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Mistrzostwa Samorządowe 
W tegorocznych rozgrywkach uczest-
niczyła rekordowa ilość zespołów, 28 
druŜyn  z czterech województw. 

w numerze: 

Czytaj str. 7 

Miasteczko Mrongoville 
w obiektywie 
Do końca marca moŜna składać listy 
intencyjne, dotyczące współpracy przy 
rozbudowie Miasteczka  Mrongoville. 
Więcej www.mragowo.pl 

Czytaj str. 3 

Szeryf na Mrongoville 
Pierwszym powaŜnym wyzwaniem 
będzie organizacja i przygotowanie 
miasteczka do funkcjonowania i 
obsługi ruchu turystycznego juŜ na 
ten sezon letni... 
Więcej w wywiadzie dla MM Czytaj str. 2 

Ogłoszenia Burmistrza Miasta 
 
Czytaj str. 4 

 

Drodzy Mieszkańcy Mrągowa,Drodzy Mieszkańcy Mrągowa,Drodzy Mieszkańcy Mrągowa,Drodzy Mieszkańcy Mrągowa, 
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu serdeczne Ŝyczenia.  
śyczymy wielu miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół,  
jak najmniej trosk, jak najwięcej radości i wzajemnej Ŝyczliwości.  
Tradycyjnie Ŝyczymy smacznego jajka,  
hojnego zajączka i mokrego dyngusa.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Lubowidzki 
oraz mrągowscy radni 

Burmistrz Mrągowa 
 

Otolia Siemieniec 

MRĄGOWSKI DOM SAMOPOMOCY 

Dom niosący pomoc 
W Mrągowie  działa Środowiskowy Dom Samopomocy. To pierwsza w mie-
ście tego typu placówka, wspierająca osoby potrzebujące pomocy w przezwy-
cięŜaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych. W środę 19 marca odbyło się jej uro-
czyste otwarcie. 

W 
 uroczystym otwarciu Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy uczestniczyły władze 
Regionu, Powiatu i Miasta 

oraz przedstawiciele firm i instytucji, zajmu-
jących się opieką społeczną. Dom działa juŜ 
od grudnia i mieści się w budynku przy ulicy 
Królewieckiej 34. Całkowity koszt inwestycji 
zrealizowanej przez Miasto wyniósł ponad 
600 tys. zł. Miasto pozyskało dofinansowanie 
inwestycji z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych oraz Mini-
sterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Z pomocy Do-
mu codziennie korzysta 
kilkudziesięciu mrągowian. 

Uczestnicy mogą brać udział w zaję-
ciach w pracowniach: informatycznej, 
gospodarstwa domowego, muzycznej, 
rehabilitacyjnej oraz krawiecko – arty-
stycznej. Zatrudnieni zostali specjaliści 
prowadzący z uczestnikami zajęcia 
wspierająco – rehabilitacyjne. Dodatko-
wo do budynku przy ulicy Królewiec-
kiej 34 zostały przeniesione Klub Inte-
gracji Społecznej oraz Punkt Informa-
cyjno – Konsultacyjny Komisji ds. RPA. 

Goście uroczystości od lewej: Dyrektor MOPS Julian Osiecki, Marszałek 
Województwa Jacek Protas, kierowniczka ŚDS Jolanta Puszko, ks. Dziekan 
Wiesław Świdziński i Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec. 
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 MIASTECZKO WESTERNOWE 

