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Dziś w numerze: 

Wojewoda gościł  

w Mrągowie s. 2 

 

Mrągowo w komórce 

www.mobi.mragowo.pl  s. 2  
 

Program mrągowskiej 

Majówki s.3 
 

Być dla Innych  

z ekologią s. 4 

 

Dzień Wagarowicza  

w stylu country s. 4 
 

Ogłoszenia s. 5 

 

Zawody wędkarskie  

i Konferencja MTW s. 7 

Mrągowo - najlepsze  
z najlepszych 

Burmistrz Otolia Siemieniec wzięła udział 16 kwietnia w tegorocznej Gali Burmistrz Otolia Siemieniec wzięła udział 16 kwietnia w tegorocznej Gali Burmistrz Otolia Siemieniec wzięła udział 16 kwietnia w tegorocznej Gali Burmistrz Otolia Siemieniec wzięła udział 16 kwietnia w tegorocznej Gali 
Marszałka Województwa  „Najlepsi z Najlepszych”. Wśród wyróżnionych zna-Marszałka Województwa  „Najlepsi z Najlepszych”. Wśród wyróżnionych zna-Marszałka Województwa  „Najlepsi z Najlepszych”. Wśród wyróżnionych zna-Marszałka Województwa  „Najlepsi z Najlepszych”. Wśród wyróżnionych zna-
lazło się Mrągowo.lazło się Mrągowo.lazło się Mrągowo.lazło się Mrągowo.    

G ala „Najlepsi z Najlep-
szych” to okazja do 
uhonorowania ludzi, 

firm, instytucji z Warmii i Ma-
zur, o których w minionym 
roku usłyszała Polska, usłyszała 
Europa, usłyszał świat – mówi 
Jacek Protas, Marszałek Woje-
w ó d z t w a  W a r m i ń s k o -
Mazurskiego.  
- Był to rok ważnych dokonań, 
okres aktywnej obecności na-
szych Laureatów w życiu regio-
nu, ale też całego kraju. Za to 
chciałbym wszystkim Państwu 
podziękować i pogratulować tak 
spektakularnych osiągnięć.  

Statuetki otrzymało 28 wy-
różnionych, wśród nich jest 
również Mrągowo jako organi-
zator Pikniku Country i Miastecz-
ka Mrongoville. Te przedsięwzię-
cia otrzymały Certyfikat Produk-
tu Turystycznego Roku – prestiżową na-

grodę przyznawaną przez Polską Organiza-
cję Turystyczną.     

WyróŜnienie Najlepsi z Najlepszych odebrała osobiście  burmistrz 
Otolia Siemieniec. 

Witaj Maj, 3 Maj! 
W Mrągowie, jak co roku, uroczyście obchodzone są Święto Narodowe Trzeciego W Mrągowie, jak co roku, uroczyście obchodzone są Święto Narodowe Trzeciego W Mrągowie, jak co roku, uroczyście obchodzone są Święto Narodowe Trzeciego W Mrągowie, jak co roku, uroczyście obchodzone są Święto Narodowe Trzeciego 
Maja oraz rocznica Maja oraz rocznica Maja oraz rocznica Maja oraz rocznica wejścia Polski do UE. wejścia Polski do UE. wejścia Polski do UE. wejścia Polski do UE. Europejskie prezentacje, koncerty, wy-Europejskie prezentacje, koncerty, wy-Europejskie prezentacje, koncerty, wy-Europejskie prezentacje, koncerty, wy-
stępy, spotkania z historią i teraźniejszością  stępy, spotkania z historią i teraźniejszością  stępy, spotkania z historią i teraźniejszością  stępy, spotkania z historią i teraźniejszością  ---- to główne punkty tegorocznej Ma- to główne punkty tegorocznej Ma- to główne punkty tegorocznej Ma- to główne punkty tegorocznej Ma-
jówki Europejskiej. Drugi Maja to Święto Flagi RP.jówki Europejskiej. Drugi Maja to Święto Flagi RP.jówki Europejskiej. Drugi Maja to Święto Flagi RP.jówki Europejskiej. Drugi Maja to Święto Flagi RP.    

