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Organizacje pozarządowe 
Miasto współpracuje z organiza-
cjami pozarządowymi już pięć 
lat. Wspiera inicjatywy, współ-
pracuje w ramach projektów. 
Taka działalność aktywizuje 
lokalną społeczność. 

w numerze: 

Czytaj str. 7 

Sokrates  
i gimnazjaliści 
Gimnazjum nr 2 przystąpiło do 
programu Sokrates Comenius. 
Teraz przed uczniami wielka szan-
sa na europejskie kontakty i rozwój 
zainteresowań. Czytaj str. 4 

Ponadto:  
• MRONGOVILLE ZAPRASZA  
     PRZEZ CAŁY ROK!!!!, str. 3 i 5,  

• ADOPCJE CZWORONOGÓW, str. 5 

• KULTURALNE MRĄGOWO, str. 8 

Inwestycje drogowe rozwijają Miasto! 

Pierwsze rondo w mieście 
Trwa budowa ronda przy ul. M.C. Skłodowskiej, Warszawskiej, Mron-
gowiusza, Wojska Polskiego w Mrągowie  wraz z zatokami autobuso-
wymi i lewoskrętem w ulicę Kopernika.  

I nwestycja realizowana jest przez Główną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w 
Olsztynie we współpracy z Sa-

morządem Miasta Mrągowo. Rondo 
na pewno rozwiąże komunikacyjne 
problemy w tym newralgicznym 
punkcie miasta. Oprócz ronda, drogo-
wcy wybudują lewoskręt w ulicę Ko-
pernika.  
Z myślą o podróżujących autobusami 
powstały dwie zatoki autobusowe na 
wysokości byłej jednostki wojskowej, 
przystanek przy ulicy Sienkiewicza 

oraz przed i za Centrum Kultury i 
Turystyki - obok stadionu miejskie-
go. Z budową ronda związane było 
przeniesienie dworca PKS na ulicę 
Kolejową, do budynku dworca 
PKP. Nowy dworzec PKS już funk-
cjonuje, a dotarcie do niego ułatwia 
sygnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniu przy przejeździe kolejowym  
- To rozwiązanie docelowe. Dwo-
rzec już zostanie w tym miejscu. To 
znacznie ułatwi podróżnym zmia-
nę środka komunikacji – zapowia-
da burmistrz Otolia Siemieniec.  

Miejskie inwestycje 
W mieście trwają liczne inwesty-
cje, kolejne są już planowane.  

Czytaj str. 2 

Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty,Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty,Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty,Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty,    

    

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności     

w życiu zawodowym i osobistym. Prosimy przyjąć słowa uznania w życiu zawodowym i osobistym. Prosimy przyjąć słowa uznania w życiu zawodowym i osobistym. Prosimy przyjąć słowa uznania w życiu zawodowym i osobistym. Prosimy przyjąć słowa uznania     

za poświęcenie i zaangażowanie proces nauczania i kształtowania postaw za poświęcenie i zaangażowanie proces nauczania i kształtowania postaw za poświęcenie i zaangażowanie proces nauczania i kształtowania postaw za poświęcenie i zaangażowanie proces nauczania i kształtowania postaw     

oraz osobowości młodego pokolenia.oraz osobowości młodego pokolenia.oraz osobowości młodego pokolenia.oraz osobowości młodego pokolenia.    

Życzymy, aby praca z dziećmi i młodzieżą Życzymy, aby praca z dziećmi i młodzieżą Życzymy, aby praca z dziećmi i młodzieżą Życzymy, aby praca z dziećmi i młodzieżą     

była dla Państwa przyjemnością.była dla Państwa przyjemnością.była dla Państwa przyjemnością.była dla Państwa przyjemnością.    
Przewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady Miejskiej    

    
Zbigniew LubowidzkiZbigniew LubowidzkiZbigniew LubowidzkiZbigniew Lubowidzki    

Burmistrz MrągowaBurmistrz MrągowaBurmistrz MrągowaBurmistrz Mrągowa    
    

Otolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia Siemieniec    
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INWESTYCJE MIEJSKIE I OŚWIATOWE 