Jaki będzie mrągowski szeryf? Jakie wy-
zwania przed nim stoją? 
Na pewno zapracowany i niewyspany – 
wielkie wyzwanie, duŜo zadań do realizacji. 
Pierwszym powaŜnym wyzwaniem będzie 
organizacja i przygotowanie miasteczka do 
funkcjonowania i obsługi ruchu turystycz-
nego juŜ na ten sezon letni. Zadanie powaŜ-
ne ze względu na wielkość i charakter 
przedsięwzięcia oraz ograniczenie czasowe, 
do czerwca czyli do początku sezonu tury-
stycznego zostało dwa miesiące, więc mamy 
bardzo mało czasu więc działania muszą 
być szybkie.  
Drugim bardzo waŜnym wyzwaniem jest 
zachęcenie powaŜnych inwestorów, 
którzy czują wyjątkowy charakter tego 
przedsięwzięcia turystycznego i będą 
chcieli zainwestować kapitał pienięŜny w 
dalszą rozbudowę Miasteczka. Docelowo 
Miasteczko będzie funkcjonować tury-
stycznie cały rok świadcząc swoje wyjąt-
kowe i charakterystyczne usługi w stylu 
Country Dzikiego Zachodu. 
Jednocześnie poszukujemy osób przed-
siębiorczych lub Firm chętnych do 
współpracy z naszym Miasteczkiem. 
Mówię tu o zagospodarowaniu obiektów 
gastronomiczno - rozrywkowych typu 
SALOON, MEXICO BAR, czy SIEDZIBA 
SZERYFA i uruchomieniu w nich usług 
restauracyjnych. W obiektach handlowych 
uruchomienie sprzedaŜy pamiątek, gadŜe-
tów, ubrań i strojów kowbojskich oraz in-
nych usług. Oprócz budynków, które chce-
my wydzierŜawić pod działalność, będzie-
my udostępniać tj. wynajmować i wydzier-
Ŝawiać tereny otwarte pod działalność re-
kreacyjno – rozrywkową czy handlową. Jest 
to ogólny zarys zadań do zrealizowania 
jakie przede mną stoją, a szczegółów do 
dopracowania i zgrania jest bez liku. Mia-
steczko Westernowe ma być atrakcją tury-
styczną dla całych rodzin, turystów z poza 
naszego regionu jak i mieszkańców Mrągo-
wa i okolic. PoniewaŜ sukces tego projektu 
będzie budowany przez lata i korzyści jakie 
przyniesie będą nieocenione. Mówię o ko-
rzyściach niepienięŜnych, mimo iŜ właśnie 
na pieniądze będą się one przekładać, nie 
tylko dla samego Miasteczka Mrongoville 
ale i dla całego miasta i regionu. PoniewaŜ 
ta inwestycja będzie angaŜować wiele firm i 
ludzi,  będzie jak magnes, jak punkt zapło-
nowy do szerszego i dalszego rozwoju tury-
styki w naszym regionie. MoŜna to porów-
nać do kilku zdarzeń w historii naszego 
Miasta, które miały ogromny wpływ na jego 
rozwój, mianowicie powstanie w latach 80-
tych Hotelu „ORBIS” i zorganizowanie festi-
walu Muzyki Country. Te zdarzenia rozsła-
wiły nasze Miasto i region i przyniosły nie-
ocenione korzyści. Bez względu na to w 
jakim miejscu Polski się znajdowałem, rów-
nieŜ za granicą podczas spotkań z Polakami, 
kiedy mówiłem, skąd pochodzę, kaŜdy mó-

wił: „a to tam gdzie Piknik Country”! Nie-
jednokrotnie osoby te odwiedzały potem 
nasze Miasto. 
 
Jak wypromować Miasteczko Westernowe, 
by było magnesem, przyciągającym kow-
bojów? 
Promocja musi być masowa, obejmująca 
kaŜdą moŜliwość zaistnienia, i nie naleŜy jej 
ukierunkowywać tylko na fanów country, 
poniewaŜ to będzie atrakcja, która przycią-
gnie kaŜdego turystę spragnionego odmien-
ności, inności i wyjątkowości. Na ile pozwo-
lą środki finansowe, wykorzystywać trzeba 
będzie róŜne kanały promocji od ogłoszeń w 

przewodnikach turystycznych, plakatów 
poprzez gazety począwszy od regionalnych 
do ogólnopolskich sięgając po moŜliwość 
zaistnienia w telewizji. Promocja naszego 
miasteczka będzie łatwo się przebijać w 
gąszczu ofert turystycznych, ze względu 
właśnie na nietypowy charakter przedsię-
wzięcia. Oczywiście wypicie napoju czy 
konsumpcja potraw sama w sobie nie będzie 
niczym wyjątkowym, dlatego waŜną rolę 
będzie odgrywać cała charakterystyczna 
otoczka tego miejsca, oraz róŜnorodne atrak-
cje rekreacyjno-turystyczne typu pokazy 
aktorskie, inscenizacje scenek rodem z Dzi-
kiego Zachodu. Tu trzeba prezentować ty-
powe amerykańskie podejście do tematu, 
czyli robić show i przenosić turystów w 
inny świat. 
 
Sukces promocji zaleŜy przede wszystkim 
od ludzi, którzy będą patrzeć w jednym 
kierunku i wspólnie wykreują nowy pro-
dukt turystyczny, jakim jest Miasteczko 
Westernowe Mrongoville. Na jakich ludzi 
chce Pan stawiać, z kim nawiązać współ-
pracę? 
Przede wszystkim z ludźmi odwaŜnymi, 
którzy będą widzieli swój sukces w tym 
miejscu. Sukces jest wtedy, gdy ludzie chcą 
go osiągnąć a to wymaga pracy, poświęce-
nia i wizjonerskiego podejścia. Na pewno 
nie zabraknie przedniej zabawy i frajdy przy 
realizacji projektu Miasteczka Westernowe-
go. Mogę zagwarantować, Ŝe Miasteczko 
będą odwiedzać masy turystów. Mówiąc w 
przenośni Ameryka nie zostałaby odkryta 

gdyby nie było ludzi wizjonerski i odwaŜ-
nych, a efekty tego jakie są wszyscy widzimy. 
 