Obchody wejścia Polski do UE rozpoczną 
się 26 kwietnia koncertem Waldemara 
Śmiałkowskiego. W bogatym programie 
imprez, przygotowanych między innymi 
przez Centrum Kultury i Turystyki nie 

zabraknie prezentacji europejskich 
państw. Trzeciego maja, w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji Majowej, odbędą 
się okolicznościowe uroczystości i impre-
zy. Na dzień drugiego maja przypada 

Święto Flagi.  
- Mrągowianie coraz chętniej dekorują 
podczas majowego święta swoje domy 
biało-czerwonymi flagami. Mam nadzie-
ję, że tak będzie również w tym roku - 
mówi burmistrz Otolia Siemieniec.  

Prosimy Mieszkańców o wywie-Prosimy Mieszkańców o wywie-Prosimy Mieszkańców o wywie-Prosimy Mieszkańców o wywie-
szenie flag na swoich domach.szenie flag na swoich domach.szenie flag na swoich domach.szenie flag na swoich domach.    

Szczegółowy program imprez Szczegółowy program imprez Szczegółowy program imprez Szczegółowy program imprez     
na stronie 3.na stronie 3.na stronie 3.na stronie 3. 
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W skrócie 

AktualnościAktualnościAktualnościAktualności    

Mrągowo w komórceMrągowo w komórceMrągowo w komórceMrągowo w komórce 

I nformacje, dotyczące działań 
Samorządu Miasta i jednostek 
podległych, zapowiedzi imprez, 

dane adresowe urzędu, atrakcje tury-
styczne, aktualności, ważne adresy i 
telefony, na przykład szpitala, pogo-
towia energetycznego czy pomocy 
drogowej i wiele innych, przydat-
nych turyście lub mieszkańcom wia-
domości można już teraz znaleźć na 
portalu Mobiinfo.pl. Wciąż trwa 
rozbudowa mrągowskiego portalu. 
System pozwala na bezpośrednią i 
bieżącą komunikację z użytkownika-
mi telefonów komórkowych.  
- Codziennie odnotowujemy kilka-
dziesiąt do stu wejść na naszą stronę, 
mimo, iż do tej pory nie prowadzili-
śmy jeszcze akcji promocyjnej. 
Świadczy to o dużym zainteresowa-
niu tego typu usługami - mówią pra-
cownicy Referatu Promocji. Do 
współpracy zaproszone zostały 
wszystkie referatu w Urzędzie Miej-
skim oraz jednostki podległe. Mo-
biinfo.pl jest systemem dynamicz-
nym, aktualizowanym za pomocą 
panelu administracyjnego przez 
uprawnione osoby, informacje są 
wysyłane w czasie rzeczywistym. 
Aby skorzystać z nowego rozwiąza-
nia wystarczy w swojej komórce z 
dostępem do Internetu wpisać adres:  

www.mobi.mragowo.plwww.mobi.mragowo.plwww.mobi.mragowo.plwww.mobi.mragowo.pl    
 

Wojewoda w Mrągowie 
Wizyta w firmie Galwanotechnika Mrągowo i Bruss i spotkanie z Burmi-Wizyta w firmie Galwanotechnika Mrągowo i Bruss i spotkanie z Burmi-Wizyta w firmie Galwanotechnika Mrągowo i Bruss i spotkanie z Burmi-Wizyta w firmie Galwanotechnika Mrągowo i Bruss i spotkanie z Burmi-
strzem Miasta na terenie byłej jednostki Wojskowej w Mrągowie to dwa głów-strzem Miasta na terenie byłej jednostki Wojskowej w Mrągowie to dwa głów-strzem Miasta na terenie byłej jednostki Wojskowej w Mrągowie to dwa głów-strzem Miasta na terenie byłej jednostki Wojskowej w Mrągowie to dwa głów-
ne punkty spotkania władz Miasta z Wojewodą Warmińsko ne punkty spotkania władz Miasta z Wojewodą Warmińsko ne punkty spotkania władz Miasta z Wojewodą Warmińsko ne punkty spotkania władz Miasta z Wojewodą Warmińsko –––– Mazurskim,  Mazurskim,  Mazurskim,  Mazurskim, 
Marianem Podziewskim.Marianem Podziewskim.Marianem Podziewskim.Marianem Podziewskim.    

