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Unijne projekty w Mrągowie 
W Mrągowie ruszyła realizacja 
projektów, dofinansowanych z 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

w numerze: 

Czytaj str. 5 

MKS Mrągowia 
w III lidze 
Mrągowia zapewniła sobie awans 
do nowej III ligi. Poznała juŜ 
rywali w nowych rozgrywkach. 

Czytaj str. 3 

Mrągowo wysoko  
w rankingu 
W rankingu Gazety Prawnej i Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego  
„Europejska Gmina – Europejskie 
Miasto” Mrągowo zajęło drugie 
miejsce.  
 

Czytaj str. 2 

Ponadto:  
RELACJA Z V SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH  
SAMORZĄDÓW POWIATU MRĄGOWSKIEGO, str. 6 
PROGRAM DNI MRĄGOWA, str. 8,  
IMPREZOWE LATO, str. 8 

 

Flaga Europejska w Mrągowie 
Przedstawiciel Rady Europy, Wilfried Böhm uroczyście przekazał Bur-
mistrzowi Miasta Otolii Siemieniec w dniu 6 czerwca Flagę Europejską, 
przyznaną Miastu przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. 

 Flaga Europejska jest juŜ w Mrągo-
wie! Przekazał ją 6 czerwca Burmi-
strzowi Mrągowa Otolii Siemieniec 
Honorowy Przedstawiciel Zgroma-
dzenia Parlamentarnego Rady Euro-
py, Wilfried Böhm. Na pamiątkę 
tego wydarzenia oraz obchodów 15-
lecia Partnerstwa Mrągowo - Grün-

berg 8 czerwca odsłonięty został 
Plac Unii Europejskiej (przy amfi-
teatrze nad Jeziorkiem Magistrac-
kim). Ponadto przedstawiciele 
miast partnerskich obok Jeziorka 
Magistrackiego posadzili Dęby 
Przyjaźni. 

Na zdjęciach: Moment wręczenia Flagi Europejskiej przez Wilfrieda Bohma. Obok - odsłonięcie Placu Unii Europejskiej. 

Wielkie otwarcie w Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych 

Mrongoville zaprasza 
Burmistrz Miasta Mragowa, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Mars-
hal Mrongoville serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na uro-
czyste otwarcie Miasteczka Westernowego "Mrongoville", które odbę-
dzie się 4 lipca 2008 roku o godzinie 16.00 na terenie Miasteczka przy ul. 
Młynowej 50. W programie otwarcia zwiedzanie miasteczka, Rancha 
Farmera z Parkiem Zwierząt, Wioski Indiańskiej, a takŜe wiele atrakcji 
i pokazów artystycznych. Strój kowbojski mile widziany!!!  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
Dofinansowanie z EFRR 4,5 mln zł. 
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 LOKALNE AKTUALNOŚCI 

Mrągowianin zajął I miejsce w 
II Mistrzostwach Kierowców 
Autobusów w kategorii auto-
busów regionalnych, organizo-
wanych przez Ogólnopolski 
Związek Pracodawców Trans-
portu Samochodowego - mowa 
o Marcinie Szczepińskim, kie-
rowcy mrągowskiego PKS. 
MARCIN SZCZEPIŃSKI – ma 
34 lata, Ŝonę i 8-letnią córkę, 
pracuje w Przedsiębiorstwie 

Najlepsi uczniowie na spotkaniu z Burmistrzem 

Uczniowie w Ratuszu   
Najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych dzień przed koń-
cem roku spotkali się z Burmistrzem Mrągowa Otolią Siemieniec. 

O  swoich osiągnięciach i planach na 
przyszłość rozmawiali uczniowie 
z Burmistrzem Mrągowa Otolią 
Siemieniec. Spotkanie było wyra-

zem uznania za wyniki w nauce - Pani Bur-
mistrz zaprezentowała mrągowskim prymu-
som plany inwestycyjne Mrągowa, opowie-
działa o wybudowanym właśnie Miasteczku 

Westernowym Mrongoville oraz wysłuchała 
pytań i pomysłów młodzieŜy.  
- Jakiekolwiek będą wasze plany na przyszłość, 
bądźcie zawsze ambasadorami naszego miasta - 
zachęcała burmistrz Otolia Siemieniec. Gościom 
wręczyła dyplomy i drobne upominki. Następne 
spotkanie z najlepszymi uczniami odbędzie się 
za rok. 

INWESTYCJE  
MIESZKANIOWE 
 
KRAJAN W REMONCIE 
Wyłoniono wykonawcę przebudowy 
hotelu Krajan na mieszkania komunalne. 
Z pięciu zgłoszonych ofert przetargo-
wych wybrano, mrągowską firmę, 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólne-
go. W wyniku adaptacji hotelu powstaną 
32 mieszkania komunalne, których od-
danie planowane jest na koniec września 
2009 roku. Inwestycja ta jest realizacją 
„Wieloletniego Programu Gospodarowa-
nia Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Miasta Mrągowo na lata 2007-2011” 
uchwalonego na wniosek burmistrza 
przez Radę Miasta w styczniu 2007 roku.  
Rozpoczęto równieŜ prace nad przygoto-
waniem kolejnej inwestycji – budowy 
mieszkań socjalnych.  
Sukcesywnie remontowane są równieŜ 
budynki komunalne w obrębie starego 
miasta. Aktualnie remontowane są kolej-
ne budynki przy ulicy Roosevelta. 