Sceptycy twierdzą, Ŝe Miasteczko Mron-
goville nie jest miastu potrzebne, bo nie jest 
polskie, rodzime, bo nie promuje wartości 
narodowych. Jak Pan odniesie się do tych 
opinii? 
Na szczęście sceptyków zawsze jest mniej. 
Gdyby sceptycy rządzili Mrągowem, to do 
dziś byłoby ono tylko wioską rybacką. Pod-
trzymując ich ton odpowiem pytaniem na 
pytanie: po co nam hotele i pensjonaty? Po co 
nam Festiwal Muzyki Country? Po co nam 
Festiwal Muzyki Kresowej? Po co nam inwe-
stowanie w infrastrukturę miasta? Pytania 
moŜna mnoŜyć, a odpowiedź zawsze jest 
jedna - by jeszcze bardziej oŜywić nasze mia-
sto, jeszcze skuteczniej wypromować je. By 
samo w sobie było marką. Oczywiście, Ŝe 
wartości narodowe i regionalne są waŜne. I 
tego nie neguję, a wręcz popieram kultywo-
wanie regionalnego dziedzictwa. Tylko dzi-
siejszy turysta oprócz wartości ludowych, 
kulturowych i narodowych szuka równieŜ 
inności, inspiracji, atrakcji które pozwolą mu 
zapomnieć o codzienności, poczuć się inaczej, 
dadzą wraŜenia niezapomniane i wyjątkowe. 
Tak jak na Mazurach typowa jest obecność 
zielonej trawy, drzew, lasów i jezior, tak We-
stern i Country są wyjątkowe i niecodzienne 
oraz odwrotnie w Nevadzie - USA western 
jest codziennością, a mazurskie lasy są niespo-
tykane. 
Turysta przyjeŜdŜający do Mrągowa znajdzie 
wszystko, to co jest tradycyjne od jedzenia, 
spania po kulturę i przyrodę oraz to co stano-
wi ewenement naszego miasta, mianowicie 
Mrągowo jest polską stolicą Country i wszę-
dzie taki wizerunek funkcjonuje. Gdy organi-
zowano pierwszy Festiwal Muzyki Country, 
obawy były takie same -  to nie nasze, nie 
polskie i Ŝe jest to pierwszy i ostatni festiwal.  
 
Czy szeryf Mrongoville słucha country? 
Oczywiście tak, lubię słuchać kaŜdej dobrej 
muzyki i nie wyobraŜam sobie świata bez 
niej.  

WYWIAD z Rafałem DręŜkiem, dyrektorem Miasteczka Westernowego Mrongoville 

Szeryf na Mrongoville 

Zainteresowani współpracą  
w dziedzinie usług gastronomiczno-
restauracyjnych, handlowych i rekre-
acyjnych na terenach otwartych i w 

budynkach Mrongoville mogą  
kontaktować się z mrągowskim Szery-

fem codziennie w godzinach od 7.30  
do 15.30, w poniedziałki  

od 8.00 do 16.00.  
 

Urząd Miejski w Mrągowie, Referat 
Strategii, Rozwoju Promocji i Integra-

cji Europejskiej, tel. 089 741 2381,  
kom. 601 652 695 

e-mail: r.a.drezek@wp.eu  
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 INWESTYCJE MIEJSKIE 

BUDOWA MIASTECZKA TURYSTYCZNO-
ROZRYWKOWEGO MRONGOVILLE - ETAP II  

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury 

Całkowita wartość projektu wynosi 7 781 359, 28 zł  
w tym dofinansowanie EFRR 4 500 000 zł  
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 LOKALNE AKTUALNOŚCI 

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  

     OGŁOSZENIA BURMISTRZA MR ĄGOWA 

Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, Ŝe w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogło-
szono na okres 21 dni wykazy następujących 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierŜa-
wienia w trybie bezprzetargowym: 

a/ część działki nr 94/19 (obręb nr 1), połoŜonej 
przy ulicy Młodkowskiego z przeznaczeniem na 
cele rekreacyjne 
b/ części działki nr 281/15 ( obręb nr 8 ), 
połoŜonej przy ul. Wojska Polskiego z 
przeznaczeniem na cele handlowo – usługowe. 
BliŜszych informacji na temat wyŜej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 
60A        (II piętro, pokój nr 49), tel. 089 741-
29-91.  