Nowy rok szkolny 
Tegoroczny nowy rok szkolny rozpoczął się w 
przygotowanych i odnowionych placówkach.  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
905 uczniów – 36 oddziałów w tym : 
w kl. I szkoły podstawowej – 148 uczniów – 6 oddziałów, 
w gimnazjum 503 uczniów – 19 oddziałów w tym: 
w kl. I gimnazjum   - 161 uczniów – 6 oddziałów. 
W “0” obowiązkowe przygotowanie przedszkolne rozpoczęło 
71 sześciolatków w 3 oddziałach. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 
581 uczniów – 25 oddziałów w tym : 
w kl. I szkoły podstawowej – 65 uczniów – 3 oddziały, 
w gimnazjum 381 uczniów – 15 oddziałów w tym: 
w kl. I gimnazjum   - 138 uczniów – 5 oddziałów. 
W “0” obowiązkowe przygotowanie przedszkolne rozpoczęło 
42 sześciolatków w dwóch oddziałach. 
GIMNAZJUM  NR 1 OHP 
123 uczniów w 6 oddziałach w tym w kl. I gimnazjum   - 40 
uczniów – 2 oddziały. 
PRZEDSZKOLE NR 1 “ Stokrotka” 
W 2 oddziałach “0” obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 
rozpoczęło 39 sześciolatków. Ogólna liczba dzieci przyjętych 
do przedszkola 199 – 7 oddziałów. 
PRZEDSZKOLE NR 2 “ Bajka” 
W 2 oddziałach “0” obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 
rozpoczęło 36 sześciolatków. Ogólna liczba dzieci przyjętych 
do przedszkola 110 – 4 oddziały. 
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
Planowana liczba kół zainteresowań 14, przewidywana liczba 
uczestników – 378. 
REMONTY 
Wydatki z rezerwy celowej na remonty placówek - 90 000 zł 
Zespół Szkół Nr 1 – 26 500 zł 
Fundusze w całości zostały przeznaczone na wyremontowanie 
ogrodzenia szkoły podstawowej przy ul. Kopernika 2A.  
Dodatkowo z budżetu szkoły zostały pokryte koszty następują-
cych remontów: 
szkoła podstawowa ul. Kopernika 2A: 
- odnowienie toalet uczniowskich, pokoju nauczycielskiego, 
pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi  oraz  księgo-
wości szkolnej. 
szkoła podstawowa ul. Bohaterów Warszawy 4: 
- odnowienie gabinetu pedagoga szkolnego i psychologa, 
pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi, pokoju na-
uczycieli wychowania fizycznego oraz gabinetu wicedyrektora, 
- renowacja zabytkowych okien zewnętrznych  oraz zabytko-
wych drzwi wewnętrznych, 
- malowanie okien bloku żywieniowego. 
 gimnazjum ul. Kopernika 2C: 
- naprawa schodów wejściowych. 
Zespół Szkół Nr 4 – 63 500 zł 
Przebudowano nawierzchnię wejścia głównego do budynku, 
wyremontowano schody, wykonano nową balustradę, odmalo-
wano drzwi wejściowe oraz bramę wjazdową. Poza tym ze 
środków rezerwy celowej naprawiono rysy ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych budynku oraz wykonano prace malarskie 
poprawiające estetykę tych miejsc w szkole. 
Z budżetu szkoły pomalowano szatnie i korytarz przy salach 
gimnastycznych, wyremontowano kuchnię szkolną oraz wyko-
nano szereg prac remontowych wynikających z bieżącej 
eksploatacji. 
3. Gimnazjum Nr 1 OHP – ze środków szkoły wyremontowano 
korytarz szkolny oraz dostosowano oświetlenie w pomieszcze-
niach lekcyjnych. 
4. Przedszkole Nr 1 „ Stokrotka „ -  adaptacja pomieszczeń 
na dodatkowy oddział przedszkolny – Planowany koszt 57 869 
zł zostanie pokryty z budżetu Gminy Mrągowo na podstawie 
zawartej umowy. 
5. Przedszkole Nr 2 „ Bajka ” – budynek po remoncie. Prze-
prowadzono jedynie malowanie odświeżające pomieszczenia 
zaplecza kuchennego. 
Kadra 
W Gimnazjum Nr 1 OHP występuje wakat psychologa  - ½ 
etatu. W pozostałych szkołach i placówkach zapewniona jest 
pełna obsada wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.  

Irena Szkudaj, kier. Referatu EKZ 

Przebudowa Hotelu Krajan  
na mieszkania komunalne 
Miasto pięknieje – dzięki prowadzonym obec-
nie inwestycjom. Jedną z ważniejszych jest 
przebudowa Hotelu Krajan.  
- To miejsce od lat straszyło swoim wyglądem 
i było niechlubną wizytówką miasta – mówi 
burmistrz Otolia Siemieniec. – Teraz w tym 
miejscu powstaną mieszkania komunalne. 
Dach nad głową znajdą tu 32 rodziny. War-
tość robót wyniesie  3 569 476,35 zł, zakończe-
nie inwestycji zaplanowane jest na połowę 
września przyszłego roku.  
- Wokół budynku zostanie wykonane zago-
spodarowanie terenu wraz z infrastrukturą 
techniczną – zapowiadają urzędnicy z refera-
tu budownictwa.  
 

ORLIK 2012 
Trwa budowa zespołu boisk i urządzeń spor-
towych wraz z zapleczem boisk w ramach 
ogólnopolskiego programu ORLIK 2012. 

Obiekty powstaną na terenach byłej jednost-
ki  wojskowej. Wartość robót  wyniesie około 
1 350 000 zł. Inwestycję wspiera finansowo 
budżet państwa i Urząd Marszałkowski – 
każda ze stron przekaże na ten cel 333 000 zł. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na 
koniec listopada tego roku.  
 

Ulice Młodkowskiego  
i 8 Maja coraz ładniejsze 
Dobiega końca budowa ciągu pieszo – rowe-
rowego na ulicy Młodkowskiego w kierunku 
do Polskiej Wsi.  
Prace kosztują ponad milion złotych, zakoń-
czenie budowy jeszcze w tym miesiącu. Sa-
morząd miasta pozyskał dofinansowanie tej 
inwestycji w wysokości 600 000 zł w ramach 

Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 
na Drogach.  
Dzięki tej inwestycji Miasto zyska nowy trakt 
pieszo-rowerowy. Ma on długość prawie 
dwóch kilometrów, a twarda nawierzchnia 
polbrukowa znacznie ułatwia podróżowanie. 
Przy ścieżce są ławki – miejsca odpoczynku, 
oraz kosze na śmieci.  
Ponadto dobiegła końca kolejna przebudowa 
ulicy – tym razem 8 Maja, w centrum Mrągowa. 
Koszt inwestycji to prawie 350 tysięcy złotych. 
Ulica doczekała się nowej asfaltowej na-
wierzchni, nowych chodników i zatok postojo-
wych. Poprawiona też została kanalizacja desz-
czowa.  
 

Budowa kanalizacji deszczowej 
Okolice ulicy Piaskowej i Żołnierskiej nie raz 
ucierpiały podczas ulew. Spływająca ulicami 
woda niszczyła skarpy i podmywała chodniki. 
W tym miesiącu rozpoczęła się budowa kolek-
tora deszczowego, od ul. M.C. Skłodowskiej do 
ul. Wojska Polskiego. Koszt budowy kanalizacji 
deszczowej to ponad 2 miliony złotych, zakoń-
czenie prac planowane jest na koniec maja 
przyszłego roku. 
 