W rankingu Gazety 
Prawnej i Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego  
„Europejska Gmina – 

Europejskie Miasto” Mrągowo zajęło wśród 
samorządów województwa warmińsko-
mazurskiego drugie miejsce, za Elblągiem. Na 
trzecim miejscu uplasował się Olsztyn. Ranking 
pokazuje skuteczność samorządów i przedsię-
biorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych w 

2007 roku. W poprzed-
nim rankingu obejmu-
jącym 2006 rok Gmina 
Miasto Mrągowo upla-
sowała się na 9 miejscu 
w województwie. 
WyróŜnienie odebrał w 
Gdańsku zastępca Bur-
mistrza Tomasz Witko-
wicz (na zdjęciu). 

Mrągowo w europejskiej czołówce 

Najlepszy kierowca pochodzi z Mrągowa 
PKS w Mrągowie od 
lipca 2007r. Prawo 
jazdy kat. D posiada od 
grudnia 2006r. Wywo-
dzi się z rodziny z tra-
dycjami kierowcy, jego 
tata równieŜ był kie-
rowcą autobusowym w 
PPKS w Mrągowie.  
26 maja 2008r. pan 
Marcin zajął I miejsce 
w II Mistrzostwach 

Polski, we wrześniu jedzie do Turynu na 
Mistrzostwa Europy jako obserwator, nato-
miast w październiku weźmie udział w 
Mistrzostwach Polski Kierowców Autobu-
sowych w Poznaniu. Pan Marcin – jak sam 
twierdzi - interesuje się pojazdami od dzie-
ciństwa - to jego ulubione hobby. Oprócz 
znakomitego przygotowania teoretycznego 
i umiejętności praktycznych kierowcy nasz 
laureat jest kulturalny, uprzejmy oraz am-
bitny.  
 
GRATULUJEMY! 

Informacja przesłana  
przez PKS Mrągowo 
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W szyscy wierzyli, Ŝe 
Mrągowia zajmie trze-
cią pozycję, jednak po 
remisie 1:1  z Sokołem 

Ostróda Ŝółto-czarni ostatecznie roz-
grywki zakończyli na czwartym miej-
scu w tabeli. Mimo to i tak wszyscy są 
zadowoleni.  Zamierzony cel udało nam 
się osiągnąć, jesteśmy z tego dumni – 
podsumował sezon Andrzej Biedrzyc-
ki, trener Mrągowii Mrągowo. W no-
wej lidze będziemy starali się zaprezento-
wać z jak najlepszej strony i grać tak, aby 
być w czubie tabeli – dodaje Biedrzycki. 
Po meczu władze Mrągowa nagrodzi-
ły piłkarzy, trenera, przedstawicieli 

klubu i obecnych na meczu sponso-
rów pamiątkowym pucharem i sta-
tuetkami.   
 
Rywale Mrągowii w III lidze: 
 
Ruch Wysokie  Mazowieckie, Olim-
pia Elbląg, Warmia Grajewo, Orzeł 
Kolno, Huragan Morąg,  Start Dział-
dowo, Vęgoria Węgorzewo, Con-
cordia Elbląg, Czarni Olecko, Supra-
ślanka Supraśl, Sokół Sokółka, Cre-
sovia Siemiatycze, Olimpia Za-
mbrów, Pogoń Łapy, Sparta Augu-
stów, Piast Białystok i MKS Mielnik. 
 

 Mrągowia Mrągowo w III lidze! 
 

7 czerwca 2008 roku  zespół Mrągowii Mrągowo zakończył rozgrywki  
w IV lidze i oficjalnie awansował do III ligi makroregionalnej.  

SPORT 

INWESTYCJE SPORTOWE 
Hala widowiskowo-sportowa 
Miasto Mrągowo ogłosiło prze-
targ na: „Wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej na 
budowę hali widowiskowo-
sportowej na terenie byłej Jed-
nostki Wojskowej w Mrągowie”.  

Dokumentację wykonana będzie na 
podstawie koncepcji architektonicznej 
wykonanej przez mgr inŜ. arch. W.A. 
Dezor, pozytywnie zaopiniowanej 
przez Warmińsko – Mazurskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Dopuszczono zmianę koncepcji 
pod warunkiem uzyskania przez Wy-
konawcę pozytywnej akceptacji auto-
ra koncepcji i Warmińsko – Mazur-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Hala  połączona zosta-
nie  łącznikiem naziemnym z budyn-
kiem Gimnazjum. Wykonany projekt 
zgłoszony zostanie o dofinansowanie 
z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-
2013, w ramach Osi Priorytetowej nr 4 
– Rozwój, restrukturyzacja i rewitali-
zacja miast, Działanie 4.3. – Restruk-
turyzacja terenów powojskowych i 
poprzemysłowych. 

Całe przedsięwzięcie budowlane 
będzie obejmowało: Budowę hali 
widowiskowo - sportowej wraz z 
budową infrastruktury sportowej 
wokół kompleksu oświatowego przy 
Zespole Szkół Nr 1 na terenie byłej 
Jednostki Wojskowej w Mrągowie. 