W izyta Wojewody War-
mińsko - Mazurskiego 
Mariana Podziewskiego 

była okazją do zaprezentowania in-
westycyjnych i gospodarczych osią-
gnięć Mrągowa. Gość zwiedził Gal-
wanotechnikę, która powstała w 
miejscu byłego Bumaru oraz firmę 
BRUSS na ulicy Giżyckiej. Obie fir-
my działają w ramach mrągowskiej 
podstrefy Warmińsko Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.   

Odbyła się również prezentacja 
inwestycji zrealizowanych w ramach 

Programu Rewitalizacji Obszarów 
Powojskowych. Wojewoda zwiedził  
teren po byłej Jednostce Wojskowej, 
m.in. złożył wizytę w Prokuraturze 
Rejonowej, Gimnazjum oraz w hali 
sportowej.  

Wysoko ocenił rezultaty rewitali-
zacji i uznał, że Mrągowo może być 
wzorem dla innych samorządów w 
zakresie wykorzystania terenów po-
wojskowych.  

Następnie odbyło się spotkanie z 
samorządowcami z terenu powiatu 
mrągowskiego w Miasteczku, zaś 

lokalne media miały okazję 
zadać Wojewodzie kilka pytań 
podczas zorganizowanej spe-
cjalnie dla nich konferencji 
prasowej.  
Zadaniem tego typu spotkań 
jest przede wszystkim przed-
stawienie najpilniejszych po-
trzeb i problemów m.in. samo-
rządów. 

 

Zmiany nr telefonów Zmiany nr telefonów Zmiany nr telefonów Zmiany nr telefonów 
w Urzędzie Miejskimw Urzędzie Miejskimw Urzędzie Miejskimw Urzędzie Miejskim    

Od 29 kwietnia ulegną zmianie nu-Od 29 kwietnia ulegną zmianie nu-Od 29 kwietnia ulegną zmianie nu-Od 29 kwietnia ulegną zmianie nu-
mery telefonów w Urzędzie Miejskim. mery telefonów w Urzędzie Miejskim. mery telefonów w Urzędzie Miejskim. mery telefonów w Urzędzie Miejskim. 
Centrala automatycznie podawać bę-Centrala automatycznie podawać bę-Centrala automatycznie podawać bę-Centrala automatycznie podawać bę-
dzie komunikat o nowych numerach.dzie komunikat o nowych numerach.dzie komunikat o nowych numerach.dzie komunikat o nowych numerach.    
7419000 - Sekretariat Urzędu 
7419001 
Sekretarz Miasta, Jadwiga Osiecka 
7419002  
Z-ca Burmistrza, Tomasz Witkowicz 
7419003  
Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Zbigniew Lubowidzki  
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26 kwietnia (niedziela)26 kwietnia (niedziela)26 kwietnia (niedziela)26 kwietnia (niedziela)    
Centrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i Turystyki    
Inauguracja mrągowskich obchodów 5-lecia 
wejścia Polski do UE 
godz. 17.00 godz. 17.00 godz. 17.00 godz. 17.00  Koncert Waldemara Śmiałkow-
skiego - wstęp wolny 
    
30 kwietnia (czwartek) 30 kwietnia (czwartek) 30 kwietnia (czwartek) 30 kwietnia (czwartek)     
Centrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i Turystyki    
godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 Pokaz z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Tańca  
Mrągowska Scena Tańca Współczesnego i 
goście – zespoły taneczne z Mrągowa; grupa 
„Znienacka” z Rucianego-Nidy 
 