Zakończone inwestycje 
- Budowa schodów na ul. Słonecznej,  
wartość: 61 827 zł 
- Podświetlenie kościołów zabytkowych przy 
ul. Królewieckiej, Kościelnej i Roosevelta, 
wartość: 140 200 zł 
- Przebudowa oświetlenia  w ul. Obwodnica, 
wartość: 62 435 zł 
  

 Inwestycje przewidziane 
do rozpoczęcia do końca roku: 
- Przebudowa ul. Sobczyńskiego, 
w zakres prac wejdzie: wykonanie ciągu jezd-
nego o nawierzchni asfaltowej, wykonanie 
ciągów pieszych i zatok postojowych z kostki 
betonowej polbruk i wykonanie odwodnienia – 
kanalizacja deszczowa 
 
- Przebudowa ul. Polnej,  
w zakres prac wejdzie: budowa kanalizacji 
deszczowej, wykonanie ciągu pieszo jezdnego z 
kostki betonowej polbruk, przebudowa oświe-
tlenia ulicznego 
 
- Przebudowa ulicy Staromiejskiej,  
w zakresie prac: przebudowa oświetlenia ulicz-
nego, Wykonanie nawierzchni z kostki kamien-
nej – granitowej 
 
- Modernizacja sięgaczy   
ul. Słoneczna: wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej polbruk 
 
- Wykonanie dwóch odwiertów  
rozpoznawczych na ujęciu wody 
"SOŁTYSKO"  
 Wykonanie dwóch odwiertów o gł około 105 
mb każdy w celu rozpoznania występowania 
wód gruntowych i możliwości wybudowania 
ujęcia wody. 
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INICJATYWY, AKCJE, KONKURSY 

Konkurs dla uczniów mrągowskich szkół 

Znajdź swoje korzenie 
W ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Kulturowego dzieci i mło-
dzież mogą wziąć udział w konkursie "Moje korzenie - Historia i tradycja w 
moim domu, w moim regionie". Prace na konkurs przyjmowane będą do 31 
października 2008. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 30 listopada. 

W  tym roku po raz szesnasty 
organizowane 

są w naszym kraju Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa. 
Włączyło się w nie rów-
nież Miasto Mrągowo. 
Konkurs organizowany 
jest przez Krajowy Ośro-
dek Badań i Dokumentacji Zabytków, po-
wołany przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.  
Konkurs odbywa się pod hasłem „Moje 

korzenie – Historia i tradycja w moim do-
mu, w moim regionie” i promuje regional-

ne i lokalne dziedzictwo. Konkurs 
przeznaczony jest do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, a jego głównym zadaniem 
jest ocalenie od zapomnienia regio-
nalnych i rodzinnych obyczajów, 
sięgnięcie do źródeł pochodzenia 
uczestników oraz odtworzenie 
historii małych ojczyzn. 

Więcej informacji o konkursie na stronie 
www.mragowo.pl. Do pobrania: pliki 
zgłoszeniowe, plakat i regulamin kon-
kursu. Można również obejrzeć pro-
gram, zapraszający do udziału. 

 
 
 
 

Innowacje w systemie  
W Mrągowie 
został utwo-
rzony Powia-
towy Punkt 
Kontak towy 
Regionalnego 
S y s t e m u 
W s p i e r a n i a 

Innowacji. Jego koordynatorką jest Ju-
styna Szambelan.  Sieć punktów RSWI 
w wojewódz tw ie  warmińsko -
mazurskim zajmuje się propagowa-
niem innowacyjności, będącej jednym z 
kluczowych zagadnień programów 
Unii Europejskiej na lata 2007-13.  
W programach należy wykazać inno-
wacyjność proponowanych do dofinan-
sowania działań! Ważne jest więc, aby 
myśląc o przyszłości swojej firmy 
uwzględnić wprowadzenie nowych 
produktów, podnoszenie kwalifikacji 
pracowników, unowocześnianie ma-
szyn czy wdrażanie systemów zarzą-
dzania.  
 
Regionalny Fundusz Pożyczkowy 
udziela pożyczek mikro i małym 
przedsiębiorstwom z terenu woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego - 
również rozpoczynającym działalność 
gospodarczą. Maksymalna kwota po-
życzki wynosi 120.000 złotych i nie 
może przekroczyć 80% wartości kosz-
tów finansowanego przedsięwzięcia. 
Szczegółowych informacji udziela: 
Justyna Szambelan,  
telefon: 089 743 35 26,  
e-mail: pk_mragowo@rswi-olsztyn.pl  

Przygarnij czworonoga! 
Mrągowskie Schronisko dla psów zaprasza do adopcji czworonogów. Każdy, 
kto weźmie psa, będzie zwolniony z opłat od jego posiadania. 

W mrągowskim schronisku w Bagienicach 
jest około 25 psów z terenu Miasta. 
Wszystkie liczą na adop-
cję. Jak zapewnia zarząd-
ca schroniska, Tomasz 
Wieleba, każdy przygar-
nięty pies będzie miał 
swoją własną książeczkę 
zdrowia, a w niej wpisy 

o aktualnych szczepieniach i stanie zdro-
wia. Właściciele zwolnieni będą od opłat 

za posiadanie psa, a proszeni będą 
jedynie o uiszczenie dobrowolnej 
opłaty na rzecz schroniska.  
 
Godziny otwarcia Schroniska:  
pn-pt 10.00-15.00, sb. 10.00-13.00.  

Telefon kontaktowy: 604 205 921 
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Pomoc dla Przedszkola Bajka 

SKOK do integracji 
Sześć drzewek, posadzonych na Placu Unii Europejskiej i dwadzieścia ty-
sięcy złotych dla oddziału integracyjnego Przedszkola Bajka – to efekty spo-
łecznej akcji, zorganizowanej przez SKOK Stefczyka. 

