
Magazyn Mrągowski nr 3/2008                                                      STRONA   

 

 Nr  3 (232)               8  MARCA   2008                 www.mragowo.pl                                   ISSN 14287455 

 
 
 

Ogłoszenia Burmistrza Miasta 
 
Czytaj str. 5 

Promocja  
Ziemi Mrągowskiej 
W Łodzi odbyły się Targi Turystyczne 
„Na Styku Kultur”. Ziemia Mrągowska 
była jednym z dwóch stoisk Warmii i 
Mazur, promujących się na tych targach.  

w numerze: 

Czytaj str. 7 

MIASTECZKO WESTERNOWE MRONGOVILLE 

Szeryf Mrongoville  
w y b r a n y ! 

W konkursie wybrano dyrektora spółki miejskiej Miasteczko Wester-
nowe Mrongoville. Został nim Rafał Artur DręŜek z Mrągowa.  

B udowa Mrongoville rozpoczęła 
się w 2004 roku. Na powierzch-
ni trzech hektarów i kosztem 
ponad 11 milio-

nów złotych wybudowa-
no miasteczko rodem z 
Dzikiego Zachodu - stację, 
mexico bar, saloon, biuro 
szeryfa i więzienie, ratusz, 
faktorię handlową, domki 
traperskie. W sąsiedztwie 
miasteczka powstanie 
Ranch Mrongoville i in-
diańska wioska oraz duŜy 
plac zabaw dla dzieci. 
Unijni eksperci byli zgod-
ni - to jeden z najciekawszych projektów 
opracowanych przez polskie samorządy. 
Do tego pierwszy w Polsce, który został 
zrealizowany z takim rozmachem dzięki 
wsparciu z unijnych środków w ramach 
ZPORR. Mrągowskie miasteczko ma 
ruszyć pełną parą juŜ w sezonie. Na jego 

terenie mają przez cały rok odbywać 
się imprezy i koncerty, szczególnie 
podczas corocznego festiwalu Pikniku 

Country. Nie zabraknie 
zawodów raining i rodeo 
oraz rekreacji konnej. Mrą-
gowscy urzędnicy wierzą, 
Ŝe Mrongoville przyciągnie 
rzesze turystów z Polski i 
zagranicy. Jednak uzaleŜ-
nione jest to w duŜej mierze 
od inwestorów i nowego 
dyrektora zarządu tworzo-
nej spółki, Rafała DręŜka, 
który poprowadzi to tury-
styczne przedsięwzięcie.  

Radni poznali go podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej.    pk, ke 

Wspomnij Szare Szeregi 
Mrągowski Hufiec 
Związku Harcerstwa 
Polskiego organizuje 
dla wszystkich mrągo-
wian spotkanie pt. 

„Wspomnij Szare Szeregi”. Ma ono na celu 
przybliŜenie wszystkim historii, związanej z 
powstaniem Szarych Szeregów i ich zasług 
w odzyskaniu niepodległości. Wielkie zna-
czenie będzie miała obecność na spotkaniu 
dwóch powstańców, którzy specjalnie w 
tym celu przyjadą z Warszawy. Wydany 
zostanie teŜ specjalny znaczek, opracowany 
przez mrągowskiego plastyka i działacza 
ZHP, Jana Gudelisa.  

Spotkanie odbędzie się  
w Centrum Kultury i Turystyki w sobotę 

15 marca o godzinie 16.00 

 

 
Spełnienia wszystkich  
marzeń, zadowolenia  

z siebie, radości Ŝyciowej  
i aby kaŜdy dzień  
był Dniem Kobiet,  

wspaniałym, niepowtarzalnym 
Paniom Ŝyczą  

Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej     
Zbigniew Lubowidzki Zbigniew Lubowidzki Zbigniew Lubowidzki Zbigniew Lubowidzki     

    
 Radni Rady Miejskiej w Mrągowie Radni Rady Miejskiej w Mrągowie Radni Rady Miejskiej w Mrągowie Radni Rady Miejskiej w Mrągowie    

Zastępca Burmistrza MrągowaZastępca Burmistrza MrągowaZastępca Burmistrza MrągowaZastępca Burmistrza Mrągowa    
    
        

Tomasz WitkowiczTomasz WitkowiczTomasz WitkowiczTomasz Witkowicz    

Medal na jubileusze 
Mrągowo niedługo będzie miało nowy 
medal - wybity przez Mennicę Państwową 
z okazji 660-lecia powstania Miasta i 15-
lecia partnerstwa z Grünberg. Publikuje-
my projekt autorstwa światowej sławy 
artystów: Roussany i Andrzeja Nowa-
kowskich. 

Czytaj str. 3 

PoŜegnanie urzędników 
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej odby-
ło się poŜegnanie urzędników, odcho-
dzących na emeryturę: skarbnika Tere-
sy Gromadzkiej i kierownika referatu 
PIB Henryka Jucewicza. Czytaj str. 2 
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Programy o Mrągowie 
 
TELETOP 
UŜytkownicy tele-
wizji kablowej mo-
gą codziennie obej-
rzeć program z Mrągowa „Mrągowskie 
Klimaty”. Emituje go stacja Tele - Top, a 
programy powstają we współpracy z Sa-
morządem Miasta i Powiatu. Programy o 
lokalnych sprawach są emitowane co czte-
ry godziny 9.30, 13.30, 17.30, 21.30  Tele - 
Top codziennie informuje  równieŜ o tym, 
co dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, Szczyt-
nie, GiŜycku i Ostródzie. TELETOP emituje 
równieŜ programy o tematyce ekologicznej, 
muzycznej i zdrowotnej. Programy moŜna 
oglądać równieŜ na www.mragowo.pl.  
 