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogło-
szono, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierŜawienia, w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego: 
Część działki nr 20 (obręb nr 5), połoŜonej przy 
ulicy Jaszczurcza Góra, z przeznaczeniem na 
prowadzenie handlu w czasie  trwania Pikniku 
Country 2008. Liczba stanowisk - 57, o wymia-
rach 6m x 2m = 12m 2 jedno stanowisko. BliŜ-
szych informacji na temat wymienionych nieru-
chomości, udziela Referat Strategii, Rozwoju, 
Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A, (pokój nr 
01- wejście od strony StraŜy Miejskiej, Inspektor 
GraŜyna Romanowska, tel. 741 27 75) 
Zainteresowane osoby zapraszamy do zapozna-
nia się z wykazem nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierŜawienia. 

 
 
 

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 
Mrągowska Telewizja 
Internetowa. 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:                      

www.itvmragowo.pl 

 
RADIO 
 WAMA 
Czwartkowe Rozmowy 
Dokończone to tytuł nowej 
audycji Radia WaMa, promującej Mrągowo 
i waŜne dla miasta przedsięwzięcia w ca-
łym regionie. Dzięki audycjom mieszkańcy 
mogą dowiedzieć się o najwaŜniejszych 
inicjatywach, inwestycjach i planach na 
rozwój miasta. Autorem audycji jest dzien-
nikarz Radia WaMa i Kuriera Mrągowskie-
go, Paweł Krasowski. Audycje moŜna usły-
szeć w kaŜdy czwartek o godzinie 12.30 i 
17.30 na antenie Radia WaMa, potem moŜ-
na je pobrać na stronie www.mragowo.pl. 
Oprócz tych audycji, w codziennych serwi-
sach przekazywane są informacje z miej-
skiego urzędu.  

MRĄGOWSKIE INWESTYCJE 

Nowe oblicze miasta 
Mrągowo zmienia swoje oblicze - w mieście rozpoczęły się inwestycje 
drogowe, które na pewno poprawią jakość Ŝycia i ułatwią korzystanie z 
dróg nie tylko mieszkańcom, ale równieŜ turystom. 

Rozpoczęła się budo-
wa ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuŜ 
ulicy Młodkowskiego 
w kierunku Polskiej 
Wsi. Kolejną  inwesty-
cją jest budowa parkin-
gu za przychodnią 
przy ulicy Królewiec-
kiej.  
RozwiąŜe to duŜe pro-
blemy z parkowaniem, 
na które skarŜą się  
przyjeŜdŜający do 
przychodni i urzędu. 
Powstanie równieŜ 

nowa droga na Osiedlu Mazurskim, 
prowadząca wzdłuŜ bloków nr 37 i 38 
do przychodni Mazur Med.  
Z ulicy NadbrzeŜnej do ulicy Koperni-
ka poprowadzą nowe schody, które 
równieŜ są miejską inwestycją.  
Jednak najwaŜniejsze drogowe przed-
sięwzięcie to budowa przez GDDKiA 
ronda na skrzyŜowaniu ulic Wojska 
Polskiego, Warszawskiej z M. Curie - 
Skłodowskiej. Miasto przygotowało 
całą dokumentację i będzie partycypo-
wało w kosztach zadania.  Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad 
juŜ ogłosiła drugi przetarg na wykona-
nie inwestycji.  Planowany termin jej 
wykonania to koniec sierpnia.  

Budowa parkingu za przychodnią na ul. Królewieckiej 
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 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

O historii Ogniska 
Wszystkich, którzy przed laty naleŜe-
li do ogniska plastycznego, mieszczą-
cego się w budynku obecnej Szkoły 
Muzycznej, prosimy o kontakt z or-
ganizatorami Jubileuszu 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 historii 
miasta.  

W  festiwalu brały udział 24 
podmioty: soliści, duety, 
druŜyny i zespoły. O wy-
róŜnienia Komendantki 

Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej hm. 
Doroty JeŜowskiej - Olszewskiej rywali-
zowano w pięciu kategoriach wieko-
wych: harcerskiej, starszoharcerskiej, 
wędrowniczej i instruktorskiej. 
Nasza 33 osobowa grupa z niekłamanym 
entuzjazmem wystawiła swoje „czarne 
konie”. Kiedy to wykonawcy odrobinę 
spięci czekali na swoją kolej w przesłu-
chaniach festiwalowych pozostała cześć 
druŜyny wspierała ich świetnie bawiąc 
się na widowni. Jak zawsze nie opusz-
czał nas dobry humor, tak więc wspólny 
śpiew jak i harcerskie okrzyki roz-
brzmiewały raz za razem. Wszystkim 
występom przysłuchiwało się i oceniało 
je jury złoŜone z instruktorów chorągwi 
jak i profesjonalnych muzyków. Całej 
otoczki dopełniły efekty świetlne, które 
zapewniła firma Kastor z Olsztyna. To 

sprawiło, Ŝe na-
szych występów 
nie tylko przyjem-
nie się słuchało, ale 
równieŜ przyjem-
nie się je oglądało. 
Po całodziennych 
przesłuchania ch 
czekały na nas inne 
muzyczne atrakcje, 
organizatorzy bo-
wiem zaprosili nas 
na wieczorny kon-
c e r t  z e s p o ł u 
„Czarne Wilki”, 
złoŜonego z in-
struktorów i przy-
jaciół harcerstwa. 
Emocji było co nie miara, nawet tych 
którzy nie przepadają za tańcem, poru-
szyła muzyka Czarnych Wilków. Bar-
dzo poekscytowani i zadowoleni udali-
śmy się na spoczynek. 
Niedzielę powitaliśmy lekko zmęczeni, 

jednak nasze zuchy mimo 
niedoboru snu kipiały ener-
gią, która wkrótce wszystkim 
się udzieliła.  
Chyba kaŜdemu na usta cisnę-
ło się jedno pytanie: „Kto wy-
grał?”. To oczywiście miało 
się niedługo wyjaśnić, pod-
czas koncertu laureatów.  
Mury Urzędu Wojewódzkie-
go zatrzęsły się w posadach 
kiedy dowiedzieliśmy się, Ŝe 
zwycięŜyliśmy aŜ w czterech 
kategoriach: druŜyny harcer-
skiej, zespołu instruktorskiego 
oraz solistów wędrowników 

(dh. Benita Baczewska) i solistów in-
struktorów (dh. Przemysław Maru-
chacz).  

śegnani gratulacjami i Ŝyczeniami dal-
szych sukcesów wróciliśmy do domów, 
aby dalej cieszyć się wspólną wędrówką 
szlakiem harcerskiej lilijki. 

Sabina Kremska 

MRĄGOWSKI ZHP 

Ruszaj na szlak harcerskiej lilijki… 
Kolejny raz 7 Wielopoziomowa DruŜyna Harcerska  „Kwiaty Polskie” wyruszyła na szlak, który 
niechybnie prowadził do Olsztyna na Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. 
Tam na dwa dni  scena sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego zamieniła się w estradę.  

Wspomnieli  
Szare Szeregi 
  
Niecodzienna uroczystość upamiętnia-
jąca Szare Szeregi odbyła się w mrą-
gowskim Centrum Kultury i Turystyki. 
Zorganizowali ją mrągowscy harcerze 
ze Szczepu im. Szarych Szeregów. 
Tadek Zawadzki, Janek Bytnar i Alek 
Dawidowski - te nazwiska powinien 
znać kaŜdy harcerz.  
- Nasz szczep nosi imię Szarych Szere-
gów, poprzez tę uroczystość chcielismy 
upamiętnić tamtych harcerzy - mówi 
komendantka szczepu, Natalia Kur. 
Czas wojny wspomniał gość honorowy 
spotkania Tadeusz Wilk - Wiśniwski, 
działacz Szarych Szeregów. W organi-
zację uroczystości zaangaŜowali się nie 
tylko młodzi harcerze, ale równieŜ ich 
wychowawcy. Druh Jan Gudelis od lat 
związany z pocztą harcerską zaprojek-
tował specjalny znaczek, który jest pa-
miątką tego harcerskiego spotkania.  
Harcerstwo jest dziś dla młodych ludzi 
wielką przygodą, ale harcerze z Sza-
rych Szeregów wciąŜ są wzorem ofiar-
ności, odwagi i bohaterstwa. 
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Kaziuki - Wilniuki 
Serce rośnie, kiedy Kaziuk prze ku wiośnie. 
To ludowe porzekadło w pełni oddaje 
klimat tego prawie wiosennego Kaziuko-
wego święta, które w Mrągowie odbyło 
się po raz piąty. Bo, jak wiadomo, Kaziuk 
wileński wraz z repatriantami powędro-
wał do nowych ojczyzn, między innymi 
do Polski. Mrągowskie Kaziuki – co roku 
są duŜym wydarzeniem kulturalnym. W 
tym roku na scenie Centrum Kultury i 
Turystyki wystąpiły zespoły: ”Kaziuk 
Wileński”, „Jutrzenka” oraz wokalistka 
Gabriela Wasilawskaite. Jak na Kazika 
przystało – w holu odbył się kiermasz 
ozdób wileńskich, kaziukowych serc oraz 
najwaŜniejszych palm wielkanocnych, 
bez których trudno wyobrazić sobie wi-
leńskie Kaziuki. 
Za rok kolejne Kaziuki, a juŜ dziś ich or-
ganizatorzy zapraszają miłośników sen-
tymentalnych spotkań na 14 Festiwal 
Kultury Kresowej, który odbędzie się w 
dniach od 8 do 10 sierpnia 