Wizualizacje Hali 

Na zdjęciu zespół MKS Mrągowia Mrągowo po awansie do III ligi wraz z trenerem, działaczami 
piłkarskimi oraz sponsorami i władzami samorządowymi Miasta. Foto Andrzej Cudo 

W sobotę 21 czerwca, wieczorem na dolnej płycie 
stadionu miejskiego, przy sztucznym świetle, roze-
grany został niezwykły mecz pomiędzy byłymi 
piłkarzami Metalowca Mrągowo i wychowankami 
Mrągowii Mrągowo. Przed jego rozpoczęciem 
odbyła się uroczystość wręczenia statuetki nieza-
pominajki uczestnikom meczu za godne reprezen-

towanie barw klubowych. Na ręce kapitanów 
obydwu druŜyn statuetkę przekazali zastępca 
burmistrza, Tomasz Witkowicz wraz z radnym 
Rady Miejskiej, Tadeuszem Tyczyńskim. W 
meczu, który toczył się w sportowej atmosferze 
padło wiele bramek. Po meczu wspominano 
wspólnie spędzone chwile na boiskach piłkar-
skich w barwach Metalowca i Mrągowii Mrągo-
wo.  

Mecz przyjaźni 
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Wyniki „Konkursu  
Wiedzy o Mrągowie”  
Do piętnastego czerwca moŜna 

było wysyłać odpowiedzi na pytania kon-
kursowe „Konkursu Wiedzy 
o Mrągowie”. Impreza zorganizowana 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Mrągowskiej z okazji 660-lecia Mrągowa 
spotkała się z duŜym zainteresowaniem 
mieszkańców Mrągowa i powiatu mrą-
gowskiego. 
Jury w składzie: 
• Sabina Przybyłowska – przewodniczą-

ca, TMZM 
• Barbara Szymańska – Biblioteka Miejska 

im. Wacława Gołowicza w Mrągowie 
• Katarzyna Ferdynus – członek, Muzeum 

Warmii i Mazur w Olsztynie Oddział w 
Mrągowie, 

oceniło 48 prac. Oto wyniki: 
 
1 - miejsce   -  Monika Ruszczyk – uczen-
nica Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława 
Jagiełły w Mrągowie. 
2 - miejsce  -  Jan Zborowski z Mrągowa. 
3 - miejsce  -  uczniowie ZSZ w ZSS w 
Mrągowie za pracę zbiorową wykonaną 
pod kierunkiem nauczycielki ElŜbiety 
Klimek. WyróŜnienia otrzymali: 

1. Sabina Kremska z Mrągowa 

2. Stanisław Szczepański z Mrągowa 

3. „Przyjaciele Biblioteki” z ZS Nr 1 SP 
Nr 1 w Mrągowie 

4. Jędrzejczyk Aneta i Kornelia Sza-
cherka,  uczennice Gimnazjum w Piec-
kach, Anna Pawlak uczennica Gimna-
zjum w Pieckach. 
 
Organizatorzy gratulują zwycięzcom i 
dziękują wszystkim uczestnikom za 
udział w „Konkursie Wiedzy o Mrągo-
wie”, zapraszają na kolejne imprezy.  
 - ChociaŜ nie wszystkie prace zostały 
nagrodzone, kaŜdy uczestnik konkursu 
moŜe i powinien czuć się jego laureatem - 
mówią organizatorzy.  

ab 

Wycieczka do „Mrongoville” 
Grupa członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej 
20 czerwca odwiedziła Miasteczko Westernowe „Mrongoville”. 
Dzięki przy-
c h y l n o ś c i 

dyrektora Spółki Miastecz-
k o  W e s t e r n o w e 
„Mrongoville”, Rafała DręŜ-
ka i pracowników spółki, 
goście obejrzeli obiekty i 
urządzenia znajdujące się w 
miasteczku, a takŜe specjal-
nie dla nich przygotowany 
ciekawy i oryginalny pokaz 
artystyczny.  

/ab/ 

SPROSTOWANIE 
Z przyczyn technicznych nie ukazało się 
nazwisko autora artykułu Rekordziści z 
wędkami, który ukazał się w nr 6/2008 
Magazynu Mrągowskiego.  
Autorem jest członek zarządu MTW 
„Szczygieł”. Autora przepraszamy. 

Konkurs „Zapobiegajmy PoŜarom” rozstrzygnięty 

StraŜacy na obrazkach  
JuŜ po raz 8 w powiecie mrągowskim odbyła się powiatowa edycja Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego pn. „Zapobiegając poŜarom chronimy 
Ŝycie, mienie i środowisko”. Spośród 154 prac jury wyłoniło 22, które za-
kwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. 

K onkurs adresowany jest do wycho-
wanków przedszkoli, szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, a takŜe doro-

słych. Jego organizatorem na szczeblu powia-
towym jest juŜ od 8 lat Powiatowy Związek 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Mrągo-
wie. Z roku na rok w konkursie bierze udział 
coraz więcej młodych ludzi, a poziom prac się 
podnosi. W tym roku nadesłano 154 prace. 
Jury w składzie: Józef Maciejewski (Prezes 
ZOP ZOSP RP), Dariusz Reszka (st. technik 
organizacyjno-kadrowy w KP PSP w Mrągo-
wie) i Piotr Dondajewski (Prezes Zarządu 
Okręgu Związku Artystów Plastyków w 
Olsztynie) wybrało 22 prace, które zakwalifi-
kowały się do etapu wojewódzkiego.  
- W sumie to nie mieliśmy problemu z wyło-
nieniem laureatów - mówi Piotr Dondajewski. 
- Prace były na równym poziomie, a ich tema-
tyka była zróŜnicowana. WaŜne jest takŜe to, 
co autorzy chcieli przekazać w swoich dzie-
łach. Młodzi ludzie wiedzą, Ŝe straŜacy poma-