ITV  
MRĄGOWO 
W Mrągowie działa Mrą-
gowska Telewizja Inter-
netowa. Jej twórcą jest Piotr Deptuła. 
Pierwsze materiały o mieście i okolicach 
juŜ się ukazały i z dnia na dzień jest coraz 
większe zainteresowanie przedsięwzię-
ciem. - Koncepcja naszego projektu jest 
propozycją praktycznej realizacji programu 
budowy multimedialnego centrum infor-
macyjnego. Do realizacji naszego projektu 
chcemy zaprosić zarówno władze samorzą-
dowe gmin, miasta i powiatu mrągowskie-
go, firmy róŜnych branŜ, placówki eduka-
cji, kultury, sportu, jak równieŜ wszelkie 
organizacje młodzieŜowe, społeczne i poza-
rządowe, działające na terenie ziemi mrą-
gowskiej - mówi Piotr Deptuła. Wszystkich 
zapraszamy do obejrzenia programów:                      

www.itvmragowo.pl 

 
RADIO 
 WAMA 
Czwartkowe Rozmowy Dokończone to 
tytuł nowej audycji Radia WaMa, promują-
cej Mrągowo i waŜne dla miasta przedsię-
wzięcia w całym regionie. Dzięki audycjom 
mieszkańcy mogą dowiedzieć się o najwaŜ-
niejszych inicjatywach, inwestycjach i pla-
nach na rozwój miasta. Autorem audycji 
jest dziennikarz Radia WaMa i Kuriera 
Mrągowskiego, Paweł Krasowski. Audycje 
moŜna usłyszeć w kaŜdy czwartek o godzi-
nie 12.30 i 17.30 na antenie Radia WaMa, 
potem moŜna je pobrać na stronie 
www.mragowo.pl. Oprócz tych audycji, w 
codziennych serwisach przekazywane są 
informacje z miejskiego urzędu.  

LOKALNE AKTUALNOŚCI 

SESJA RADY MIEJSKIEJ 

PoŜegnanie urzędników 
PoŜegnanie odchodzących na emeryturę urzędników: Skarbnika Miasta Teresy Gro-
madzkiej i kierownika Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Ochro-
ny Środowiska i Inwestycji Henryka Jucewicza odbyło się na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej.  

O dchodzący na emerytu-
rę urzędnicy byli wielo-
letnimi pracownikami 
urzędu. Teresa Gro-

madzka na swoim stanowisku pra-

cowała od 1995 roku, natomiast Hen-
ryk Jucewicz przyszedł do pracy rok 
później. Na uroczystej sesji odbyło 
się nie tylko  poŜegnanie, ale równieŜ 
wręczenie Statuetek Niezapominajki 

za  pełną oddania pra-
cę i osobiste zaangaŜo-
wanie w sprawy samo-
rządu i urzędu miej-
skiego.  
Ich funkcję przejmą 
następcy wybrani w 
konkursach: skarbni-
kiem miasta została 
wybrana Aneta Roma-
nowska, natomiast kie-
rownikiem Referatu 
Budownictwa, Plano-
wania Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i 
Inwestycji  został Karol 
Walinowicz.  

P omysł „Być dla innych” zrodził 
się dokładnie 7 lat temu. Orga-
nizatorką od samego początku 
jest Ewa Gnoza, z MDK. Głów-

nym celem jest integracja dzieci niepeł-
nosprawnych z tymi, którzy od losu 
dostali trochę więcej. - Stworzyłam tę 
imprezę, poniewaŜ kocham dzieci i 
chciałam coś dla nich zrobić. Poza tym 
uwaŜam, Ŝe integracja z dziećmi niepeł-
nosprawnymi jest bardzo waŜna, uczy 
wzajemnej akceptacji, szacunku, niwelu-
je bariery społeczne i niesie wiele radości 
- zarówno dzieciom zdrowym jak i nie-
pełnosprawnym - mówi Ewa Gnoza.  

W tym roku wystąpi ich na scenie aŜ 
250. JuŜ 15 marca w sali widowiskowej 
CKiT zobaczymy zespoły działające w 
MDK (Iskiereczki, Iskierki, Iskry, Indigo, 
Kawałek Mrągowa, zespół gitarowy, 
grupę taneczną młodzieŜową i Akade-
mię Przedszkolaka), przedszkole Bajka i 
Stokrotka, uczniów szkoły w Marcinko-
wie i szkoły specjalnej w Mrągowie. Wy-

stąpi takŜe zespół Fuks działający w CKiT i 
zespół ACH z ZS nr 4 w Mrągowie. W 
trakcie trwania programu artystycznego 
będzie prowadzona sprzedaŜ stroików 
świątecznych wykonanych przez dzieci na 
zajęciach rękodzielniczych i plastycznych 
w MDK oraz dzieci z przedszkoli i 
„Zielone dzieciaki”. W holu będzie moŜna 
obejrzeć wystawę prac plastycznych wyko-
nanych przez uczniów Zespołu Szkół Spe-
cjalnych oraz „Zielone Dzieciaki” z Mrągo-
wa i Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie 
wraz z oddziałem onkologii Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie, którymi 
opiekuje się Fundacja „Nasze dzieci”. Tak 
jak co roku imprezę wspierać będą wolon-
tariusz z ZSZ w Mrągowie. Wstęp jest dar-
mowy. Jednak organizatorzy zachęcają 
wszystkich, którzy zjawią się 15 marca w 
CKiT do zakupu symbolicznego słoneczka 
(cena 2zł) - symbolu imprezy „Być dla in-
nych”. 

Paweł Krasowski 
p.krasowski@gazetaolsztynska.pl 

MDK. BYĆ DLA INNYCH 

Granice i bariery odejdą w zapomnienie  
JuŜ po raz siódmy mrągowski MłodzieŜowy Dom Kultury organizuje cha-
rytatywną imprezę "Być dla innych". Wydarzenie odbędzie się 15 marca, w 
sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki. Początek godzina 11. 
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Medal na Jubileusze 
Obchodzone w tym roku jubileusze: 660-
lecia Mrągowa i 15-lecia partnerstwa Mrą-
gowo-Grunberg zostaną upamiętnione na 
medalu, wydawanym przez Mennicę Pol-
ską. Pracami, związanymi z wybiciem pa-
miątki koordynuje Waldemar Basta z mrą-
gowskiego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego. Medal zaprojek-
towali światowej sławy artyści: Roussana i 
Andrzej Nowakowscy. Odlewy gipsowe 

LOKALNE AKTUALNOŚCI 

J esienią 2007 roku, dzięki przekaza-
nym przez Samorząd Miasta, dodat-
kowym środkom finansowym, rozpo-
czął się  gruntowny remont pomiesz-

czeń, przeznaczonych na  funkcjonowanie 
świetlic. Świetlice środowiskowe zyskały 
nowy, funkcjonalny i estetyczny wygląd. 
Pomieszczenia są jasne, przestronne i ko-
lorowe. Sale dydaktycznych, kuchnie i  
łazienki zostały wyposaŜone w nowe 
urządzenia i sprzęt. Na potrzeby dzieci 
został zakupiony, m.in. sprzęt sportowy i 
RTV, pomoce dydaktyczne, meble, kom-
putery, urządzenia kuchenne. Do świetli-

cy w Zespole Szkół Nr 4 zakupiono do-
datkowo urządzenia placu zabaw. 