1 maja (piątek) 1 maja (piątek) 1 maja (piątek) 1 maja (piątek)     
Amfiteatr pl. Unii Europejskiej Amfiteatr pl. Unii Europejskiej Amfiteatr pl. Unii Europejskiej Amfiteatr pl. Unii Europejskiej     
Obchody 5 rocznicy wejścia Polski do Unii 
Europejskiej 
 
MAJÓWKA EUROPEJSKAMAJÓWKA EUROPEJSKAMAJÓWKA EUROPEJSKAMAJÓWKA EUROPEJSKA    
    
godz. 15.00 PARADA EUROPEJSKAgodz. 15.00 PARADA EUROPEJSKAgodz. 15.00 PARADA EUROPEJSKAgodz. 15.00 PARADA EUROPEJSKA;  
występy przedszkolaków oraz uczniów 
szkół, prezentacje mrągowskich grup wokal-
nych i tanecznych, konkursy wiedzy o kra-
jach UE oraz plastyczne –  
„Europa na wesoło”; „Europa jaką znam i 
jaką chcę poznać” 
godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 koncert zespołu Jafia Namuel 
„Europa na talerzu” - degustacja potraw 
kuchni narodowych przygotowana przez  
mrągowskie szkoły 
Prezentacja atrakcji Miasta i Powiatu Mrą-
gowskiego przygotowana przez Mrągowskie 
Centrum Informacji Turystycznej. 
godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 12.00 –––– 15.00  15.00  15.00  15.00 „Podchody w Mrągowie 
– Poznaj Mrągowo 2009” – informacje w 
MCiT 
 
 

2 maja (sobota) 2 maja (sobota) 2 maja (sobota) 2 maja (sobota)     
Teren byłej jednostki wojskowej, Teren byłej jednostki wojskowej, Teren byłej jednostki wojskowej, Teren byłej jednostki wojskowej,     
ul. Żołnierska 6ul. Żołnierska 6ul. Żołnierska 6ul. Żołnierska 6    
godz. 10.00  godz. 10.00  godz. 10.00  godz. 10.00  Ceremonia otwarcia obiektu 
zrealizowanego w ramach programu  
„Moje Boisko ORLIK 2012” 
3 maja (niedziela) 3 maja (niedziela) 3 maja (niedziela) 3 maja (niedziela)     
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja Maja Maja Maja     
godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 Uroczysta Msza Święta w Parafii 
św. Wojciecha 
godz. 17.00 godz. 17.00 godz. 17.00 godz. 17.00 Galeria Centrum Kultury i Tury-
styki. Otwarcie wystawy słuchaczy Mrągow-
skiego Uniwersytetu III Wieku 
godz. 17.30 godz. 17.30 godz. 17.30 godz. 17.30 Amfiteatr Plac Unii Europejskiej:  
„Konstytucja 3 maja” - okolicznościowe 
przedstawienie w wykonaniu Teatru Mańja, 
reż. Sebastian Badurek. Koncert w wykona-
niu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
 
9 maja (sobota) 9 maja (sobota) 9 maja (sobota) 9 maja (sobota)     
godz. 19.30 godz. 19.30 godz. 19.30 godz. 19.30 Załoga Dr. Bryga – koncert szan-
ty rozpoczynający tegoroczny cykl Koncer-
tów na deptaku, Mrągowskie Molo 
 

IIIIMPREZYMPREZYMPREZYMPREZY    SPORTOWESPORTOWESPORTOWESPORTOWE    
 
27 kwietnia (wtorek)27 kwietnia (wtorek)27 kwietnia (wtorek)27 kwietnia (wtorek)  
godz.14.00 godz.14.00 godz.14.00 godz.14.00 hala LO - Turniej Piłki siatkowej 
chłopców szkół ponadgimnazjalnych 
 
28 kwietnia (środa) 28 kwietnia (środa) 28 kwietnia (środa) 28 kwietnia (środa)     
godz. 14.00 godz. 14.00 godz. 14.00 godz. 14.00 hala LO - Turniej Piłki siatkowej 
dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 
 