C zek na dwadzieścia tysięcy zło-tych jest dla nas wielką radością i 
niespodzianką – mówi dyrektor-

ka Przedszkola Bajka, Stanisława Łyś. W 
kierowanym przez nią przedszkolu od 5 
lat istnieje oddział integracyjny, w któ-
rym dzieci niepełnosprawne biorą udział 
w zajęciach razem z dziećmi zdrowymi. 
- Te lata pokazały, że eksperyment był 
naprawdę udany – dodaje dyrektorka. W  
Centrum Kultury i Turystyki odbyło się 
uroczyste wręczenie czeku (pieniądze na 
konto wpłynęły już wcześniej), po tym 
przedszkolaki zaprezentowały program 
artystyczny, przygotowany przez Jolantę 
Przybyłowską, Małgorzatę Tylińską i 
Justynę Jarotę – Banach. Nad muzyką i 
choreografią czuwała Marzena Dymer-
ska. Za otrzymane pieniądze przedszko-
le zakupi sprzęt dydaktyczno – rehabili-

tacyjny, pomocny do 
zajęć ruchowych 
dzieci niepełno-
sprawnych. Jednym 
z jego elementów 
będzie tzw. „suchy 
basen”. Sprzęt trafi do przedszkola już w 
październiku. 
- To naprawdę wspaniały gest, dziękuje-
my bardzo naszemu ofiarodawcy – mó-
wi burmistrz Otolia Siemieniec. 
- Chcemy być blisko ludzi i ich potrzeb – 
dodał wiceprezes SKOK Stefczyka, Miro-
sław Dębiński. 
Po uroczystości w CKiT goście przeszli 
nad Jeziorko Magistrackie. Burmistrz 
Otolia Siemieniec wraz z szefami SKOK 
Stefczyka wspólnie wkopali sześć drze-
wek – symbol sześciu lat istnienia Skoku 
w Mrągowie. Telewizyjna relacja z im-
prezy: www.itvmragowo.pl.  

 
 
 

Komputery dla wszystkich 
Dnia 17 września br. odbyło się uroczyste 
zakończenie III edycji kursu komputerowe-
go dla mieszkańców Miasta i Gminy Mrągo-
wo. Była to już ostatnia edycja, realizowana 
w ramach projektu "Wstęp do e - edukacji", 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem głównym projektu było zwiększenie 
aktywności edukacyjnej mieszkańców, któ-
rzy zakończyli już edukację, w zakresie 
umiejętności korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych. Partnerem Miasta w realizacji zadania 
był Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Z ostatniej edycji skorzystało 15 uczest-
ników, którzy otrzymali certyfikaty ukoń-
czenia kursu komputerowego. 

Anna Jakubowicz 

Sokrates i gimnazjaliści 
Wyjazdy zagraniczne, spotkania z młodymi mieszkańcami kilku europej-
skich państw oraz nauka języka i tolerancji to nowe doświadczenia, które 
już niedługo staną się udziałem uczniów mrągowskiego Gimnazjum nr 2. 

Szkoła weźmie udział w europejskim 
projekcie Sokrates Comenius, a dla twór-
ców projektu to znaczący sukces - pro-
jekt zdobył bowiem 94 punkty na sto 
możliwych. Koordynatorką została Do-
rota Roszkowska, zaś projekt pomogli 
przygotować i zrealizują wspólnie z nią: 
Ewa Leszczyńska, Mariola Moczydłow-
ska, Danuta Stachelek i Zbigniew Su-
checki. Koordynatorka projektu Dorota 
Roszkowska ma nadzieję, że z programu 
skorzysta jak najwięcej uczniów. 

- Udział w programie 
traktujemy jak wielką 
przygodę. Uczniowie bę-
dą mieli okazję pracować 
z uczniami z innych kra-
jów - wyjaśnia koordyna-
torka, Dorota Roszkowska 
(na zdj.). 

Nauczyciele już teraz przygotowują mło-
dzież do udziału w programie. Czasu nie 
ma dużo, bo pierwszy wyjazd, do Bułga-

rii, już za dwa 
miesiące. W 
program an-
gażują się już 
p i e r w s i 
u c z n i ow i e . 
Uważają, że 
jest to dla nich ogromna szansa. 
- Mogę poszerzać swoje horyzonty, po-
znać innych ludzi - mówi Wojciech Au-
gustyniak z klasy trzeciej. 
- To wspaniała przygoda dla nas wszyst-
kich, mamy szansę poznania nowych 
ludzi za granicą - dodaje jego koleżanka, 
Marta Skwira. Europejskie doświadcze-
nia uczniów Gimnazjum nr 2 są znaczą-
ce. Nowoczesna szkoła powstała przy 
wsparciu unijnych funduszy, teraz stoi 
przed kolejną, europejską szansą.  
Relacja z wizyty ITV Mrągowo w Gim-
nazjum nr 2 na  www.itvmragowo.pl  

 
Katarzyna Enerlich 

Projekt termomodernizacji 
placówek oświatowych 
Samorząd Miasta przygotował duży pro-
jekt termomodernizacji mrągowskich pla-
cówek oświatowych. Prace przebiegną 
równocześnie z modernizacją kotłowni w 
Miejskiej Energetyce Cieplnej. Termomo-
dernizacją zostaną objęte  trzy szkoły: 
Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Nr 1: bu-
dynek na ul. Kopernika 2A i Szkoła Pod-
stawowa (Hala Sportowa z łącznikiem) ul. 
Boh. W-wy 4. Ponadto prace będą prowa-
dzone również w Świetlicy Środowisko-
wej przy ul. Sienkiewicza 16, przedszkolu 
Kubuś przy ul. Spacerowej i przedszkolu 
Stokrotka przy ul. Brzozowej. Prace zapla-
nowane są na lata 2009 – 2010.  
To duża i ważna inwestycja, zatem rów-
nież kosztowna – ponad 9,5 miliona zł. 
Miasto stara się o dofinansowanie inwe-
stycji. Złożony został już wniosek o dota-
cję z NFOŚiGW wysokości 2 627 247,00 zł , 
ponadto przygotowywany jest wniosek o 
pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 
6 561 821,87 zł. Jak wyliczyli audytorzy, 
dzięki termomodernizacji szkoły zaosz-
czędzą na energii rocznie ok. 257 929 zł. 

MRĄGOWSKA OŚWIATA 
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 TURYSTYKA 

Promocja Mrągowa w Łodzi 

Kolorowe jarmarki  w stylu country 
Po raz pierwszy, ale udany – tak mówią o swoim udziale na V Jarmarku Woje-
wódzkim w Łodzi organizatorzy mrągowskiej prezentacji.  

