Alfreda Szklarskiego i w 
50. rocznicę pierwszego wydania 
książki „Tomek w Krainie Kangurów”. 
Popularyzowanie twórczości A. Szklar-
skiego, promocja czytelnictwa, rozwija-
nie umiejętności literackich wśród dzie-
ci oraz promocja regionu - to główne 
założenia konkursu. Uczestniczyło w 
nim ponad 100 czytelników z całego 
regionu, w wieku od 10 do 14 lat.  
Swoje prace przekazało na konkurs 
ośmioro młodych literatów z powiatu 
mrągowskiego:  

1. Dowgiało Maciej - Wakacyjna 
przygoda  

2. Kłos Ewelina - Śladami Krzyżaków  
3. Kozłowski Mateusz - Tomek na 

tropie mazurskiej tajemnicy  
4. Nadolna Dominika - Przygody 

Tomka na Warmii i Mazurach  
5. Rabkowska Kamila - Tomek w 

krainie tysiąca jezior  
6. Rydel Paula - Tomek na Warmii i 

Mazurach  
7. Tokarska Justyna - Przez Warmię 

i Mazury  
8. Wiktorowicz Joanna - Zaczęły się 

wakacje. 

Komisja wybrała spośród ponad 100 prac 
15 finalistów, a wśród nich znalazło się 
dwoje młodych mrągowian: Paula Rydel 
z Zespołu Szkół nr 1 i Mateusz Kozłow-
ski z Zespołu Szkół nr 4. Laureaci otrzy-
mają bardzo atrakcyjne nagrody, a prace 
wszystkich finalistów doczekają się publi-
kacji książkowej.  
- Cieszymy się bardzo, że z naszego Od-
działu dla Dzieci pochodzi dwójka woje-
wódzkich laureatów. Liczymy na to, że 
przed nimi kolejne sukcesy w tej dziedzi-
nie - mówią Irena Grochla i Urszula Śniet-
ka z mrągowskiej biblioteki.  
 

LAUREATOM GRATULUJEMY!!! 

Logopeda z Bajki   

Przedszkolaki z mrągowskiej "Bajki" jako jedyne w powiecie mrą-
gowskim mają w swoim przedszkolu nowocześnie wyposażony 
gabinet logopedyczny. W jego organizacji pomogło Ministerstwo. 
Zatrudniony w gabiencie logopeda przeszedł już specjalne szko-
lenia, teraz czeka na swoich małych klientów. 
Badanie słuchu i wzroku, terapia mowy za pomocą nowocze-
snych programów komputerowych oraz nauka przez zabawę - to 
wszystko jest możliwe w mrągowskim Integracyjnym Przedszkolu 
"Bajka". Placówka, jako jedyna w powiecie mrągowskim otrzyma-
ła wsparcie ministerstwa.  
Gabinet ma służyć przede 
wszystkim dzieciom niepełno-
sprawnym, które uczęszczają 
do "Bajki", jednak, jak zapewnia 
dyrektorka Stanisława Łyś, 
również zdrowe dzieci z wada-
mi mowy będą brały udział w 
zajęciach z logopedą. 

Album na Jubileusz   

Mazurski Park Krajobrazowy obchodzi 30-lecia po-
wstania. Z tej okazji zamierza wydać album fotogra-
fii Waldemara Bzury i Petera Scherbuka.  

W 
ydawnictwo zapre-
zentuje najpiękniej-
sze zakątki Parku, 
w którego skład 

wchodzą: jezioro Śniardwy oraz 
północna część Puszczy Piskiej 
z rzeką Krutynią. 
Mazury. Skarby przyrody i 
architektury, Mazury. Cztery 
pory roku i Dolina Rospudy to 
tytuły trzech najważniejszych 
albumów fotograficznych pra-
cownika Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego, leśnika Walde-
mara Bzury.  
 

Fotografowanie uroków Mazur 
to jego pasja. Niedawno nawia-
zał współpracę z Peterem 
Scherbukiem, Niemcem urodzo-
nym w Olsztynie.  
Wystawę wspólnych fotografii 
znanych fotografików można  
obejrzeć w holu Centrum Kul-
tury i Turystyki przy Mrągow-
skim Centrum Informacji Tury-
stycznej. Prezentację zorgani-
zowała Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia Mrągow-
ska”. 
Przygotowywany właśnie wspól-
ny album będzie głównym wy-

d a w n i c t w e m , 
podsumowują -
cym jubileusz.  
Historia Parku to 
ważna część 
historii regionu - 
30 lat temu do 
inicjatywy przyłą-
czyli się znani 
działacze, mię-
dzy innymi Woje-
wódzki Konser-
wator Przyrody 
Jan Panfil, arty-
sta malarz An-
drzej Strumiłło i 
prof. Benon Pola-
kowski z olsztyń-
skiej ART. 



8888    

Magazyn Mrągowski 

 

P R O G R A M   1 1   L I S T O P A D A     O R A Z   O  F  E R T A   C K I T    

OFERTA 

CKiT 
11. Przegląd Teatrów  

Amatorskich 
„…całą duszą związana z teatrem, 

uświadomiła nam jak wiele zła jest na świe-
cie, jak ważna jest więź między ludźmi, ona 
pierwsza zrozumiała, że dobrze widzi się 
tylko sercem. Najważniejsze jest niewi-
doczne dla oczu…” (Mańja o Kasi) 

Słowa te stały się mottem Przeglądu 
Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal, który 
odbędzie się 23 listopada w Centrum Kultu-
ry i Turystyki. Jego ideą jest uczczenie pa-
mięci tragicznie zmarłej członkini mrągow-
skiego Teatru Mańja – Kasi Kowal, propa-
gowanie kultury teatralnej wśród dzieci i 
młodzieży, stworzenie instruktorom teatral-
nym i młodym aktorom z województwa war-
mińsko – mazurskiego możliwości prezen-
tacji i wymiany doświadczeń, czerpanie 
radości z “zabawy w teatr” i możliwość po-
dzielenia się nią z innymi. Od kilku lat na-
gradzamy zespoły wyróżniające się pozio-
mem artystycznym, szczególną, ciekawą 
interpretacją - mówią organizatorzy. W tym 
roku najlepszy zespół Przeglądu Teatrów 
Amatorskich im. Kasi Kowal otrzyma nagro-
dę pod nazwą “PTAKK”. 