Byli dla innych 
Ponad dwustu młodych artystów wytąpi-
ło w mrągowskim Centrum Kultury i 
Turystyki na corocznej imprezie charyta-
tywnej "Być dla innych", zorganizowanej 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury. 
Wielkanocne kartki, pisanki i ozdoby 
świątecznego stołu- to wszystko moŜna 
było zakupić przed koncertem. Impreza 
to bowiem połączenie muzyki ze sztuką, a 
ich głównymi bohaterami byli uczestnicy 
zajęć w MłodzieŜowym Domu Kultury. 
Koncert wsparł wychowanków Domu 
Pomocy Społecznej dla Dzieci i MłodzieŜy 
Niepełnosprawnych w Mrągowie. 

MKS Mrągowia Mrągowo walczy o III ligę 

Batalia o awans 
W sobotę 22 marca rozpoczyna się rewanŜowa runda rozgrywek piłkar-
skich IV ligi województwa warmińsko-mazurskiego.  

Z e względu na reorganizację 
rozgrywek od przyszłego 
sezonu, piłkarze i działacze 
Mrągowii Mrągowo za cel 

postawili sobie awans do nowej III ligi. 
Okres przygotowawczy przebiegł pra-
cowicie. Ostatni sparing rozegrano 15 
marca w Mrągowie na nowej, dolnej 
płycie stadionu.  

Rywalem był zespół Stomilowcy z 
Olsztyna, druŜyna A-klasowa, będąca 
kontynuatorem piłkarskich tradycji 
Stomilu Olsztyn. Mrągowia Mrągowo 
na nowym boisku, w ocenie wicepreze-
sa klubu Stanisława Brakonieckiego  
zagrała koncertowo pokonując Stomi-
lowców 8:1. Remont dolnej płyty był 
pierwszym krokiem w celu poprawy 

stanu sportowej bazy klubu. Samorząd 
Miasta podjął juŜ decyzję o wykonaniu 
remontu budynków klubowych na wio-
snę oraz przygotował dwa projekty 
inwestycyjne - modernizacji górnej pły-
ty stadionu miejskiego wraz z budową 
zaplecza socjalnego w celu zgłoszenia 
ich o dofinansowanie w ramach RPO ze 
środków UE.  

Nabór projektów do konkursów w 
ramach rewitalizacji terenów miejskich 
rozpocznie się w sierpniu. śyczymy 
piłkarzom sukcesów w rozgrywkach i 
trzymamy kciuki, by załoŜony cel udało 
się osiągnąć. Zapraszamy wszystkich 
kibiców na mecze MKS na stadion miej-
ski i zachęcamy do sportowego kibico-
wania. 

Tabela IV ligi grupa warmińsko-mazurska po 15 meczach w rundzie jesiennej 

Terminy rozgrywek  
piłkarskich 
 
Kolejka 16  Motor Lubawa - Mrągowia 
Mrągowo  22 marca, 14:00  
 
Kolejka 17  Mrągowia Mrągowo - Start 
Działdowo 29 marca, 16:00  

 
Kolejka 18  Granica Kętrzyn - Mrągo-
wia Mrągowo 6 kwietnia, 15:00  
 
Kolejka 19  Mrągowia Mrągowo - Za-
mek Kurzętnik  12 kwietnia, 16:00  
 
Kolejka 20  Polonia Pasłęk - Mrągowia 
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XII Mistrzostwa Polski  
Pracowników Samorządowych  

w halowej piłce noŜnej  
Eliminacje strefy Północno-Wschodniej  

W  dniach 14 – 16 marca 
2008r., Centrum Kultury i 
Turystyki w Mrągowie 
zorganizowało eliminacje 

strefy północno-wschodniej do IIX Mi-
strzostw Polski Pracowników Samorzą-
dowych w halowej piłce noŜnej. 