Wszystko zaczęło się od wi-
zyty Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego Włodzimierza 
Fisiaka w Mrągowie, podczas 
tegorocznego Pikniku Coun-
try. Marszałek był Honoro-
wym Patronem imprezy, a 
województwo łódzkie promo-
wało się na jednym ze stoisk 
wzdłuż Jaszczurczej Góry. 
Mrągowo zostało zaproszone 
na promocję do Łodzi, na V 
Jarmark Wojewódzki. Wizyta okazała się cieka-
wym doświadczeniem i niewykluczone, że na 
stałe wpisze się w kalendarz promocyjnych 
przedsięwzięć Mrągowa. Jarmark odbył się na 
głównej ulicy Łodzi, Piotrkowskiej.   
Mrągowską prezentację przygotował Referat 
Strategii, Rozwoju Promocji i Integracji Europej-
skiej oraz Mrągowskie Centrum Informacji Tu-
rystycznej. O wystrój stoiska zadbało również 

Miasteczko Westernowe 
Mrongoville, zaś degusta-
cję mrągowskich serów, 
jogurtów i maślanek za-
pewniła Spółdzielnia Mle-
czarska Mlekpol w Graje-
wie, Zakład Produkcyjny 
w Mrągowie. Podczas 
licznych wcześniejszych 
prezentacji na Targach 
Mrągowo i Ziemia Mrą-
gowska promowane są 

razem, jako turystyczne atrakcje Mazur. Zda-
niem organizatorów, Jarmark w Łodzi był 
imprezą podobną do Jarmarku Dominikań-
skiego w Gdańsku. Mrągowo już planuje 
udział w przyszłorocznym Jarmarku. I na 
pewno zaprosi Łódź do promocji podczas 
Pikniku Country. 

Katarzyna Enerlich 

Najlepszy produkt turystyczny 

Mrągowski Piknik 
w czołówce! 

Dzięki staraniom Mrągowskiego Cen-
trum Informacji Turystycznej oraz Lokal-
nej Organizacji Turystycznej "Ziemia 
Mrągowska", które opracowały i przesła-
ły wniosek na "Najlepszy produkt tury-
styczny" Polskiej Organizacji Turystycz-
nej wśród laureatów etapu wojewódzkie-
go znalazł się mrągowski "Piknik Coun-
try". Piknik Country z Mrągowie, żeglar-
skie regaty Bezpieczne Mazury oraz cykl 
imprez lotniczych na lotnisku w Wilamo-
wie pod Kętrzynem - te trzy imprezy 
będą reprezentowały Warmię i Mazury w 
ogólnopolskim konkursie na najlepszy 
produkt turystyczny roku 2008. Piknik 
Country to już klasyk. Jednak w tym roku 
jego notowania wzrosły dzięki nowej 
atrakcji, o którą postarały się władze mia-
sta, czyli westernowe miasteczko.  

- Widać, że w Mrągowie 
mają pomysł na tworze-
nie całościowego pro-
duktu i przyciąganie 
turystów nie tylko na 
czas imprezy, ale także 

poza sezonem - wyjaśnia Jarosław Klim-
czak, prezes Warmińsko-Mazurskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej. Uzna-
nie zyskał też profesjonalizm z jakim zo-
stały zorganizowane regaty PGNiG Bez-
pieczne Mazury - realizowane również w 
Mrągowie. Impreza była pokazywana w 
mediach ogólnopolskich, a w przyszłości 
ma być relacjonowana także w stacjach 
europejskich. 

Źródło: Gazeta Wyborcza  
Foto: Paweł Krasowski 

KONKURS 
O Tytuł "Przyjaciela  
Warmii i Mazur"  

Tytuł ten otrzymają najbardziej zasłużeni miesz-
kańcy regionu. Ideą nagrody jest wyróżnienie 
ludzi i instytucji za dokonania naukowe, kulturalne 
i sportowe w dziedzinie turystyki lub po prostu 
promocję Warmii i Mazur. W skład kapituły nagro-
dy wejdą dyrektorzy departamentów i szef kance-
larii sejmiku województwa.  

Swoje propozycje mogą zgłaszać też mieszkańcy 
Mrągowa. Wystarczy na adres urzędu wysłać 
wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie 
www.warmia.mazury.pl Urzędnicy czekają na 
kandydatury do 30 października. Z nadesłanych 
nazwisk kapituła wyłoni trzech laureatów. 
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 OGŁOSZENIA BURMISTRZA 

OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 
Burmistrz Mrągowa 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie ogłoszono, na okres 21 dni, wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie-
nia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: 
1. ul. Młodkowskiego: 

obręb nr 1, część działki nr 142 -pow. 8x 4m2 tj. 
32m2 ; 
obręb Polska Wieś, część działki nr 131/25  po-
w.8x 4m2 tj. 32 m2 

 
2. ul. Brzozowa: 
obręb  nr 4, część działki nr 96, pow. 2x4m2 tj. 
8m2 ; 
obręb nr 4, część działki nr 99, pow. 5x4m2 tj. 
20m2. Bliższych informacji o podanych nierucho-
mościach, udziela Referat Strategii, Rozwoju, 
Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A, (wejście 
od Straży Miejskiej, pokój nr 01, Inspektor Graży-
na Romanowska, tel. 741 27 75).    Zainteresowa-
ne osoby zapraszamy do zapoznania się z wyka-
zem nieruchomości przeznaczonych do wydzier-
żawienia. 