30 kwietnia (czwartek) 30 kwietnia (czwartek) 30 kwietnia (czwartek) 30 kwietnia (czwartek)     
godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 Park Sikorskiego 
Sztafetowe Biegi przełajowe szkół Powiatu 
Mrągowskiego 
 

1 maja (piątek) 1 maja (piątek) 1 maja (piątek) 1 maja (piątek)     
godz.11.00 godz.11.00 godz.11.00 godz.11.00 Miasteczko Mrongoville 
Wyścigi w Kolarstwie Górskim o Puchar 
Burmistrza Miasta Mrągowo 
godz.11.00 godz.11.00 godz.11.00 godz.11.00 –––– 16.00  16.00  16.00  16.00     
Regaty kajakowe o Puchar Burmistrza Mia-
sta Mrągowo 
 
2 maja (sobota) 2 maja (sobota) 2 maja (sobota) 2 maja (sobota)     
godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 11.00 Teren byłej jednostki wojskowej, 
ul. Żołnierska 6 - I Turniej Piłki Nożnej 
Ulicznej dla Rozwoju i Tolerancji, mecze 
pomiędzy reprezentacją Polski, Ukrainy i 
Niemiec.  
godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 12.00 Regaty żeglarskie o Puchar Bur-
mistrza Miasta Mrągowo w klasach Optimist 
i Bic Techno 
 
3 maja (niedziela) 3 maja (niedziela) 3 maja (niedziela) 3 maja (niedziela)     
godz. 10.00 plaża Grunwaldzka Mrągowski 
Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 
godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 11.00 –––– 15.00  15.00  15.00  15.00 Regaty żeglarskie o Pu-
char Burmistrza Miasta Mrągowo w klasach 
Optimist i Bic Techno 
 
9 9 9 9 –––– 10 maja Molo 10 maja Molo 10 maja Molo 10 maja Molo    
Puchar Polski w klasie Omega o Puchar Puchar Polski w klasie Omega o Puchar Puchar Polski w klasie Omega o Puchar Puchar Polski w klasie Omega o Puchar 
Starosty Powiatu MrągowskiegoStarosty Powiatu MrągowskiegoStarosty Powiatu MrągowskiegoStarosty Powiatu Mrągowskiego    
    
Plan RegatPlan RegatPlan RegatPlan Regat 
9 maja (sobota)9 maja (sobota)9 maja (sobota)9 maja (sobota)    
10.00 – Otarcie regat mrągowskie Molo 
11.30 – Gotowość startowa 
14.30 – Ciepły posiłek w porcie 
20.00 – Koncert cz. 1 GOŚCINIEC MOLO 
22.00 – Koncert cz. 2 GOŚCINIEC MOLO 
 
10 maja (niedziela)10 maja (niedziela)10 maja (niedziela)10 maja (niedziela)    
9.30 – Gotowość startowa 
13.30 – Ciepły posiłek w porcie 
14.30-15.00 – Zakończenie regat "MOLO" 

Rzeźby nad Jeziorkiem Magistrackim 
Przyjechali do Mrągowa, by wybrać miejsce na Przyjechali do Mrągowa, by wybrać miejsce na Przyjechali do Mrągowa, by wybrać miejsce na Przyjechali do Mrągowa, by wybrać miejsce na 
swoje rzeźby swoje rzeźby swoje rzeźby swoje rzeźby –––– mowa o młodych artystach z  mowa o młodych artystach z  mowa o młodych artystach z  mowa o młodych artystach z 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy 
za kilka tygodni wezmą udział w Sympozjum za kilka tygodni wezmą udział w Sympozjum za kilka tygodni wezmą udział w Sympozjum za kilka tygodni wezmą udział w Sympozjum 
Rzeźby. Podczas niego powstaną rzeźby, które Rzeźby. Podczas niego powstaną rzeźby, które Rzeźby. Podczas niego powstaną rzeźby, które Rzeźby. Podczas niego powstaną rzeźby, które 
staną się ozdobą terenów wokół Jeziorka Magi-staną się ozdobą terenów wokół Jeziorka Magi-staną się ozdobą terenów wokół Jeziorka Magi-staną się ozdobą terenów wokół Jeziorka Magi-
strackiego.strackiego.strackiego.strackiego.    