gają poszkodowanym w wypadkach drogo-
wych i nurkują. Przyjemnie było oglądać 
prace młodych ludzi, bo na co dzień mam do 
czynienia z malarstwem na innym poziomie - 
mówi Piotr Dondajewski. 
 Wszyscy laureaci konkursu dostali dyplomy i 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep 
„Bajka” Doroty Zielińskiej. Teraz obrazy mło-
dych adeptów plastyki zostaną przekazane do 
Komendy Powiatowej PSP w Iławie - organi-
zatora Wojewódzkiego Konkursu Plastyczne-
go "Zapobiegajmy PoŜarom". 

Paweł Krasowski 

Laureaci etapu powiatowego  
 

kategoria przedszkolna 
Gajo Łukasz, Grupa „Biedronki” z przedszkola w 
Pieckach, Filipowicz Julia i Pietrzyk Emilia, Łuka-
sik Ola, Walczak Karolina i Wierciszewska Ada 
kategoria szkoła podstawowa klasy I-III 
Baczyńska Emila, Sałata Patrycja, Bałdyga Domi-
nika, Olbryś Milena, Gwiazda Marcin 
kategoria szkoła Podstawowa klasy IV-VI 
Zaręba Oliwia, Kulmaczewska Amanda, Sałata 
Kamil, Polonis Karolina, Ciompała Aleksandra 
kategoria gimnazjum 
Sokołowska Ewelina, Kuriata Renata, Rodziewicz 
Joanna, Niedźwiecki Adrian, Izdebska Aleksandra 
kategoria szkoły ponadgimnazjalne 
Ochelska Natalia 
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Czas na naukę 
 

Z komputerem za pan brat 
W Mrągowie ruszyła I edycja kursu komputerowego dla mieszkańców Mia-
sta i Gminy Mrągowo, współfinansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Kurs jest częścią projektu pn. "Wstęp 
do e-edukacji", realizowanego przez 
Miasto Mrągowo w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem 
głównym projektu jest zwiększenie ak-
tywności edukacyjnej mieszkańców, 
którzy zakończyli juŜ edukację, w zakre-
sie umiejętności korzystania z no-
woczesnych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych. Partnerem 
Miasta w realizacji zadania jest 
Mrągowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. 

W ramach projektu zostaną zor-
ganizowane trzy 40 - godzinne kur-
sy komputerowe dla 15 - osobo-
wych grup uczestników. KaŜdy z 
kursów składa się z 5 modułów 
(system operacyjny, Internet, edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezen-
tacje multimedialne). Kolejna edycja 

kursu planowana jest w terminie od 16 
lipca do 13 sierpnia br. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy. Biuro projektu: Urząd 
Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 
60A, pokój Nr 28, tel. 089 741 2902 Infor-
macji udziela kierownik projektu: Anna 
Jakubowicz. 

Edukacja w Mrągowie 
 

Z kulturą za pan brat 
W Mrągowie ruszyła realizacja projektu pod nazwą „Od lokalnej inicjatywy 
do pełnej kultury”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. 
Jego zakres obejmuje edukację kulturalną 
mieszkańców Gminy i Miasta Mrągowo, 
poprzez czynny udział w Ŝyciu kultural-
nym, społecznym oraz towarzyskim. W 
ramach realizacji projektu odbędzie się 
dziesięć wyjazdów do teatrów w więk-
szych ośrodkach miejskich. Do końca 
czerwca przeprowadzono juŜ osiem wyjaz-
dów, w których uczestniczyło w sumie ok. 
250 osób. Zrealizowane zostały ostatnio: 
24.06.2008r. – Teatr im. Stefana Jaracza w 
Olsztynie, spektakl pt. „Ich czworo. Trage-
dia ludzi głupich w 3 aktach”,  
27.06.2008r. – Teatr  im. Stefana Jaracza w 
Olsztynie, spektakl pt. „Mistrz i Małgorza-
ta”. Do realizacji pozostały jeszcze dwa 
wyjazdy w następujących terminach: 
- 11.07.2008r. – Teatr Polonia w Warszawie, 
spektakl pt. „Grube ryby”,  
- 13.07.2008r. – Teatr Muzyczny „Roma” w 
Warszawie, spektakl pt. „Upiór w Operze”.   
 

Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrągo-
wie, ul. Królewiecka 60A, pokój Nr 28, tel. 
089 741 2902. Informacji udziela: kierownik 
projektu: Irena Szkudaj.  
Projekt współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

 
 
 

Programy o Mrągowie 
 
TELETOP 
UŜytkownicy telewi-
zji kablowej mogą 
codziennie obejrzeć program z Mrągowa 
„Mrągowskie Klimaty”. Emituje go stacja Tele - 
Top, a programy powstają we współpracy z 
Samorządem Miasta i Powiatu. Programy o lo-
kalnych sprawach są emitowane co cztery godzi-
ny 9.30, 13.30, 17.30, 21.30  Tele - Top codziennie 
informuje  równieŜ o tym, co dzieje się w Olszty-
nie, Biskupcu, Szczytnie, 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 twór-
cą jest Piotr Deptuła. Materiały o mieście i okoli-
cach ukazują się na bieŜąco i cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. Zapraszamy do 
oglądania programów: www.itvmragowo.pl 

 
RADIO  WAMA 
Czwartkowe Rozmowy Dokończo-
ne to tytuł nowej audycji Radia 
WaMa, promującej Mrągowo i 
waŜne dla miasta przedsięwzięcia 
w całym regionie. Dzięki audycjom 
mieszkańcy mogą dowiedzieć się o najwaŜniej-
szych inicjatywach, inwestycjach i planach na 
rozwój miasta.  
Audycje moŜna usłyszeć w kaŜdy czwartek o 
godzinie 9.30 na antenie Radia WaMa, potem 
moŜna je pobrać na stronie www.mragowo.pl. 
Oprócz tych audycji, w codziennych serwisach 
przekazywane są informacje z miejskiego urzę-
du.  

Hospicjum to teŜ Ŝycie  
Mrągowskie Hospicjum Domowe działa juŜ 
dziesięć lat. Niesie pomoc chorym terminalnie, a 
w pracę zaangaŜowani są wolontariusze, którzy 
pomagają nie tylko pacjentom, ale równieŜ ich 
rodzinom. 
- Hospicjum powstało po to, by dobrowolnie 
nieść pomoc pielęgnacyjną, duchową i lekarską - 
mówi prezes Hospicjum, Mieczysław Banach. - 
WaŜne jest niesienie pomocy, pokoju, ufności, 
Ŝyczliwej obecności. Ci, którzy mają w rodzinie 
lub swoim otoczeniu osobę chorą terminalnie, 
mogą powiadomić o tym fakcie mrągowskich 
wolontariuszy, którzy na pewno pomogą.  
Informacje: sekretariat Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (poniedziałki 10.00 - 12.00), 
kancelaria parafii św. Wojciecha (czwartki 
10.00 - 12.00) lub nr telefonu 665 023 397 co-
dziennie od 7.00 do 22.00. 
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 INTEGRACJA SAMORZĄDÓW 

B icie piany, rzut piłeczką 
do celu, obieranie ziem-
niaków, picie piwa przez 
słomkę, zawijanie mumii 

czy jedzenie pączka bez oblizywa-
nia się – to tylko niektóre z konku-
rencji, którym musieli sprostać za-
wodnicy V Spotkań Integracyjnych 
Samorządów Powiatu Mrągowskie-
go. 
Najlepszą druŜyną okazało się Mia-
sto Mrągowo (liczba punktów 125), 
w której skład weszli mrągowscy 
radni, pracownicy urzędu i podle-
głych jednostek. 
- To właśnie my pięć lat temu zainicjowa-
liśmy te spotkania, miło nam teraz, Ŝe je 
wygraliśmy – mówi przewodniczący 
rady miejskiej, Zbigniew Lubowidzki. 
Nie wszystkie konkurencje były proste. 
Rzuty piłką do kosza okazały się nieco 
trudniejsze i potrzebna była dogrywka 
pomiędzy Miastem Mrągowo (w tej kon-
kurencji reprezentantem był wicebur-
mistrz Tomasz Witkowicz) a wójtem Sor-
kwity (Piotr Wołkowicz). W niektórych 
zwycięzcy okazali się bezkonkurencyjni – 
jak na przykład w jeździe rowerem w 
tempie ślimaka. Mrągowski radny Wie-
sław Kamieniecki pokazał tu swoje wy-
bitne kolarskie umiejętności. Swoim ro-

Spotkania Samorządowe na medal 

Mrągowo górą! 
DruŜyna z Mrągowa zajęła pierwsze miejsce na V Spotkaniach Integracyjnych Samorządów Powiatu Mrągowskiego. 
Organizatorem Spotkań była Gmina Piecki. Mimo, iŜ to zwykle zwycięzcy organizują kolejne zawody, tym razem 
organizacją przyszłorocznych spotkań zajmie się Starostwo Powiatowe. 

werem po prostu stanął  i czekał, aŜ 
minie czas… Siłowe zdolności moŜna 
było sprawdzić w przeciąganiu łańcu-
cha, utworzonego z zawodników. Tu 
dobrze radziły sobie gminy wiejskie. 
Na koniec zawodów odbyło się wspól-
ne grillowanie i zabawa ludowa. 
- To była wspaniała impreza, dobrze 
zorganizowana. Dziękujemy Pieckom 
za gościnność i Pani Wójt Marii Jar-
czewskiej za obecność i doping – powie-
dzieli na zakończenie zawodnicy. Kolej-
ne miejsca zajęli:  
II – Gmina Mrągowo (120 pkt),  
III – Piecki (113 pkt),  
IV – Sorkwity (111 pkt),  
V – Starostwo Powiatowe (111 pkt),  

VI – Mikołajki 
(106 pkt). 
W programie 
były nie tylko 
konkurencje, 
ale równieŜ 
koncert Zespołu 
Wokalnego 
Sukces. 
- Takie spotka-
nia to napraw-
dę duŜa inte-
gracja – opo-
wiadają przed-
stawiciele zwy-
cięskiej druŜy-

ny. – Bawiliśmy się wspól-
nie z innymi samorządami 
powiatu. Mieliśmy róŜno-
kolorowe koszulki, które 
nas wyróŜniały i dzięki te-
mu mogliśmy od razu sko-
jarzyć, z jakiej jesteśmy dru-
Ŝyny.  
Za rok organizacją imprezy 
zajmie się Starostwo Powia-
towe, a starosta Dominik 
Tarnowski juŜ teraz zapo-
wiada wiele atrakcji. 