Prace remotowo-modernizacyjne w 
Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4, polegały na zaadaptowa-
niu mieszkania, w którym mieszkał 
woźny Szkoły, na cele świetlicy. W Ze-
spole Szkół Nr 4 przeprowadzone prace 
remontowe na bazie istniejącej świetlicy. 
Świetlica środowiskowa w ZS Nr 4 juŜ 
funkcjonuje w nowych warunkach. 
Dzięki tej zmianie, wychowawcy świe-
tlicy i  dzieci mają powód do zadowole-
nia. Wychowawcom stworzono lepsze 

MRĄGOWSKIE ŚWIETLICE TERAPEUTYCZNE 

Świetlice na medal 
W Zespołach  Szkół Nr 1 i Nr 4 w Mrągowie funkcjonują świetlice środowi-
skowe, do których uczęszczają dzieci, pochodzące z rodzin wymagających 
wsparcia. Świetlice zapewniają dzieciom opiekę i zorganizowany czas wol-
ny, po zakończeniu zajęć  szkolnych. 

I N F O R M A T O R   

DLA SZUKAJĄCYCH  POMOCY  

Gdzie  moŜna znaleźć pomocy w trudnych sprawach?  

DYśURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

I INNYCH UZALEśNIEŃ  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

W RODZINIE PRZY BURMISTRZU MIASTA MRĄGOWO,  
przy ul. Królewieckiej 34 - I piętro, tel. 741-2182 

   
●DyŜur prawnika  -  Stanisław Bułajewski, czwartek,  godz. 12 - 15  
●DyŜur wstępnego motywowania  do leczenia odwykowego -   
Irena  Krajewska, wtorek, godz. 16.00 – 19.00 
●DyŜur informacyjno-konsultacyjny w zakresie problematyki   
narkomanii Małgorzata Koniecka , pierwszy i trzeci  wtorek w miesiącu,  
godz. 16.30 – 18.00  
●Grupa wsparcia dla ofiar przemocy:  BoŜena Niedźwiedzka,  
wtorek godz. 16.00- 18.00  
●DyŜur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych,  
Maria Zielińska,  wtorek, godz. 11.00- 14.00 

Zajęcia prowadzone  w Poradni Odwykowej, przy ul. Królewieckiej 58,  
tel. 741- 0268 /wejście od szczytu budynku/ 

 
 Mirosław Bień: 
●Zajęcia terapeutyczne dla osób  uzaleŜnionych od alkoholu -  
poniedziałek,  godz. 17.00- 20.00 
●Terapia radzenia sobie ze złością  - czwartek, godz. 16.00- 19.00  

Wymienione zajęcia i dyŜury  finansowane są z budŜetu Miasta 
Mrągowo - fundusz  profilaktyki  i rozwiązywania problemów 

uzaleŜnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
Rewers medalu 

Awers medalu 

warunki pracy, zaś dzieciom- lepsze wa-
runki nauki i zabawy. W ciągu najbliŜ-
szych dni, dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 będą mogły korzystać z  zajęć  w no-
wej  świetlicy. Całkowity koszt moderni-
zacji i wyposaŜenia świetlic wyniósł 95 000 
zł – są to środki  pochodzące z BudŜetu  
Miasta,  z Funduszu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i In-
nych UzaleŜnień. 

Alicja Szarek 
Urząd Miejski w Mrągowie 
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 TURYSTYKA 

MRĄGOWO. ŚWIATOWY DZIEŃ PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO 

Z przewodnikiem po mieście  
Gdzie w Mrągowie stał dom bociani? Co przed wojną mieściło się w cerkwi na ulicy Roosevelta? Skąd pochodzi 
nazwa Jeziora Magistrackiego? Na te i inne pytania odpowiadał przewodnik Robert Wróbel, podczas zorganizowa-
nego przez Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej Światowego Dnia Przewodnictwo Turystycznego. 

M imo wietrznej pogody, 
mrągowanie nie zawie-
dli. Kilkadziesiąt osób 
z uwagą wysłuchało 

opowieści o załoŜeniu miasta i jego 
dziejach. Przewodnik opowiedział 
równieŜ o dawnym wyglądzie i 
nazwach ulic. Na przykład ulica 
Roosevelta przed wojną nosiła na-
zwę Gartenstrasse, czyli ulica 
Ogrodowa, od szczególnie zadba-
nych ogrodów wzdłuŜ niej. Głów-
ną atrakcją sobotniej wyprawy 
była wizyta w kościele prawosław-
nym, na co dzień niedostepnym do 
zwiedzania. Przed wojną mieściła się 
tu boŜnica. 
Mrągowski batiuszka, Adam Stefa-
nowicz opowiedział gościom między 
innymi o historii tego miejsca oraz o 
tym, czym róŜnią się prawosławne 
uroczystości od innych i dlaczego w 
cerkwi nie ma instrumentów mu-
zycznych. ZauwaŜył, Ŝe mrągowia-
nie wysłuchali go z uwagą. 

Zwiedzanie cerkwi było nie tylko 
okazją do poznania cerkwi i jej 
opiekuna, ale równieŜ atrakcją dla 
fotografów. Niewiele jest bowiem 
okazji do zrobienia zdjęć wewnątrz 
budynku. 

- Po raz pierwszy mogę fotografo-
wać cerkiew wewnątrz. To dla 
mnie duŜa atrakcja - mówi mrą-
gowski fotograf, Marian Modze-
lewski. 
Miastem zainteresowali się nie tyl-
ko mrągowianie, ale równieŜ goście 
z okolicznych miejscowości. 
- Takie spotkania są potrzebne, bo 
pokazują ciekawe miejsca, które 

moŜna zobaczyć w Mrągowie. O 
wielu z nich nie wiedzieliśmy. Są 
teŜ okazją do integracji - mówią 
Adam Szmigiel z Notystu Małego i 
Konrad Nikielski z Krutyni. 
Organizatorzy mrągowskich obcho-
dów Światowego Dnia Przewodnic-
twa Turystycznego mają nadzieję, 
Ŝe ten dzień na stałe wpisze się do 
kalendarza miejskich imprez, choć-
by dlatego, Ŝe - jak widać - mrągo-
wianie Ŝywo interesują się swoim 
miastem. 
Wiele informacji, które usłyszeli 
zwiedzający, juŜ wkrótce znajdzie 
się w drukowanym właśnie prze-
wodniku po mieście. Zarówno ten 
przewodnik, jak i sobotnie zwiedza-
nie Mrągowa były jednym z punk-
tów tegorocznych obchodów 660-
lecia miasta. 