 W tegorocznych rozgrywkach 
uczestniczyła rekordowa ilość zespołów, 
28 druŜyn  z czterech województw: War-
mińsko –Mazurskiego, Mazowieckiego, 
Kujawsko- Pomorskiego i Bielsko Podla-
skiego. W zawodach uczestniczyli pra-
cownicy urzędów miast, starostw, urzę-
dów marszałkowskich. Około 350 zapro-

szonych osób i zawodników. 
Patronat nad imprezą objęła Bur-

mistrz Miasta Mrągowa – pani Otolia 
Siemieniec. W organizację zawodów 
włączył się równieŜ Starosta Powiatu 
Mrągowskiego oraz Związek Gmin War-
mińsko – Mazurskich, którzy byli funda-
torami atrakcyjnych nagród dla zawod-
ników i druŜyn. Sponsorami, którzy 
ufundowali nagrody rzeczowe była fir-
ma ABPOL oraz hotel KsięŜycowy Dwo-
rek z GierłoŜy. Patronat medialny nad 
imprezą objęło radio WA-MA oraz tele-
wizja itvmrągowo. DruŜyny zostały po-

dzielone w wyniku przeprowadzonego 
losowania na 7 grup. Zgodnie z załoŜe-
niami regulaminu, awans do kolejnej 
rundy uzyskały po 2 najlepsze zespoły 
z kaŜdej grupy eliminacyjnej. Łącznie 
do dalszych gier awansowało 14 zespo-
łów. Po przeprowadzeniu II rundy 
eliminacyjnej do finałów awansowało 8 
najlepszych zespołów.  

Ze strefy północno - wschodniej 
awans uzyskuje 10 najlepszych zespo-
łów w związku z tym, Ŝe jest to najlicz-
niejsza grupa eliminacyjna. W innych 
strefach w eliminacjach wzięło udział 
zdecydowanie mniej druŜyn. Strefa 

północny-zachód - tylko 5 dru-
Ŝyn, strefa południowy zachód 
- 11 zespołów, a w strefie połu-
dniowy-wschód – 9 zespołów. 
W sobotę wieczorem po za-
kończeniu pierwszego dnia 
rozgrywek w Hotelu Mazuria 
została przygotowana uroczy-
sta kolacja dla wszystkich dru-
Ŝyn uczestniczących w Mrą-
gowskich rozgrywkach. Za-
wodnikom i gościom, wspólny 
wieczór umilał zespół „Szybki 
MontaŜ”, który przygotował 
program o charakterze Ŝeglar-
skim i szantowym. W tego-

rocznych rozgrywkach najlepszymi 
zespołami, które uzyskały awans do 
finałów w Bielsku Białej zostały druŜy-
ny z Morąga, Bartoszyc i Nowego 
Dworu Mazowieckiego.  

Organizatorzy przyznali równieŜ 
nagrody w klasyfikacjach indywidual-
nych: najlepszym bramkarzem zawo-
dów został – Kowalski Jacek – Nowy 
Dwór Mazowiecki. Najlepszym zawod-
nikiem – Berent Tomasz – UM Morąg. 
Najstarszymi zawodnikami zawodów 
zostali: Szatkowski Zygmunt – Nidzica 
i Pszczoła Stefan z Bartoszyc DruŜyną 

Fair Play została reprezentacja 
Nowego Dworu Mazowieckie-
go. Organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania Sta-
roście Mrągowskiemu, Związ-
kowi Gmin Warmińsko – Ma-
zurskich w Olsztynie oraz 
sponsorom za pomoc w 
uświetnieniu tegorocznych 
zawodów. 

Waldemar Cybul, CKiT 

Zwycięzcy mrągowskich rozgrywek, 
zawodnicy z Morąga 

 
 
 

Orlik w Mrągowie 
Mrągowianie będą mieli nowoczesne 

boiska. Marszałek Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego przyłączył się do inicjaty-
wy Ministra Sportu i Turystyki i wspólnie 
będą realizować program budowy kom-
pleksów sportowych, umoŜliwiających 
uprawianie róŜnych dyscyplin sportowych 
przez wszystkie grypy wiekowe na bez-
piecznych, nowoczesnych, europejskich 
boiskach sportowych. Znamy juŜ lokaliza-
cję pierwszych takich boisk. Jedno z nich 
będzie na terenie byłej Jednostki Wojsko-
wej, w miejscu boiska piłkarskiego. 

- Wybitnych sportowców z Warmii, 
Mazur i Powiśla objęliśmy programem 
stypendialnym, a teraz zyskujemy moŜli-
wość wzmocnienia bazy sportowej w re-
gionie – mówi Jacek Protas, Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – 
Nowy program ma zniwelować dystans, 
jaki dzieli w tym zakresie od nowocze-
snych i bogatych krajów europejskich. 
Chcemy budować kompleksy sportowe, 
składające się z dwóch boisk – piłkarskiego 
i boiska wielofunkcyjnego, do tego budy-
nek sanitarno-szatniowy. Zakładamy 
wstępny koszt takiego kompleksu na 1 mln 
zł. Na początek zwróciliśmy się do staro-
stów wszystkich powiatów z Warmii, Ma-
zur i Powiśla, by wskazali najlepszy ich 
zdaniem lokalizacje.  