Katarzyna Enerlich 
 

Zwycięska druŜyna z Mrągowa 

Burmistrz, starosta i wójtowie 
gmin brali udział w konkuren-
cji biciu pisany 

Przewodniczący Rady Gmi-
ny Jan Gleba i wójt Piecek 
Maria Jarczewska zapraszają 
do wspólnej zabawy 

OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA MRĄGOWA 

 
Burmistrz Mrągowa informuje, Ŝe 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie ogłoszono na okres 21 
dni wykazy następujących nieru-
chomości przeznaczonych do: 

wydzierŜawienia: 
1. w trybie bezprzetargowym: 
a/ części działki nr 109/4 ( obręb 
nr 6 ), połoŜonej przy ul. Dzięk-
czynnej z przeznaczeniem na teren 
zielony, 
b/ część działki nr 131/16 ( obręb 
nr 6 ), połoŜonej przy ul. Dzięk-
czynnej z przeznaczeniem na teren 
zielony, 
c/ część działki nr 12/3 ( obręb nr 
5 ), połoŜonej przy ul. Na Ostro-
wiu z przeznaczeniem na teren 
zielony. 
BliŜszych informacji na temat wyŜej 
opisanych nieruchomości udziela Re-
ferat Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie, ul. Królewiecka 60A  (II piętro, 
pokój nr 49), tel. 089 741-29-91.  
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 OSKAR CUP 2008 

Najlepsi bilardziści zagrali w Mrągowie  
Mrągowo przez dwa dni było polską stolicą bilarda. W dniach 20-21.06 w hali sportowej przy ulicy Wojska Polskiego 
odbywał się Klubowy Puchar Polski w Pool Bilard - OSKAR CUP MRĄGOWO 2008. W zawodach wzięło udział 12 
zespołów, wygrała druŜyna DUET LIPIŃSKI DACHY Tomaszów Mazowiecki. Mrągowianie odpadli na początku 
zmagań, choć i tak zaprezentowali się dobrze. 

Na starcie zawodów stanęło 12 czte-
roosobowych zespołów. Bilardziści 
walczyli o przepustkę na wrześnio-
we finały Klubowego Pucharu Euro-
py, które odbędą się w Niemczech. 
Zmagania ostatecznie wygrał aktual-
ny lider rozgrywek I Polskiej Ligi 
Bilardowej: druŜyna DUET LIPIŃ-
SKI DACHY Tomaszów Mazowiec-
ki. W składzie tego zespołu są min. 
dwaj mistrzowie Europy juniorów 
Adam Skoneczny i Michał Czarnecki 
oraz zwycięzca tegorocznych zawo-
dów Międzynarodowego Indywidu-
alnego Pucharu Polski - Mariusz 
Skoneczny. Zwycięzcy otrzymali 
okazały puchar ufundowany przez 
Burmistrz Otolię Siemieniec i 3,5 
tysiąca złotych. Drugie miejsce zajął 
czterokrotny Mistrz Polski - zespół 
NOSAN Kielce. W skład grupy 
wchodzi min. aktualny wicemistrz 
Europy Radosław Babica oraz brązo-
wy medalista mistrzostw świata ju-
niorów Karol Skowerski.  

 
Grali teŜ gospodarze 
W zawodach nie zabrakło oczy-

wiście druŜyny gospodarzy. Repre-
zentacja Mrągowa (SKB Mrągowo) 
odpadła jednak na początku rozgry-
wek. Mimo to team nie traktuje tego 
jako poraŜki. - Nasze stowarzyszenie 

istnieje od początku tego rok - mówi 
Wiesław Kuchciński, prezes Stowa-
rzyszenia Kultury Fizycznej - Bilard 
Sportowy. - Aktualnie gramy w dru-
giej lidze i nie mamy takiego do-
świadczenia jak uczestnicy turnieju. 
Zawody skończyły się dla nas na 
drugim meczu, ale i tak cieszymy 
się, Ŝe mogliśmy zagrać. Nawiązali-
śmy kontakty z silnymi zespołami, 
co w przyszłości zaowocuje - mówi 
Wiesław Kuchciński. 

Grę mrągowskiego zespołu w 
składzie: Marcin Stankiewicz, Ma-
riusz Szapiel, Zbigniew Lisek i Ma-
riusz Haberman obserwowali kibice, 
ale takŜe Grzegorz Kędzierski, Pre-
zes Polskiego Związku Bilardo-
wego.  

- Mrągowskim graczom na-
leŜą się słowa uznania za sam 
start w tak prestiŜowej impre-
zie. Myślę, Ŝe za rok pójdzie im 
lepiej - mówi Grzegorz Kę-
dzierski. 