Katarzyna Enerlich,  
foto: Marian Modzelewski 

Relacja: Kurier Mrągowski,  
ITV Mrągowo www.itvmragowo.pl 

 oraz telewizja TELETOP 

Mapa przedwojennego Mrągowa 
Organizatorzy Obchodów 660-lecia Mrągowa realizują juŜ pierwsze przedsięwzięcie. Jest nim 
mapa przedwojennego Mrągowa. Na razie to tylko projekt w wersji cyfrowej, ale w przyszłości 
planujemy jej szeroką popularyzację – zapowiada twórca mapy, Robert Wróbel. Materiał zbie-
rał z powojennych niemieckich publikacji, zawierających fragmenty map z róŜnych miejsc. 
ZłoŜył to w całość, zachowując dawne nazwy ulic i jezior. Pomogła mu w tym technika – mapa 
wykonana jest w programie komputerowym. To pierwsza tego typu publikacja – jej populary-
zacja będzie elementem obchodów mrągowskiego jubileuszu. - Jest to wstępny projekt mapy, 
wymaga jeszcze kilku poprawek i liczę tu na pomoc mrągowian, którzy mogą zgłaszać swoje 
uwagi - mówi Robert Wróbel. Mapa do obejrzenia na stronie ww.it.mragowo.pl.  
Telefon kontaktowy: 089 741 8039  

Na apel przywraca-
nia historii Mrągo-
wa w związku z ob-
chodami 660-lecia 
Miasta odpowiadają 
juŜ pierwsi mrągo-
wianie. Dzięki ich 
wspomnieniom i 
starych fotografiom 
być moŜe uda się 

wydać jubileuszową publikację o mie-
ście. Byłaby pierwszą tego typu w po-
wojennym Mrągowie. Więcej-089 741 2111 

Zebranie LOT Ziemia Mrągowska. We wtorek, 11 marca w CKiT w Sali kameral-
nej , o godz.12. odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Ziemia Mrągowska”. Więcej informacji na www.it.mragowo.pl 
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     OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 

WSPÓŁPRACA MIASTA Z NGO 

Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicz-
nej wiadomości wyniki przeprowadzonej pro-
cedury konkursowej, na realizację zadań wła-
snych Gminy Miejskiej Mrągowo, które zosta-
ną zlecone do realizacji w  2008 r. organiza-
cjom pozarządowym i innym podmiotom, 
prowadzącym działalność poŜytku publiczne-
go, w zakresie profilaktyki uzaleŜnień, rozwią-
zywania problemów alkoholowych i przeciw-
działania przemocy w rodzinie. 
 
Na zadania pn.  
1. “Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym, poprzez 
organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz 
organizację imprez profilaktycznych”,  przyznać 
dotację  Klubowi Sportowemu “Baza” w Mrągowie,  
w wysokości 16 000 zł, na organizację i prowadzenie 
przez Klub Sportowy “Baza” w Mrągowie, dzienne-
go obozu terapeutyczno- wypoczynkowego nad 
jeziorem  Czos w Mrągowie,  w okresie od  30 czerw-
ca  do 9 sierpnia 2008 r. 

2.  “Działania     w   zakresie     profilaktyki   
problemów alkoholowych i innych uzaleŜnień 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  
przyznać dotacje:  

• Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom “Gniazdo” w 
Warszawie, w kwocie  15 000 zł, na  prowadzenie  
świetlicy środowiskowej “Gniazdo” w Mrągo-
wie, w okresie od 1.03.- 31.12.2008 r. 

• Miejskiemu   Klubowi   Sportowemu   
“Mrągowia”   w   Mrągowie ,  w    kwocie   40 
000 zł, na  prowadzenie   zajęć   sportowych w   
zakresie  piłki noŜnej,  tenisa stołowego,  sza-
chów  oraz   prowadzenie   zajęć profilaktycz-
nych, związanych z profilaktyką uzaleŜnień, w 
okresie od 1marca – 31 grudnia 2008 r. 

• Klubowi   Sportowemu   “Baza”  w  Mrągowie, 
w kwocie 11 000 zł, na prowadzenie zajęć sporto-
wo – turystycznych   w zakresie   Ŝeglarstwa oraz 
zajęć profilaktycznych, związanych z profilakty-
ką uzaleŜnień, w okresie od 10-22.03.2008 r.  i od 
21.06. - 28.06. 2008 r. oraz od 1.09. - 28.09.2008 r. 

• Mrągowskiemu  Stowarzyszeniu Rowerowemu 

w Mrągowie, w kwocie 5000 zł, na przeprowa-
dzenie wycieczek rowerowych po powiecie mrą-
gowskim, połączonych z działaniami w zakresie 
w zakresie profilaktyki problemów uzaleŜnień, w 
okresie od 16.03. - 30.09.2008 r. 

• Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie i 
Poradnictwa Specjalistycznego “Synapsa “ w  
Mrągowie,  w  kwocie  2000  zł,  na  prowadzenie  
Telefonu  Zaufania, w  okresie  od 1 kwietnia do 
31 grudnia 2008 r. 