M amy nadzieję, że to Sympozjum 
rozpocznie szereg cyklicznych wy-
darzeń, dedykowanych sztuce, które 

wykreują wizerunek naszego miasta jako miejsca 
ciekawych przedsięwzięć artystycznych, tym 
bardziej, że patronat nad plenerem objęła war-
szawska Akademia Sztuk Pięknych - mówi 
koordynatorka projektu, Donata Kobylińska-

Durka. To pierwsze tego typu artystyczne 
wydarzenie, organizowane przez Miasto.  
- Mrągowo jest miastem wyjątkowym, 
tętni w nim życie, głównie za sprawą festi-
wali. Nasza inicjatywa będzie teraz dopeł-
nieniem tej aktywności - mówi profesor 
ASP Adam Myjak, opiekun artystyczny 
Sympozjum. Artyści, mimo młodego wie-
ku, mają już spory dorobek. Do Mrągowa 
przyjechali, by znaleźć pomysł na swoje 
mazurskie rzeźby. Pracę rozpoczną w 
czerwcu.  Rzeźby powstawać będą w Za-
kładzie Kamieniarskim Paśnikowski. Mrą-
gowianie i turyści obejrzą je już w waka-
cje.     /ke//ke//ke//ke/    
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Inicjatywy lokalneInicjatywy lokalneInicjatywy lokalneInicjatywy lokalne    

W skrócie 

Arlekin dla Arlekin dla Arlekin dla Arlekin dla 
mrągowianmrągowianmrągowianmrągowian    
Sukcesem dla 
zespołu Post-
A r t e - F a k t 
zakończył się 
wyjazd na 
Przegląd Grup 
Tea tra lnych 
„ A R L E K I N 
2009”, który 

odbył się 7 kwietnia w Olsztynku. Tym 
razem młodzi adepci sztuki aktorskiej 
reprezentowali Gimnazjum nr1 przy 
Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP 
w Mrągowie. Przedstawienie „Historia 
z łapą w tle”, którą zaprezentowała 
grupa, miało równocześnie swoją pre-
mierę. 
Organizatorem imprezy był Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury. W trakcie 
trwającej bez mała 5 godzin rywalizacji 
zaprezentowało się 11 grup teatralny 
szkół gimnazjalnych z całego północne-
go regionu Polski. 
Miejscem artystycznych zmagań było 
kino „Grunwald” położone w centrum 
malowniczego Olsztynka. Pod okiem 
prowadzącego i jednocześnie dyrektora 
MGOK w Olsztynku pana Wiesława 
Gąsiorowskiego oraz komisji oceniają-
cej, w której skład weszli aktorzy 
„Teatru Jaracza” w Olsztynie Katarzyna 
Kropidłowska i Marek Szkoda oraz 
przedstawiciela Olsztynka Tomasza 
Boreckiego młodzież zaprezentowała 
swoje umiejętności aktorskie w różnych 
kategoriach. 
Od godziny 10:00 do 14:30 komisja 
oceniała nie tylko samą grę aktorską ale 
także scenografię, stroje i rekwizyty 
oraz sprawność organizacyjną prezen-
tujących się grup. 
Wielogodzinne i wyrównane zmagania 
zespołów zakończyły się o godzinie 
15:00 ogłoszeniem werdyktu szacownej 
komisji, który nie pozostawiał żadnych 
wątpliwości co do zwycięstwa i zajęcia I 
miejsca przez zespół Post-Arte-Fakt. 
Miłym zaskoczeniem było także spe-
cjalne wyróżnienie dla autora scenariu-
sza i reżysera pana Pawła Kisiel za naj-
lepszą reżyserię. 

pkpkpkpk    

Być dla innych  z ekologią          

Kolejny koncert charytatywny Kolejny koncert charytatywny Kolejny koncert charytatywny Kolejny koncert charytatywny Być dla Innych Być dla Innych Być dla Innych Być dla Innych za nami. Dochód to ponad 3000 za nami. Dochód to ponad 3000 za nami. Dochód to ponad 3000 za nami. Dochód to ponad 3000 
złotych, które przeznaczone będą na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. złotych, które przeznaczone będą na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. złotych, które przeznaczone będą na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. złotych, które przeznaczone będą na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.     