 
Samorząd wspiera bilard 
Nadzieję na dobre starty 

mrągowskich bilardzistów ma-
ją takŜe wła-
dze Mrągo-
wa. Z pomo-
cą Polskiego 

Związku Bilardowego chcą rozwinąć 
tę dziedzinę sportu w naszym mieście. 
– Stawiamy szczególnie na dzieci i 
młodzieŜ – mówi Tomasz Witkowicz, 
z-ca burmistrza Mrągowa. – Dzięki 
PZBil mamy juŜ dobre zaplecze trenin-
gowe i szkoleniowe. Udało nam się 
nawiązać równieŜ współpracę z mi-
strzem kraju w bilardzie sportowym – 
panem Damianem Ejmontem – który 
szkoli naszych młodych bilardzistów. 
– Myślę, Ŝe to w przyszłości zaprocen-
tuje i Mrągowo będzie mogło pochwa-
lić się oprócz znakomitych Ŝeglarzy, 
takŜe dobrymi bilardzistami – mówi 
Tomasz Witkowicz. 

Paweł Krasowski  

Organizatorzy OSKAR CUP MRĄGOWO 2008 
składają serdecznie podziękowanie dla Studia PARADOX  

i Firmie ORLIK z Mrągowa za przygotowanie  
pięknego wystroju hali sportowej na zawody 
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 KULTURALNE MRĄGOWO. KALENDARIUM 

MAZURSKA NOC  
KABARETOWA 
5 lipca (sobota)  
Jedyna i wyjątkowa taka 
noc w regionie - Mazurska Noc Kabaretowa. W 
tym roku rozśmieszać nas będą m.in: Jacek Fe-
derowicz, Kabaret pod Wyrwigroszem, Ani 
MRU-MRU, Grupa Mocarta i wielu innych zna-
komitych artystów. Drugiego dnia, w niedzielę, 
do Wakacyjnej Filharmonii Dowcipu zaprosi nas 
Waldemar Malicki. Obie imprezy moŜna będzie 
obejrzeć na Ŝywo w TVP2, początek o godz. 
20.00. 
Na tydzień przed Piknikiem Country zaprasza-
my na Szeryfiadę, czyli Święto Policji w stylu 
country, 19-20 lipca. Przez dwa dni imprez na 
scenie zagości country i blues, a na zakończenie 
w rockendrollową podróŜ zabierze wszystkich 
gwiazda wieczoru - OBSTAWA PREZYDENTA. 
Ponadto po raz pierwszy Szeryfiadzie towarzy-
szyć będzie ogólnopolski konkurs piosenki co-
untry, w którym wyłonieni zostaną najlepsi 
wykonawcy. 

PIKNIK COUNTRY  
25-27 LIPCA  
Podczas Pikniku Country, w amfite-

atrze i na scenie miejskiej, do wspólnej mu-
zycznej zabawy zapraszać będą znani i lubia-
ni wykonawcy country. Nie zabraknie teŜ 
takich atrakcji jak: Parada Country, Miss Mo-
krego Podkoszulka. Program Pikniku Coun-
try w mieście, w dniach 25 – 27 lipca, zakoń-
czy koncert z okazji 10-lecia KOLTERSÓW z 
udziałem Czarka Makiewicza. Program Pikni-
ku w Amfiteatrze na www.mragowo.pl. 
Transmisja w piątek, 25 lipca w Polsacie. 

 
DuŜym wydarzeniem sporto-
wym będzie takŜe organizowa-

ny przez Polski Związek Piłki Sitkowej i Per-
formance Marketing Group Turniej PlaŜowej 
Piłki Siatkowej Kobiet „PLUS CUP 2008”, któ-
ry odbędzie się na plaŜy przy os. Grunwaldz-
kim, w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia. Trans-
misje z zawodów w Polsat Sport i TV4. 
 

Imprezowe lato 
Lato juŜ się rozpoczęło... Zapraszamy do spędzenia go w Mrągowie. Pobyt 
uatrakcyjnią przygotowane przez CKiT i miejski samorząd liczne imprezy. 
Program jest zróŜnicowany tak, aby kaŜdy mógł znaleźć coś dla siebie.   

WIECZÓR CYGAŃSKI, 2 SIERPNIA 
Na spotkanie z kulturą romską zapraszamy 2 
sierpnia podczas imprezy Wieczór Cygański. W 
tym roku w Mrągowie wystąpi zespół HITANO z 
towarzyszeniem dziecięcego zespołu taneczno-
muzycznego oraz gości. Tego wieczoru nie za-
braknie gorących cygańskich rytmów, barwnych 
strojów, wróŜb i poezji.  
 
FESTIWAL KULTURY  
KRESOWEJ 
JuŜ po raz 14 w dniach 8-10 sierpnia bawić się 
będziemy na Festiwalu Kultury Kresowej. Kon-
cert galowy odbędzie się 9 sierpnia. Transmisję z 
niego obejrzymy w TVP2 15 sierpnia. Koncert 
galowy w amfiteatrze jest podsumowaniem 
trzech dni imprez festiwalowych w mieście, w 
trakcie których oglądać moŜna występy kapel, 
chórów oraz zespołów pieśni i tańca z Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. Występom towarzyszą wy-
stawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wie-
czory poetyckie, kiermasze i degustacje kreso-
wych potraw. W tym roku wystąpią m.in. zespo-
ły: Polesia Czar, Lumen, Dzieci z Łyczakowa, 
Kwartet Sursum Korda, Strzeleckie Dzwoneczki, 
Cantabile, Chabry, Tęcza, Solczanie, Wilenka, 
Świtezianka, Kapela Kaziuka Wileńskiego. 
 