Oferty Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “Gniazdo” 
w Warszawie, złoŜone na zadania w zakresie zorga-
nizowania wypoczynku letniego oraz zorganizowa-
nia róŜnych form czasu wolnego dzieci i młodzieŜy z 
realizacją programów profilaktycznych, zostały 
odrzucone, ze względu na niezgodność  zakresów 
przedłoŜonych projektów z  zakresem wymaganym. 
Pierwsza odrzucona Oferta Stowarzyszenia dotyczy 
prowadzenia obozu w Warszawie. Natomiast zakres 
drugiej odrzuconej oferty Stowarzyszenia, dotyczy 
rozszerzenia działalności   świetlicy środowiskowej 
“Gniazdo” w Mrągowie, na prowadzenie której  
została przyznana dotacja, stosownie do złoŜonej 
odrębnej, trzeciej oferty. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Pod Mazur-
skim Niebem" w Mrągowie. Na realizację zadania 
przyznana została dotacja w wysokości 10.000 zł. 
„Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobie-
ganie chorobom społecznym, propagowanie 
zdrowego stylu Ŝycia i szkolenie w zakresie 
pomocy przedlekarskiej (dzieci, młodzieŜ, doro-
śli)” wpłynęły dwie oferty, złoŜone przez Polski 
Czerwony KrzyŜ Warmińsko - Mazurski Zarząd 
Okręgowy w Olsztynie oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjali-
stycznego "SYNAPSA" w Mrągowie. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania konkursowego, 
zostały przyznane dotacje dla : 

• PCK Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgowy 
w Olsztynie w wysokości 5.000 zł, 

• Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i 
Poradnictwa Specjalistycznego "SYNAPSA"                   
w Mrągowie w wysokości 4.000 zł. 

"Ochrona osób przebywających na wodach na 
terenie miasta Mrągowa" wypłynęła jedna oferta, 
złoŜona przez Warmińsko - Mazurskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie.  
Na realizację zadania przyznana została dotacja w 
wysokości 6.000 zł.  
"Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy 
sportów masowych, gier zespołowych, tenisa 
stołowego, kajakarstwa i Ŝeglarstwa, kolarstwa, 
sztuk walki, bilarda i strzelectwa sportowego"  
wpłynęło siedem ofert, złoŜonych przez Miejski 
Klub Sportowy „Mrągowia”, Klub Sportowy 
"BAZA" w Mrągowie, Komendę Chorągwi War-
mińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Mrągowskie 
Stowarzyszenie Rowerowe "MCH" w Mrągowie, 
Mrągowski Klub Kyokushin Karate w Mrągowie, 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
"OMEGA" w Mrągowie oraz Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy w Mrągowie. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania 
konkursowego, zostały przyznane dotacje dla : 

• Miejskiego Klubu Sportowego „Mrągowia” w 
Mrągowie, na realizację zadania pn. 
"Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy 
sportów masowych, gier zespołowych : piłka 
noŜna, tenis stołowy" w wysokości 25.500 zł, 

• Klubu Sportowego „Baza” w Mrągowie, na 
realizację zadania pn. "Upowszechnianie wśród 
dzieci i młodzieŜy Ŝeglarstwa" w wysokości 
6.000 zł, 

• Komendy Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej 
w Olsztynie, na realizację zadania                               
pn. "Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy 

kajakarstwa" w wysokości 8.000 zł, 

• Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego w 
M r ą g o w i e ,  n a  r e a l i z a c j ę  z a d a n i a                              
pn. "Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i 
młodzieŜy", w wysokości 9.500 zł, 

• Mrągowskiego Klubu Kyokushin Karate w 
M r ą g o w i e ,  n a  r e a l i z a c j ę  z a d a n i a                                     
pn. "Upowszechnianie sztuki walki oraz szkole-
nie sportowe dzieci i młodzieŜy z terenu miasta 
Mrągowa w zakresie Karate Kyokushin" w 
wysokości 7.000 zł, 

• Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego "OMEGA" w Mrągowie, na realizację 
zadania pn. "Upowszechnianie wśród dzieci i 
młodzieŜy bilarda sportowego" w wysokości 
3.200 zł, 

• Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Bilard Sporto-
wy Mrągowo na realizację zadania pn.                        
"Upowszechnianie bilarda sportowego w Mrą-
gowie wśród dzieci i młodzieŜy z terenu miasta 
Mrągowa" w wysokości 5.200 zł. 

 
"Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzie-
Ŝy w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego, 
kajakarstwa i Ŝeglarstwa, kolarstwa, sztuk walki, 
bilarda strzelectwa sportowego": wpłynęło pięć 
ofert, złoŜonych przez Miejski Klub Sportowy 
„Mrągowia” w Mrągowie, Klub Sportowy "BAZA", 
Mrągowskie Stowarzyszenie  Rowerowe                                
w Mrągowie oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy "OMEGA" w Mrągowie. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania konkursowego 
zostały przyznane dotacje dla :  

• Miejskiego Klubu Sportowego "Mrągowia" w 
Mrągowie, na realizację zadania pn. „Pomoc                
w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieŜy w 
zakresie gier zespołowych : tenisa stołowego                  
i piłki noŜnej”, w wysokości 27.100 zł, 

• Klubu Sportowego „BAZA" w Mrągowie, na 
realizację zadania pn. „Pomoc w szkoleniu spor-
towym dzieci i młodzieŜy w zakresie Ŝeglar-
stwa", w wysokości 7.000 zł, 

• Mrągowskiego Stowarzyszania Rowerowego w 
Mrągowie, na realizację zadania pn. "Pomoc                
w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieŜy w 
zakresie kolarstwa", w wysokości 17.500 zł, 

•  Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego "OMEGA" w Mrągowie na realizację zada-
nia "Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i 
młodzieŜy w zakresie piłki siatkowej plaŜowej" 
w wysokości 5.000 zł.  

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iŜ 
zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert 
na realizację, w roku 2008, zadań własnych 
Gminy Miasto Mrągowo, zlecanych organiza-
cjom pozarządowym oraz innym podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicz-
nego.  
 
Na realizację zadań: 
„Wspieranie działań niosących pomoc osobom 
chorym, starszym i niepełnosprawnym” wpłynęła 
jedna oferta, złoŜona przez Fundację Johannitów w 
Polsce z siedzibą w Mrągowie. Na realizację zadania 
przyznana została dotacja w wysokości 9.000 zł.  
„Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych 
prowadzonych wśród dzieci i młodzieŜy, w zakresie 
organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-
edukacyjnych” wpłynęły dwie oferty, złoŜone przez 
Komendę Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsz-
tynie oraz Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Mrągowie. W 
wyniku przeprowadzonego postępowania konkurso-
wego, zostały przyznane dotacje dla : 

• Komendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w 
Olsztynie w wysokości 12.000 zł, 

• Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mrągowie - 3.000 zł. 
„Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieŜy poprzez 
edukację wokalno-muzyczną” wpłynęła jedna ofer-
ta, złoŜona przez Stowarzyszenie Wspierania Eduka-
cji Artystycznej Dzieci i MłodzieŜy „SUKCES” w 
Mrągowie. Na realizację zadania przyznana została 
dotacja   w wysokości 22.000 zł. 
„Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgno-
wanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości naro-
dowej, obywatelskiej i kulturowej” wpłynęły dwie 
oferty złoŜone przez Towarzystwo Miłośników Wil-
na i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie oraz 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Warszawie. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania kon-
kursowego, zostały przyznane dotacje dla : 

• Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej Oddział w Mrągowie w wysokości 3.000 zł, 

• Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w 
Warszawie w wysokości 2.000 zł. 