T ańce, wspólny śpiew i pokazy - to 
wszystko odbyło się na scenie 
Centrum Kultury i Turystyki. 

Organizatorem imprezy był Młodzieżowy 
Dom Kultury. Jak mówi Ewa Gnoza, 
główna inicjatorka koncertu, tego typu 
imprezy służą nie tylko zebraniu pienię-
dzy na potrzeby niepełnosprawnych, ale 
również integracji z nimi. Współorgani-
zatorką imprezy była Zofia Wojciechow-
ska z Kwiaciarni ZOSIA.  

W tym roku w wyposażenie stoiska ze 
stroikami świątecznymi zaangażowane 
były dzieci z pracowni rękodzielniczej i 
plastycznej Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Mrągowie, dzieci z Przedszkola Baj-
ka, uczniowie ZSS w Mrągowie, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Osób Niepełno-

sprawnych, Chorych Amicus - działające 
przy Domu Pomocy Społecznej w Mrą-
gowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Zielone Dzieciaki, Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie, Euroflorist w 
Poznaniu. 

Akcja Być dla innych Być dla innych Być dla innych Być dla innych organizowana 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych jest 
prowadzona przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Mrągowie od dziewięciu lat i 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Na 
scenie wystąpiło około 250 młodych 
artystów. Wśród występujących dzieci 
ponad stu to uczestnicy zajęć artystycz-
nych z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Mrągowie. Pełna widownia i uśmiechy 
tylu dzieci to utwierdza nas w przekona-
niu, że takie akcje są potrzebne. Cieszę 
się, bo Mrągowo to nie jest wielkie mia-
sto ale są tu cudowni ludzie, cudowne 
dzieci. Za rok będziemy obchodzić dzie-
sięciolecie imprezy - dodaje Ewa Gnoza. 

Organizatorzy składają serdeczne Organizatorzy składają serdeczne Organizatorzy składają serdeczne Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania za okazany dar serca i podziękowania za okazany dar serca i podziękowania za okazany dar serca i podziękowania za okazany dar serca i 
wsparcie imprezy dla sponsorów akcji: wsparcie imprezy dla sponsorów akcji: wsparcie imprezy dla sponsorów akcji: wsparcie imprezy dla sponsorów akcji: 
Żagiel S.A,  Kwiaciarnia "Zosia', sklep Żagiel S.A,  Kwiaciarnia "Zosia', sklep Żagiel S.A,  Kwiaciarnia "Zosia', sklep Żagiel S.A,  Kwiaciarnia "Zosia', sklep 
"Bajka' Pani Doroty Zielińskiej, Euroflo-"Bajka' Pani Doroty Zielińskiej, Euroflo-"Bajka' Pani Doroty Zielińskiej, Euroflo-"Bajka' Pani Doroty Zielińskiej, Euroflo-
rist w Poznaniu, AHU Traper, Jagodzian-rist w Poznaniu, AHU Traper, Jagodzian-rist w Poznaniu, AHU Traper, Jagodzian-rist w Poznaniu, AHU Traper, Jagodzian-
ka, Piekarnia J. Łuński, Kwiaciarnia "Pod ka, Piekarnia J. Łuński, Kwiaciarnia "Pod ka, Piekarnia J. Łuński, Kwiaciarnia "Pod ka, Piekarnia J. Łuński, Kwiaciarnia "Pod 
żółtą różą w Szczecinie. żółtą różą w Szczecinie. żółtą różą w Szczecinie. żółtą różą w Szczecinie.  