FESTIWAL GOLONKI 
22 i 23 sierpnia to czas dla miłośników dobrej 
zabawy i amatorów smakowitej golonki w róŜnej 

postaci. Gwiazdą pierwszego dnia 
Festiwalu golonki będzie zespół RZEP-
CZYNO. W muzyczne klimaty folk i 
szanty przeniosą nas takŜe zespoły: 
Kraina Mrij, Szybki MontaŜ oraz Zało-
ga Dr. Bryga. Relacja w Super Stacji. 

23 sierpnia koncertem zespołów Akcent i Skaner 
zostanie podsumowany Turniej PlaŜowej Piłki 
Siatkowej Rosetex Cup 2008.  

Sezon letni zakończy 30 sierpnia 
impreza w amfiteatrze nad jez. 
Czos.  Sezon Ŝeglarski na Mazu-

rach Ŝegnać będziemy z GOSIĄ ANDRZEJE-
WICZ  i zespołem AFROMENTAL. Relacja z 
imprezy w TVP3. 
 
CYKL KONCERTÓW  
NA DEPTAKU   
- to kolejna propozycja CKiT ciekawych spotkań z 
muzyką. Mieszanka stylów i gatunków muzycznych 
sprawia, Ŝe kaŜdy koncert jest niezapomnianym 
wydarzeniem. Cykl koncertów, którym przyświeca 
idea spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu i 
środków odurzających, od kilku lat dofinansowany 
jest ze środków budŜetu miasta w ramach Gminnego 
Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj 
Trzeźwy Umysł". 
17 lipca koncert jednego z najlepszych gitarzystów i 
wokalistów bluesowych Wielkiej Brytanii Keitha 
Thompsona oraz uznanej saksofonistki Patsy Gam-
ble. Wraz z nimi wystąpi ceniona polska sekcja ryt-
miczna w składzie: Łukasz Gorczyca - bas i Tomek 
Dominik – perkusja.  
27 lipca wystąpi znany mrągowskiej publiczności 
zespół Country Band Mrągowo. Koncerty sierpnio-
we (3, 16, 31 sierpnia) zakończy występ grupy wo-
kalnej z Rucianego-Nidy pod kierownictwem Czarka 
Nowakowskiego. W jej  wykonaniu, w ramach Świę-
ta Solidarności i Wolności, usłyszymy koncert złoŜo-
ny z piosenek z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. 

 

piątek 11 lipca 
Centrum Kultury i Turystyki 
17.00 Otwarcie wystawy “Lamentasy i Anioły” 
księdza Krzysztofa Niespodziańskiego 
18.00 Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza 
Korcza - nowy amfiteatr na Placu Unii Euro-
pejskiej 
19.00 Peace Maker 
20.30 GOLDEN LIFE  
 
sobota 12 lipca 
CKiT, sala widowiskowa 
9.00 Otwarcie Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Polskiej Dzieci i Mło-
dzieŜy “Młode talenty w blasku 
gwiazd Radia Olsztyn”, plac Unii Europejskiej, 
koncert BLASK GWIAZD  
z Radiem Olsztyn 
prowadzenie Renata Dąbkowska 
17.00 Finał Festiwalu “Młode talenty w blasku 
gwiazd Radia Olsztyn”, mrągowskie prezenta-
cje artystyczne - zespół wokalno-taneczny 
Iskry (MDK) 
19.00 Eney (ska rock) 
20.30 Aisha i Delfin (dance) 
22.00 MAŁGORZATA OSTROWSKA 
23.30 Glamour dj’s  

niedziela 13 lipca, Plac Unii Europejskiej 
IV Wojewódzki Przegląd Rękodzieła  
Artystycznego - Wystawy i prezentacje pla-
styków i rękodzielników z miasta i regionu, 
kiermasze 
14.00 Otwarcie Przeglądu Rękodzieła,  
występ zespołu “Babskie Olekanie” 
15.00 podsumowanie plebiscytu Radia WaMa 
- Mrągowianin Roku 2008 
15.30 występy kapel regionalnych: “Węgojska 
StruŜka”, “Zaciszuki”, "Echo Pasymia" 
wręczenie nagród w konkursie wiedzy  
o Mrągowie zorganizowanego przez TMZM 
z okazji 660-lecia Mrągowa 
18.00 Podsumowanie Przeglądu Rękodzieła 
18.30 Kapela z Orliczka 
  
Program Dni Mrągowa uzupełnią imprezy 
rekreacyjne i sportowe: 
11 lipca, plaŜa przy os. Grunwaldzkim 
10.00 Dziecięcy Turniej Siatkówki 
 
12 lipca, plaŜa przy os. Grunwaldzkim 
10.00 Turniej ROSETEX CUP 2008 
 
13 lipca, plaŜa przy os. Grunwaldzkim 
10.00 Mrągowski Turniej PlaŜowej Piłki Siat-
kowej, Stadion Miejski 
10.00 Turniej Piłki NoŜnej “Mercure Mron-
govia Cup”, 
7.00 – 12.00 Otwarte Spławikowe Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Mrą-
gowa, Jeziorko Magistrackie 
11.00 – 16.30 X Turniej Szachowy o Puchar 
Przewodniczącego Mrągowskiego Stowarzy-
szenia Gospodarczego, Gimnazjum nr 2 ZS 1, 
ul. Kopernika 2a 

11 – 13 lipca 2008  