"Działalność wspomagająca rozwój społeczności 
lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainte-
resowań kulturalnych osób w wieku poprodukcyj-
nym" wpłynęła jedna oferta, złoŜona przez Mrągow-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na realizację zada-
nia przyznana została dotacja  w wysokości 7.000 zł. 
"Upowszechnianie kultury oraz rozwijanie świado-
mości kulturowej społeczności Mrągowa poprzez 
organizacje wydarzeń artystycznych i działalność 
wydawniczą" wpłynęła jedna oferta, złoŜona przez 
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 LOKALNE INICJATYWY 

DyŜury burmistrza  
i radnych 

 

W kaŜdy poniedziałek  
w Urzędzie Miejskim  

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 dyŜury we wtorki,  
w sali nr 16 w godz. 14.00-16.00  

O G Ł O S Z E N I E  
BURMISTRZ Miasta Mrągowa 

informuje, Ŝe w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni 
wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierŜawienia w 
trybie bezprzetargowym: 

a/ część działki nr 157/27 (obręb nr 4), 
połoŜonej przy ulicy Królewieckiej z prze-
znaczeniem pod kontener na odpady, 

b/ część działki nr 270/4 ( obręb nr 8 ), 
połoŜonej przy ul. Słonecznej z przeznacze-
niem na polepszenie zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej. 

 
BliŜszych informacji na temat wyŜej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica 
Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), 
tel. 089 741-29-91.  

S towarzyszenie skupia tych, 
których wczesne lata dzieciń-
stwa przypadły na czas wojny. 
Jego przedstawiciele pełnią 

dyŜury, podczas których wyjaśniają, po 
co powstało Stowarzyszenie, dlaczego 
chce pomagać ofiarom wojny i jaką 
jeszcze inną pomoc mogą otrzymać 
potrzebujący. DyŜury odbywają się w 
kaŜdy czwartek w godzinach od 11.00 
do 13.00. Biuro mieści się w budynku 
Urzędu Miasta, wejście po schodkach 

od strony Poli-
cji. 
- Zachęcamy 
wszystkich, by 
prz ych odz i l i , 
mówili o swoich 
problemach, być 

STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY 

Doradzą na dyŜurze 
Mrągowskie Stowarzyszenie Dzieci Wojny zaprasza do swojej siedziby. 
Na miejscu otrzymać moŜna wiele niezbędnych informacji, na przykład o 
moŜliwościach wypłat rekompensat. 

moŜe wspólnie je rozwiąŜemy - mówi 
prezes Jan Rośleń (na zdjęciu). Kiedy 
mrągowski oddział powstało siedem lat 
temu, działało w nim 50 osób, dziś jest 
ich dwukrotnie więcej, jednak co roku 
kilku z nich odchodzi na zawsze, nie 
doczekawszy rekompensat za odebrane 
dzieciństwo. A na finansowym wspar-
ciu Dzieciom Wojny zaleŜy najbardziej. 
Wysyłają pisma do Sejmu i czekają na 
to, Ŝe wejdzie w Ŝycie stosowna ustawa. 
Sprawą zajęli się juŜ posłowie z naszego 
regionu - do mrągowskiego biura sto-
warzyszenia przyszło właśnie zaprosze-
nie do Sejmu. Działacze widzą w tym 
kolejną szansę na przyszłość. Teraz 
przygotowują się do obchodów 8 Maja - 
dzień ten został ustanowiony Świętem 
Polskich Dzieci Wojny. 

 
 

W  Komendzie 
Powiatowej Poli-
cji w godzinach 
od 12. 00 do 18.00 
działa punkt in-
formacyjny dla 
ofiar przestępstw, 
w którym osoby 

zainteresowane mogą otrzymać pomoc 
prawno zarówno w kontakcie bezpo-
średnim jak i telefonicznie. 
DyŜur pełniony jest w budynku Ko-
mendy Powiatowej Policji w Mrągowie 
przy ul. Wolności oraz pod numerem 
telefonu 089 741 9247  

OdsłuŜ wojsko w Policji 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 
informuje, Ŝe rozpoczął się nabór do słuŜ-
by kandydackiej w Policji. Poborowi, któ-
rzy w przyszłości zechcą pracować w Poli-
cji, mogą odbyć 12 miesięczną słuŜbę w 
zamian za wojsko. Przyjmujemy do słuŜby 
w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie 
(Ŝołd miesięcznie wynosi ok. 500 zł netto). 
Terminy przyjęć do słuŜby kandydac-
kiej w OPP w Warszawie w 2008r. 
-  14 kwietnia, 14 lipca, 13 października 
i 15 grudnia  
SłuŜbę moŜe pełnić:  
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii  
• niekarany, korzystający z pełni praw publicz-
nych  
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do 
słuŜby w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie słuŜbowej, której gotów 
jest się podporządkować,  
Pozostałe wymagania: 
• wykształcenie co najmniej średnie  
• nieuregulowany stosunek do słuŜby wojsko-
wej /poborowy/  
• kategoria zdrowia "A" udokumentowana wpi-
sem w ksiąŜeczce wojskowej  
• preferowany wzrost powyŜej 175 cm  
• zameldowanie w woj. warmińsko-mazurskim  
Wymagane dokumenty:  
1. podanie o przyjęcie do słuŜby kandydackiej  
2. wypełniony kwestionariusz osobowy  
(część A i C)  
3. Ŝyciorys napisany odręcznie  
4. kserokopie świadectw wykształcenia i kwalifi-
kacji zawodowych (oryginały do wglądu przy 
składaniu dokumentów)  
 
5. Podanie do słuŜby kandydackiej w Od-
dziale Prewencji Policji w Warszawie naleŜy 
adresować do Komendanta Stołecznego 
Policji i złoŜyć wraz z pozostałymi wymaga-
nymi dokumentami.  Wymagane dokumen-
ty naleŜy złoŜyć osobiście w siedzibie Sek-
cji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w 
Olsztynie w dniach od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-14.00 /adres: 10-049 
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, numer pokoju 
5 i 7, numer telefonu (089) 522 4400, 522 
4402, numer faksu (089) 522 4405/. 