Burmistrz Mrągowa 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie ogłoszono na 
okres 21 dni wykazy następujących 
nieruchomości przeznaczonych do 

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: 

a/ części działki nr 168/3 ( obręb nr 4   ), położonej 
przy ul. Mrongowiusza 32 z przeznaczeniem pod 
budynek i teren okalający budynek, 
b/ części działki nr 168/18 ( obręb nr 5 ), położonej 
przy ul. Ratuszowej pod obiekt stacji transformatoro-
wej, 
c/ części działki nr 157/32  ( obręb nr 4   ), położonej 
przy ul. Królewieckiej z przeznaczeniem na teren 
zabudowany schodami i teren niezabudowany, 
d/ części działki  nr 10/8 ( obręb nr 1  ), położonej 
przy ul. Widok z przeznaczeniem na poprawę nieru-
chomości sąsiedniej, 
e/ części działki nr 10/8 ( obręb nr 1), położonej przy 
ul.  Widok z przeznaczeniem pod garaż. 
f/ części działki nr 58/78 ( obręb nr 10 ), położonej na 
os. Mazurskim z przeznaczeniem pod kabinę telefo-
niczną, 
g/ część działki nr 70/6 ( obręb nr 5 ), położonej przy 
ul. Mrongowiusza z przeznaczeniem pod kontener 

na odpady, 
h) część działki nr 143/5 ( obręb nr 4) , położonej przy 
ul. Królewieckiej z przeznaczeniem na cele rekreacyj-
ne, 
i) część działki nr 143/5 ( obręb nr 4) , położonej przy 
ul. Królewieckiej z przeznaczeniem pod uprawy jed-
noroczne. 
j/ części działki nr 143 ( obręb nr 4 ), położonej przy 
ul. Królewieckiej z przeznaczeniem na cele rekreacyj-
ne,  
k/ części działki nr 143 ( obręb nr 4 ), położonej przy 
ul. Królewieckiej z przeznaczeniem pod uprawy jed-
noroczne, 
l/ część działki nr 140/34 ( obręb nr 4 ), położonej przy 
ulicy Królewieckiej z przeznaczeniem pod kontener na 
odpady.  
2. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
     a/ część działki nr 27/1 ( obręb nr 1 ), położonej 
przy ul. Wolności, wynajęcie istniejącego garażu.  
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieru-
chomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 089 
741-29-91.  
 

LOT Ziemia Mrągowska ma nową stronę internetową 

www.it.mragowo.pl 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” zmodernizowała 
stronę internetową www.it.mragowo.pl, którą administruje Mrągowskie 
Centrum Informacji Turystycznej. 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 
Mrągowska” zmodernizowała stronę interne-
tową www.it.mragowo.pl, którą administruje 
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycz-
nej. 
Jedną z głównych nowości jest wyszukiwarka 
bazy danych. Dzięki niej korzystanie ze stro-
ny jest łatwiejsze, a sama strona stała się 
przejrzysta i bardziej intuicyjna. Przy wyświe-
tlaniu wyników szukania podawane są także 
inne obiekty w okolicy, jak np. restauracje, 
puby czy muzea itd. Pozwala to optymalnie 
zaplanować pobyt. 
Kolejną nowością jest mapa powiatu z zazna-
czonymi atrakcjami turystycznymi. Dzięki 
niej turysta łatwo zlokalizuje interesujące 
miejsca w pobliżu planowanego pobytu. Na 
mapie umieszczone są przekierowania na 
strony internetowe poszczególnych atrakcji 
turystycznych, urzędów i innych instytucji. 
Takie rozwiązanie ułatwia zgromadzenie 
potrzebnych informacji. Strona internetowa 
jest obsługiwana w języku polskim, angiel-
skim i niemieckim. Wersja językowe są du-
żym udogodnieniem dla turystów zagranicz-
nych. 
Strona nie jest przeznaczona tylko dla turysty. 
W dziale aktualności znajdują się m.in. zapo-

wiedzi wydarzeń kulturalnych, imprez, tych 
dużych, ale i mniejszych organizowanych na 
naszym terenie. Z pewnością pomoże to na-
szym mieszkańcom zaplanować wolny czas. 
Każdy zarejestrowany Użytkownik ma swoją 
indywidualną podstronę, która ma swój adres 
internetowy. Przy takim rozwiązaniu obiekty, 
które nie mają własnych witryn interneto-
wych, otrzymują adres, który można zamiesz-
czać na folderach czy wizytówkach. 
Od początku roku do chwili obecnej 
(wrzesień 2008 r.) stronę www.it.mragowo.pl 
odwiedziło już ponad 50 tys. internautów. 
Dzięki modernizacji strony z pewnością liczba 
odwiedzin będzie miała tendencje wzrostowe. 
 - Chcemy, aby strona www.it.mragowo.pl 
stała się „encyklopedią” wiedzy na temat 
Ziemi Mrągowskiej. Dlatego też informacje 
zawarte na niej będą aktualizowane, uzupeł-
niane i rozszerzane. Liczymy na Państwa 
uwagi, które przyczynią się do tego, by strona 
była jeszcze bardziej atrakcyjna i przyjazna 
dla użytkownika. Zachęcamy do odwiedzenia 
naszej strony. – mówi prezes LOT „Ziemia 
Mrągowska” Robert Wróbel. Ponadto 22 paź-
dziernika 2008r. w Ełku odbędzie się regional-
na Gala Światowego Dnia Turystyki pod 
hasłem "Turystyka - wyzwania w obliczu 