Program przewiduje, Ŝe źródłem finan-
sowania inwestycji będą głównie fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu (33 proc. wartości inwestycji) i 
środki z budŜetu samorządu wojewódz-
twa. Przy takiej pomocy gminę byłoby stać 
na kompleks sportowy z prawdziwego 
zdarzenia.  

Jedno z tych europejskich boisk miało 
byc początkowo przy Zespole Szkół nr 4. 
Ze względów technicznych zapadła inna 
decyzja - nowoczesny kompleks boisk ze 
sztuczną nawierzchnią zlokalizowany zo-
stanie na terenie dawnych koszar. Boisko 
będzie ogólnodostępne dla wszystkich. 
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KULTURALNE MRĄGOWO 

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

Osiemnastka  
z Kaczmarskim 

 
Osiemnastu 
u c z e s t n i -
ków z całe-
go regionu 
zaśpiewa w 
M r ą g o w i e 

piosenki Jacka Kaczmarskiego, w 
konkursie "Wspomnienie". Pod-
czas przeglądu gościnnie wystąpi 
"Czerwony Tulipan" oraz mrą-
gowski chór Schola Vocale. Orga-
nizatorem jest stowarzyszenie 
Synapsa z Mrągowa. 
 
Nabór kandydatów juŜ zakoń-
czony. Zgłosiło się osiemnastu 
uczestników z powiatów mrą-
gowskiego, kętrzyńskiego, piskie-
go oraz z Warszawy. Organizato-
rzy nie spodziewali się takiego 
zainteresowania konkursem. Te-
raz przygotowują się do wielkiej 
gali. Wyłoniony podczas niej lau-
reat otrzyma przepustkę na Festi-
wal Piosenki Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego w Kołobrzegu. O 
tym, kto najładniej zaśpiewa pio-
senki niezapomnianego barda, 
dowiemy się juŜ 10 kwietnia. 
Koncert odbędzie się w w Jazz 
Clubie o godzinie 18.00. 

Centrum Kultury i Turystyki  
serdecznie zaprasza  

do obejrzenia wystawy haftu  
 
Na wystawie swoje prace prezentu-
ją: 
• Jolanta Lasocka  
• Jadwiga Orzepowska 
• Anna Szczepuch 
• Rafał Korotkiewicz 
 

oraz uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej: Maria Grabowska, Jo-
lanta Laska, ElŜbieta Jurgiel, Kata-
rzyna Frydrych, Wiesława Sawicka, 
Mariusz Rurak. 
 
Na wystawie zaprezentowano ser-
wety, obrusy, obrazki, pejzaŜe, kar-
ty wielkanocne wykonane haftem 
krzyŜykowym i richelieu. 
 

Prace oglądać moŜna  
do 4 kwietnia w galerii Centrum 

MIĘDZYNARODOWY  
DZIEŃ TEATRU 
SPEKTAKL TEATRU 
IM. STEFANA JARACZA 
 
W ramach 
Międzynaro-
dowego Dnia 
Teatru Cen-
trum Kultury 
i Turystyki 
zaprasza na 
spektakl Ćwiczenia z Witkacego - WA-
RIAT I ZAKONNICA na podstawie dra-
matu Stanisława Ignacego Witkiewicza 
w wykonaniu TEATRU IM. STEFANA 
JARACZA W OLSZTYNIE.  
 
30  marca  2 008  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, przyprawio-
nej sporą szczyptą suspensu i czarnego 
humoru. Sztuka apologety "Dziwności 
Istnienia" rozgrywa się w klaustrofobicz-
nej scenerii domu wariatów, gdzie docho-
dzi do fantazmatycznej rozgrywki mię-
dzy pogruchotanymi przez Ŝycie osobo-
wościami. A rozgrywka toczy się o prawo 
do indywidualnego stanowienia o sobie.  
Bilety: 20 zł, 15 zł (ulgowy - uczniowie, 
studenci.  

Lejdis  
(Polska 2007) 
gatunek: komedia 
czas trwania: 137 min 
cena biletu: 12 zł 
 
28 marca – 1 kwietnia  
(oprócz 30 marca) 
 
Projekcje odbędą się: 
28, 31 marca i 1 kwietnia  
o godz. 17.00 

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  