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostęp-
ne są w Centrum Kultury i Turystyki.  

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt 

- Edyta Chrostek tel. 089 743 34 71. 
 

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL  

TEATRU IM. S. JARACZA  
 Ich czworo.  
Tragedia ludzi głupich  
w 3 aktach. Gabriela Zapolska 

9 grudnia godz. 18.00  
reżyseria:  
Giovanny Castellanos,  
mieszkaniec Mrągowa 
scenografia:  
Wojciech Stefaniak 
choreografia:  
Anna Jankowska 
Obsada:  
Agnieszka Pawlak 
/gościnnie/ 
Marzena Bergmann  
Irena Telesz  
Dariusz Poleszak 
Grzegorz Jurkiewicz  
Grzegorz Sowa 
Sztuka jest doceniona przez miłośników 
teatru z całego Regionu i zbiera dobre re-
cenzje. Oto fragment jednej z nich:  Oglą-
dając "Ich czworo" ma się wrażenie, że 
Castellanos dobrze bawił się podczas reali-
zacji - o "Ich czworo" w reż. Giovanny Ca-
stellanosa w Teatrze im. Jaracza w Olszty-
nie pisze Ada Romanowska z Nowej Siły 
Krytycznej. 

Program obchodów  

11 Listopada 

JESIENNY WIECZÓR  

POETYCKI 
 

10 listopada, godz.17.00,  
CKiT – sala na piętrze 
Spotkanie autorskie z dr. Krzyszto-
fem Szatrawskim (Doktor nauk huma-
nistycznych, adiunkt w Pracowni Kulturo-
znawstwa UWM w Olsztynie, krytyk mu-
zyczny i literacki, poeta, członek Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich, Wspólnoty 
Kulturowej Borussia oraz Komisji Kultury 
Warmii i Mazur Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. Laureat licznych konkur-
sów; duża liczba publikacji rozproszona 
jest w czasopismach literackich i nauko-
wych oraz antologiach - także w tłuma-
czeniach na angielski, francuski, nie-
miecki i rosyjski.  
 

"Świecie nasz  
- piosenki Marka Grechuty"  
Projekt muzyczny w wykonaniu tria aku-
stycznego w składzie:  
Małgorzata Hegele – śpiew;  
Tomasz Steńczyk - gitary, śpiew;  
Bartosz Krzywda - fortepian -instr. 
klawiszowe, aranżacje.  
 
Niekonwencjonalne aranżacje utrzymane 
w klimacie poezji śpiewanej z dyskretną 
domieszką elektroniki, przeniosą wszyst-
kich w świat najsłynniejszych, jak i tych 
mniej znanych piosenek wybitnego arty-
sty – Marka Grechuty.  

Małgorzata Hegele - uzdolniona, młoda 
wokalistka z Tczewa; laureatka wielu festi-
wali m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu „In 
Memoriam” poświęconego twórczości 
Grzegorza Ciechowskiego. 
 
Bartosz Krzywda - pianista, kompozytor, 
aranżer, inicjator sceny jazzowej w Elblągu 
i współorganizator czwartkowych Jam 
Sessions w "Krypcie". Współpracuje z wie-
loma polskimi muzykami jazzowymi m.in.: 
Krystyną Prońko, Grzegorzem Nadolnym, 
Jackiem Pelcem. 
 
Tomasz Steńczyk - gitarzysta, wokalista, 
kompozytor, autor tekstów, lider autorskich 
projektów muzycznych; znany elbląski 
bluesmanem i bard. W 2007 roku wydał 
autorską płytę nagraną z zespołem Mecha-
niczna Pomarańcza, którą miesięcznik 
"Estrada i Studio" uznało za najciekawsze 
demo roku. 
 
12 listopada godz. 17.00  
Szkoła Muzyczna I st. w Mrągowie 
„Za wolność Ojczyzny naszej” -  
koncert w wykonaniu uczniów Szkoły 
 

Imprezy sportowe 
9 listopada godz.10.00  
Sztafetowe biegi przełajowe szkół powiatu 
mrągowskiego, Park Sikorskiego 
 
12 -13 listopada godz. 15.10  
Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłop-
ców, hala sportowa LO 

godz. 10.30  
Uroczysta Msza Święta w Kościele św. Wojciecha 
 
godz. 17.00 Centrum Kultury i Turystyki  
Odczyt okolicznościowy   
Koncert fortepianowy – utwory  Fryderyka Chopina w wyko-
naniu pianistki Izabeli Pietrukaniec (Uznana pianistka, kon-
certująca w kraju i za granicą, m.in.: recital w ramach Między-
narodowego Festiwalu „Chopin at Mannes” w Nowym Jorku, 
koncert w sali Palais Palfy w Pradze, koncert fortepianowy z 
Kromeriz Festiwal Orchestra, coroczne występy w Sali Kon-
certowej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.) 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 