KTK z wizytą  
w Mrągowie 

Z sąsiedzką wizytą gościła w Mrą-
gowie Kętrzyńska Telewizja Ka-
blowa. Rewitalizacja terenów po-
wojskowych, promocja Miasteczka 
Westernowego Mrongoville oraz 
zachęcenie do odwiedzenia Mrągo-
wa i Ziemi Mrągowskiej to główne 
powody tej wizyty.  Program o 
Mrągowie wyemitowany zostanie 
wkrótce w kętrzyńskiej telewizji.  

O historii Ogniska 
Wszystkich, którzy przed laty nale-
Ŝeli do ogniska plastycznego, 
mieszczącego się w budynku obec-
nej Szkoły Muzycznej, prosimy o 
kontakt z organizatorami Jubile-
uszu 660-lecia Mrągowa, pod nr 
telefonu: 089 741 2111.  
- Chcemy przypomnieć historię tego 
miejsca i ludzi z nim związanych. 
Jubileusz to okazja do przypomnie-
nia mieszkańcom najnowszej histo-
rii miasta.  
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 RELACJA Z TARGÓW TURYSTYCZNYCH 

ŁODŹ. MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE NA STYKU KULTUR 

Z dziedzictwem i współczesnością 
Targi Łódzkie Na Styku Kultur juŜ za nami. Ziemia Mrągowska promowała się na nich, podobnie jak w ubiegłym 
roku, jako kraina legend, mazurskiej historii i bogatego dziedzictwa regionalnego. – Promowaliśmy równieŜ 
współczesność, czyli bazę noclegową, walory turystyczne oraz regionalne przysmaki – opowiada Kamila Pliszka w 
miejskiego urzędu, współorganizatorka mrągowskiej prezentacji. 

T argi „Na Styku Kultur” to 
największa tego typu impreza 
w regionie, która przyciągnę-
ła do hali Expo w Łodzi po-

nad setkę wystawców z Polski i zagra-
nicy. Na targach prezentowały się biu-
ra i organizacje turystyczne, a takŜe 
gminy i regiony oferujące swoje atrak-
cje. Oddzielną salę zajmowali produ-
cenci Ŝywności z regionu łódzkiego, bo 
targi połączone były w tym roku z wo-
jewódzkim finałem konkursu Polski 
Producent śywności. 
 
Wspólna promocja 
Wśród wystawców, jak w ubiegłym 
roku, znalazła się równieŜ Ziemia Mrą-

gowska. Prezentację przygoto-
wał Referat Strategii, Rozwoju 
Promocji i Integracji Europej-
skiej w Urzędzie Miejskim oraz 
Mrągowskie Centrum Informa-
cji Turystycznej. Podczas Tar-
gów organizowane były liczne 
konkursy wiedzy o Ziemi Mrą-
gowskiej, w których wygrać 
moŜna było nie tylko regional-
ne pamiątki i materiały, promu-
jące region, ale równieŜ week-
endy dla dwóch osób w gospo-
darstwach agroturystycznych, 
spływy kajakowe i łodziami 
mazurskimi, jazdy konne i wy-
cieczki z przewodnikiem. Ini-

cjatywę wsparli: 
Agroturys tyka 
Pod Szczęśliwa Podkową 
Wiesława i Wiesław Kor-
dek z Młynowa, Pokoje 
Gościnne u Tereski Tere-
sy i Józefa Maciejewskich 
ze Starego Gielądu, AS-
Tour Jacka Szczepanika i 
Mazur Syrenka z Kruty-
ni, Agroturystyka Wi-
chrowe Wzgórza z Zyn-
dak oraz przewodnik 
turystyczny Ewa Zera. 
Na stoisku promowane 
były równieŜ wyroby 
mrągowskiego zakładu 
mleczarskiego Spółdziel-
ni Mleczarskiej Mlekpol 
w Grajewie i muzyka 
mrągowskiego Studia 
Wokalnego SUKCES, 
który podarował elemen-
ty garderoby na łódzką 
prezentację. 
 
Przyjadą na wakacje 
Dzięki organizowanym 
konkursom wzrośnie 
liczba gości, odwiedzają-
cych latem Ziemi Mrą-
gowską. Spływy i week-
endy wygrali między 
innymi Anna Mucha z 
Poznania i Krzysztof 
Piechocki z Konina: 
- Na Mazurach juŜ byli-
śmy, głównie w Mikołaj-
kach i GiŜycku, a dzięki 

wygranym zaproszeniom na pewno teraz 
przyjedziemy zobaczyć inne atrakcje w 
Mrągowie i okolicach – mówią. 
Do Młynowa wybierze się Danuta Mat-
kowska z Poddębic. Sama prowadzi go-
spodarstwo agroturystyczne niedaleko 
Łodzi i przy okazji wypoczynku, ma na-
dzieję na wymianę doświadczeń z gospo-
darzami „Szczęśliwej Podkowy”. 
Jerzy Drzewiecki z Drzewiec (gmina Lip-
ce Reymontowskie) wygrał weekend w 
Starym Gielądzie. Jako załoŜyciel i solista 
Kapeli Borynioki duŜo podróŜuje i, jeśli 
znajdzie czas, przyjedzie równieŜ na Ma-
zury. Szczęście uśmiechnęło się do niego 
podwójnie – wygrał równieŜ spływy ka-
jakowe. Być moŜe pojedzie na nie z ro-
dziną.  
- Takie konkursy to pozyskiwanie no-
wych turystów. Zachęceni wygraną, 
przyjeŜdŜają i korzystają z innych ofert i 
atrakcji. Dzięki temu goście poznają no-
we miejsca, których nie zobaczyliby – 
mówią twórcy mrągowskiej prezentacji: 
Kamila Pliszka, Katarzyna Enerlich i Ro-
bert Wróbel.  
 