zmian klimatycznych". Impreza jest organizo-
wana przez Warmińsko-Mazurską Regionalną 
Organizację Turystyczną, która jest najważniej-
szą organizacją zajmującą się turystyką w na-
szym województwie. Na galę została zaproszo-
na Pani Burmistrz Otolia Siemieniec oraz pre-
zes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia 
Mrągowska”, Robert Wróbel. Program m.in. 
przewiduje wystąpienie prezesa LOT „Ziemia 
Mrągowska”, dotyczące działalność organizacji 
oraz korzyści wynikających z członkostwa 
podmiotów w niej zrzeszonych.  
- Nasza organizacja została w tym roku wyty-
powana jako wzorcowy LOT w całym woje-
wództwie. Systematycznie przybywa członków 
LOTu. Prowadzimy m.in. szeroką działalność 
wydawniczą, mamy jedną z najlepszych stron 
internetowych spośród informacji turystycz-
nych w kraju. Nie poprzestajemy na promocji 
turystyki wśród turystów, ale także wśród 
mieszkańców, organizując różne imprezy – 
mówi prezes LOT „Ziemia Mrągowska” Robert 
Wróbel. 
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Hospicjum to też Życie  
Zbliża się Światowy dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. 
Obchodzony jest w dniach od 6 października do 5 grud-
nia 2008r. W Mrągowie Hospicjum Domowe im Św. 
Wojciecha powstało w 1997r. z inicjatywy ks. Wiesława 
Świdzińskiego, lek. Adama Kmonka i Juliana Osieckiego. 
Opieka paliatywna i hospicyjna to aktywna i wszechstron-
na opieka nad osobami cierpiącymi na przewlekłe choro-
by o niekorzystnym rokowaniu, nad chorymi w stanie 
terminalnym. Idea opieki hospicyjnej związana jest ze 
społecznym zjawiskiem przeżywania śmierci i procesu 
umierania. 
Życie ludzkie podlega ograniczeniom i wcześniej czy 
później kończy się śmiercią. Jest to doświadczenie, 
któremu podlega każdy człowiek i do którego każdy musi 
się przygotować. Postęp w nauce nie znajduje lekarstwa 
na każdą chorobę i dlatego spotykamy się z cierpieniem 
wielu naszych braci i sióstr, którzy są nieuleczalnie, 
śmiertelnie chorzy. 
Opieką nad pacjentem zajmuje się zespół składający się 
z lekarza, pielęgniarki, kapelana oraz wolontariuszy bez 
wykształcenia medycznego. Obecność kapelana i wolon-
tariuszy związana jest z przeżywaniem sytuacji w jakiej 
znajduje się chory i rodzina. Wolontariusz odgrywa istot-
ną rolę w opiece hospicyjnej. Nie tylko pomaga samemu 
pacjentowi towarzysząc mu w chorobie ale także i rodzi-
nie. Wyręcza ją w opiece nad chorym, przekazuje swoje 
doświadczenie związane z opieką i duchowym przeżywa-
niu czasu choroby, czasu odchodzenia bliskiej osoby 
zapewniając godność w tych trudnych momentach. 
Nasze Hospicjum Domowe im Św. Wojciecha prowadzi 
opiekę w domu chorego, w sytuacji gdy on jest wypisany 
ze szpitala po ostatnich zabiegach zwalczających choro-
bę. Współpracuje w pełni z rodziną. Hospicjum opiekuje 
się chorym wtedy, gdy chory lub rodzina zgłosi taką 
potrzebę. Opieka sprawowana jest dobrowolnie i bezpłat-
nie. 
Naszą działalność utrzymujemy ze składek członkow-
skich i wsparcia finansowego firm osób prywatnych. 
Zebrane środki finansowe wykorzystujemy na zakup 
środków i sprzętu pielęgnacyjnego oraz na szkolenie 
formacyjne wolontariuszy. 
Zwracamy się do wszystkich tych, którzy są wrażliwi na 
cierpienie, na godne odejście nieuleczalnie chorych, 
opuszczonych aby aktywnie włączyli się do programu 
działań na ich rzecz. 
Osoby, które chciałyby podjąć pracę wolontariusza, które 
mają otwarte serce, którym nieobce jest cierpienie, są 
bezinteresowne-zapraszamy do naszego Hospicjum. 

 
Osobom, które chciałyby wesprzeć finansowo  
Hospicjum im Św. Wojciecha podajemy konto:  
Millenium BIG Bank Gdański SA O/Mrągowo  

84116022020000000056837703  
Za każdą wpłatę nawet najmniejszą z serca  

DZIĘKUJEMY 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
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M rągowskie organizacje kombatanc-kie co roku spotykają się na organi-
zowanych przez Burmistrza Mrągo-

wa obchodach, wprowadzonego 11 lat temu, 
Dnia Weterana. W tym roku szczególnymi 
gośćmi byli: były Minister Obrony Narodowej, 
poseł Aleksander Szczygło,  poseł Jerzy Go-
siewski oraz przewodniczący Sejmiku Samo-
r z ą d o w e g o ,  J u l i a n  O s i e c k i . 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
nadany przez Prezydenta RP,  przyjął z rąk 
Aleksandra Szczygło Stanisław Świdziński. 
Ponadto awans na stopień kapitana dostał 
porucznik Antoni Jankowski - wręczył go w 
imieniu Ministra Obrony Narodowej komen-
dant WOSZK ppłk Grzegorz Wlazłowski. Na 
spotkaniu wręczone też zostały medale 190-
lecia Powiatu Mrą-
gowskiego. Starosta 
Dominik Tarnow-
ski przyznał je 
kombatantom Po-
wiatowego Koła 
Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii 
Krajowej: prezeso-
wi Antoniemu 
Jabłońskiemu oraz 
Tadeuszowi Recz-

kowi, Stefanowi Karwowskiemu, Tadeuszowi 
Karczewskiemu i Mikołajowi Jurdze oraz 
Związkowi Sybiraków i Związkowi Komba-
tantów i Byłych Więźniów Politycznych. Pod-
czas spotkania przemawiali zaproszeni go-
ście. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbi-
gniew Lubowidzki wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. Przewodniczący Sejmiku Sa-
morządowego Julian Osiecki mówił o ko-
nieczności przypominania o tych tragicznych 
wydarzeniach. W spotkaniu uczestniczył też 
Zastępca Burmistrza Mrągowa, Tomasz Wit-
kowicz. Kolejne spotkanie mrągowskich wete-
ranów za rok.  
- Obyśmy spotkali się w tym samym gronie – 
życzyli sobie na zakończenie byli żołnierze o 
polskość. 

W rocznicę wydarzeń wojennych 

Dzień Weterana 
W 69. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Jazz Clubie spotkali się mrą-
gowscy kombatanci. Spotkanie było okazją nie tylko do wojennych wspo-
mnień, ale również awansów i wręczenia medali. Zorganizowała je Burmistrz 
Mrągowa, Otolia Siemieniec. 

Współpraca urzędu z organizacjami po-
zarządowymi to jeden z priorytetów 
działalności Samorządu 
Miasta. W Mrągowie jest 
kilkadziesiąt organizacji, ich 
liczba co roku się zmienia. 
Nie wszystkie są aktywne. 
Te jednak, którym zależy na 
pozyskiwaniu pieniędzy na 
działalność, już zaczynają 
opracowywać plany na naj-
bliższy rok.  
 

W mrągowskim urzędzie odbyło się 
spotkanie robocze, na którym przedsta-

wione zostały moż-
liwości finansowe i 
prawne współpra-
cy na przyszły rok. 
W sumie na wspie-
ranie organizacji w 
przyszłym roku w 
budżecie zaplano-
wano 330 tysięcy 
złotych. 

Rozwój organizacji pozarządowych 
Mrągowskie organizacje pozarządowe złożyły wnioski o dofinansowanie 
działań w 2009 roku. Burmistrz Otolia Siemieniec spotkała się z działaczami, 
by przedyskutować program współpracy samorządu z organizacjami. 



STRONA 8                                                   Magazyn Mrągowski nr 9/2008 

 KULTURALNE MRĄGOWO 

Don Kichote w Mrągowie 
„Don Kichote” Cervantesa - najnowsza premiera olsztyńskiego 
Teatru im. Jaracza, odbyła się 12 października w Mrągowie. To 
klasyka literatury, sztuka uniwersalną, bo adresowana zarówno 
dla dorosłych, jak i do młodzieży gimnazjalnej czy licealnej.  
—Liczę też, że będzie to kolejna ciekawa kreacja Artura Steranko, 
który zagra główną rolę" – zapowiadał przed premierą Janusz 

Kijowski, dyrektor Teatru. 

 

Szansa dla plastyków - 
amatorów 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie zaprasza do udziału w XXXVII 
Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki 
Nieprofesjonalnej. Przegląd ma na 
celu integrację i promocję amatorskie-
go środowiska plastycznego, wymia-
nę doświadczeń i form twórczej pracy 
plastycznej. W konkursie mogą brać 
udział pełnoletni twórcy nieprofesjo-
nalni.  Do konkursu dopuszczone 
będą prace z dziedziny malarstwa, 
grafiki, rysunku - technika, temat i 
wielkość prac – dowolne. Prace nale-
ży dostarczyć do dnia 15 października 
2008 r. na adres Centrum Kultury i 
Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 
Mrągowo. Informacje - Kozioł 
Agnieszka, tel. 089 743 34 70. Werni-
saż pokonkursowej wystawy odbę-
dzie się 25.10. godz. 17.00 w Galerii 
Centrum. 

 
Dajmy dzieciom szansę...   
Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie od kwietnia do grudnia 2008 r. 
realizuje projekt Szansa na równy 
start, którego głównym celem jest 
poszerzenie oferty edukacyjnej dla 
dzieci w zakresie kultury teatralnej. 
Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W projekcie bierze udział 300 dzieci z 
mrągowskich szkół i przedszkoli w 
wieku 5-9 lat. Udział w projekcie jest 
bezpłatny.  
W Centrum Kultury i Turystyki odby-
ło się przedstawienie “Mała syrenka” 
w wykonaniu Teatru Baj Pomorski z 
Torunia. W ramach projektu ogłoszo-
ny został również konkurs na kukieł-
kę, podsumowaniem którego będzie 
wystawa w Centrum Kultury i Tury-
styki.  
Na kukiełki, przygotowane przez 
dzieci uczestniczące w projekcie, cze-
kamy jeszcze tylko do 15 październi-
ka. Autorzy najciekawszych prac wy-
jadą w nagrodę do Teatru Lalek w 
Olsztynie, a pobyt w Teatrze odbę-
dzie się pod hasłem Teatr na scenie i 
od kulis.  

D on Kichote to klasyka światowej literatury. Ty-
t u ł o w a 
p o s t a ć 

jest dzisiaj ikoną kul-
tury, na określenie 
niegroźnych szaleń-
ców-idealistów wal-
czących niezmordo-
wanie o lepszy 
ksz ta ł t  świa ta . 
 
lsztyńska realizacja 
oparta jest na adap-

tacji teatralnej Marka Fiedora, zaś re-
żyserii spektaklu podjął się Paweł 

Szumiec. Sce-
niczny „Don 
Kichote” to spe-
cyficzna waria-
cja na temat po-
w i e ś c i owe g o 
wzorca. Hono-
rowy patronat 
nad premierą 
objął Instytut 
Cervantesa.  
 

P onad 100 fascy-nujących zdjęć 
p r z e d s t aw i a 
dokonania naj-

słynniejszych ekspedycji 
badawczych, zorganizo-
wanych przez TOWA-
RZYSTWO NATIONAL 
GEOGRAPHIC od chwili 
jego powstania w 1888 roku po dzień 
dzisiejszy - tak prezentuje się nowa wy-
stawa w mrągowskim Muzeum. Wysta-
wa zainteresowała zwiedzających ją go-
ści.  
- Nasza ekspozycja otwiera obchody trzy-
dziestolecia istnienia mrągowskiego mu-
zeum, które planujemy na przyszły rok - 

mówi kierownik Muzeum, 
Dariusz Żyłowski. Obecnie 
na wystawie można obejrzeć 
blisko sto zdjęć z różnych 
wypraw, zorganizowanych 
w różnych zakątkach świata.  
Fotografie są autorstwa naj-
bardziej uznanych fotografi-
ków, współpracujących z 

National Geographic. Mrągwo jest jednym 
z niewielu miast, gdzie pojawiała się ta 
wystawa. Obejrzeli już ją mieszkańcy War-
szawy, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Wrocła-
wia i Poznania. 
Wystawę można oglądać codziennie od 
wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 - 
16.00.  

Wystawa w Muzeum 

Renata Przemyk w Mrągowie!Renata Przemyk w Mrągowie!Renata Przemyk w Mrągowie!Renata Przemyk w Mrągowie!    

9 listopada w Centrum Kultury 9 listopada w Centrum Kultury 9 listopada w Centrum Kultury 9 listopada w Centrum Kultury     

i Turystyki, godz. 19.00. i Turystyki, godz. 19.00. i Turystyki, godz. 19.00. i Turystyki, godz. 19.00.     
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