Teraz przed Ziemią Mrągowską kolejne 
targi – w Warszawie i Poznaniu. Ich or-
ganizatorzy juŜ zastanawiają się nad po-
mysłem na promocję.  
- Wszelka współpraca mile widziana. Być 
moŜe mieszkańcy naszej Ziemi mają ja-
kieś propozycje? Czekamy na nie pod nr 
telefonów:  
089 741 2111—Urząd Miejski  
089 741 8039—MCIT. 

Mrągowska ekipa: Katarzyna Enerlich, Kamila Pliszka i Ro-
bert Wróbel (w strojach) z przedstawicielką Biskupca Pomor-
skiego. To jedyne ekipy z Warmii i Mazur  na Targach 

Laureaci konkursów o Ziemi Mrągowskiej: Jerzy Drze-
wiecki, Danuta Matkowska, Anna Mucha i Krzysztof 
Piechocki 

Tłumy przy mrągowskim stoisku 
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W Galerii Centrum czynna jest wysta-
wa fotograficzna “W krainie światła” 
Marcina Nawrockiego, członka Związ-
ku Polskich Fotografów Przyrody.  
Na wystawie będzie moŜna zobaczyć 
około 60 fotografii przedstawiających 
piękno przyrody. 
 

Muzyka Niemena  
w Mrągowie 
 
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 
na niezapomniany koncert "Niemen a 
capella" w wykonaniu zespołu wokal-
nego PRO FORMA 16 marca 
godz.18.00 sala widowiskowa CKiT.  

 
Olsztyński chór Pro Forma wybrał z 
repertuaru Niemena znane, jak i zapo-
mniane piosenki. Kilkunastoosobowy 
zespół mający praktykę w wykonywa-
niu pieśni gospel, standardów muzyki 
rozrywkowej i kolęd postanowił wielo-
głosowo wyśpiewać poetyckie teksty 
m.in. Cypriana Kamila Norwida, Julia-
na Tuwima i Adama Mickiewicza. W 
kompozycjach Niemena głos zawsze 
zajmował szczególne miejsce, często 
nakładany i modulowany był teŜ polem 
do improwizacji. 
Bilety: 15 zł, 10 zł (ulgowy - 
uczniowie, studenci).   
 
MIĘDZYNARODOWY  
DZIEŃ TEATRU 
SPEKTAKL TEATRU 
IM. STEFANA JARACZA 
 
W ramach Międzynarodowego 
Dnia Teatru Centrum Kultury 
i Turystyki zaprasza na spek-
takl Ćwiczenia z Witkacego - 

WARIAT I ZAKONNICA na podstawie 
dramatu Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza w wykonaniu TEATRU IM. STEFA-
NA JARACZA W OLSZTYNIE.  
 
30  marca  2008  godz.  18 .00  
reŜyseria: Krzysztof Rościszewski  
s c e n o g r a f i a :  E w a  S t r e b e j k o  
choreografia: Tatiana Asmołkowa 
obsada: Magdalena Bochan, Dagna Dy-
wicka, Anna Jędrzejak, Olga Paszkowska, 
Małgorzata Pruchnik, Tomasz Ciacho-
rowski, Krzysztof Koła, Jan Kołodziej, 
Piotr Lizak, Marek Szkoda, oraz student 
II roku: Piotr Feliś. "Wariat i zakonnica" 
to Witkacy w pigułce i zarazem w całej 
swej groteskowej okazałości, przypra-
wionej sporą szczyptą suspensu i czarne-
go humoru. Sztuka apologety "Dziwności 
Istnienia" rozgrywa się w klaustrofobicz-
nej scenerii domu wariatów, gdzie do-
chodzi do fantazmatycznej rozgrywki 
między pogruchotanymi przez Ŝycie oso-
bowościami. A rozgrywka toczy się o 
prawo do indywidualnego stanowienia o 
sobie.  
Bilety: 20 zł, 15 zł (ulgowy - uczniowie, 
studenci.  

KULTURALNE MRĄGOWO 

Koncerty  
w Jazz Clubie 
 
W mrągowskim Klubie Jazzo-
wym marzec upłynie pod zna-
kiem muzyki jazzowej i rockowej. 
W sobotę 22 marca odbędzie się 
występ zespołu drobJAZZg. Po-
czątek o godzinie 20.00. W kolej-
ną sobotę, 28 marca - koncert ze-
społu WHATEVER z Białegosto-
ku. Początek równieŜ o godzinie 
20.00. Ceny biletów 15 złotych. 
- Zachęcam wszystkich do udzia-
łu koncertach. Warto posłuchać 
dobrej muzyki - mówi organiza-
torka Agata Ciurla. 
 

Kultura  
z kalendarzem 
 
Mrągowo i Ziemia Mrągowska to nie 
tylko perła Warmii i Mazur, ale rów-
nieŜ miejsce licznych festiwali. Co 
roku przyjeŜdŜa coraz większa liczba 
turystów, którzy coraz częściej wy-
bierają liczne imprezy, odbywające 
się na terenie całego powiatu. Po-
wstał juŜ kalendarz imprez na 2008 
rok. Przyda się on przede wszystkim 
tym, którzy przyjeŜdŜają do nas przy 
okazji koncertów, festiwali i innych 
przedsięwzięć. Ubiegły rok był re-
kordowym pod względem liczby 
imprez, organizowanych między 
innymi przez Centrum Kultury i Tu-
rystyki.  
- Tak bogatego kalendarza nie mieli-
śmy juŜ dawno. I nie były to tylko 
festiwale i koncerty, ale równieŜ im-
prezy sportowe i kulturalne, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, wieczory 
autorskie i wiele innych - mówi kie-
rownik Biblioteki Miejskiej, Barbara 
Szymańska, która na bieŜąco doku-
mentuje wszelkie wydarzenia z Mrą-
gowa i okolic.  
Ten rok zapowiada się podobnie. 
Oprócz Festiwali, głównymi impre-
zami będą obchody 660-lecie powsta-
nia miasta i 15-lecia partnerstwa 
Mrągowo - Grünberg.  

SprzedaŜ zorganizowana  
dla firm i instytucji (fakturowana) -  

10% upustu 
Informacja, sprzedaŜ i rezerwacja  

biletów w CKiT: 
poniedziałek - piątek w godz. 11.00-

18.00 - punkt ksero, tel. 743 34 66,  
po godz. 18.00  

oraz w soboty i niedziele w godz. 
10.00-22.00  

- portiernia CKiT, tel. 743 34 73  