O  mieszkańcach Ma-
zur, ich historii, 
zwyczajach była 

mowa na spotkaniu, którego 
inicjatorem było Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Mrą-
gowskiej. Odczyt na ten temat 
przygotowała Maria Drężek 
(na zdj.), która, jak sama przy-
znała, pisała prace magisterską 
na temat szkolnictwa na Mazurach. 
- Ta ziemia to mozaika - powiedziała o Mazu-
rach pani Maria. Andrzej Badurek, prowadzą-
cy spotkanie ma nadzieję, ze to pierwsze tego 
typu spotkanie da początek dyskusji na temat 
Mazur i Prus Wschodnich. Na spotkaniu była 
również mowa o związkach Mazurów z Pol-
ską. W 1825 roku, jak mówią niemieckie 

statystyki, powiat mrągowski 
liczył 86% osób, mówiących 
po polsku. Mówiły o tym m.in. 
czytane na spotkaniu fragmen-
ty z książki Melchiora Wańko-
wicz "Na tropach Smętka".  
- Takie spotkania są bardzo 
potrzebne, bo liczymy na to, że 
tematem tym zainteresują się 
młodzi ludzie - przyznał obec-

ny na spotkaniu kronikarz Miasta, Ryszard 
Bitowt. W spotkaniu uczestniczyli również 
mieszkańcy, którzy byli świadkami wielu waż-
nych dla miasta historycznych momentów: 
budowy domu kultury, handlu na końskim 
targu na obecnym osiedlu Parkowym i wielu 
innych. Odczyt zorganizowany został w ra-
mach obchodów 35-lecia TMZM.  

Spotkanie z historią mazurską   
Nadszedł już czas, by więcej i śmielej mówić o Mazurach. To przecież część naszej hi-Nadszedł już czas, by więcej i śmielej mówić o Mazurach. To przecież część naszej hi-Nadszedł już czas, by więcej i śmielej mówić o Mazurach. To przecież część naszej hi-Nadszedł już czas, by więcej i śmielej mówić o Mazurach. To przecież część naszej hi-
storii storii storii storii ---- powiedziała na spotkaniu w Ratuszu Maria Drężek. Spotkanie, poświęcone  powiedziała na spotkaniu w Ratuszu Maria Drężek. Spotkanie, poświęcone  powiedziała na spotkaniu w Ratuszu Maria Drężek. Spotkanie, poświęcone  powiedziała na spotkaniu w Ratuszu Maria Drężek. Spotkanie, poświęcone 
mieszkańcom Prus Wschodnich zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrą-mieszkańcom Prus Wschodnich zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrą-mieszkańcom Prus Wschodnich zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrą-mieszkańcom Prus Wschodnich zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrą-
gowskiej.gowskiej.gowskiej.gowskiej.    
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KURS KOMPUTEROWY 
Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza 
chętnych mieszkańców Miasta                     
i Gminy Mrągowo do wzięcia udziału w w w w 
II edycji kursu komputerowegoII edycji kursu komputerowegoII edycji kursu komputerowegoII edycji kursu komputerowego, współfi-
nansowanego przez Unię Europejską  w 
ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Kurs jest częścią projektu pn. 
"Inicjatywa "Inicjatywa "Inicjatywa "Inicjatywa ---- Z komputerem od A do Z",  Z komputerem od A do Z",  Z komputerem od A do Z",  Z komputerem od A do Z", 
realizowanego przez Miasto Mrągowo w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Kurs składa się z 5 modułów 
(system operacyjny, internet, edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje 
multimedialne) i skierowany jest do tych 
mieszkańców, którzy zakończyli już 
edukację, a nie mieli możliwości zdoby-
cia wiedzy w zakresie obsługi kompute-
ra.  
II edycja kursu komputerowego plano-
wana jest w terminie od  15 czerwca do 
17 lipca 2009 r. Mieszkańców Miasta i 
Gminy Mrągowo, zainteresowanych 
udziałem  w II edycji kursu komputero-

wego zapraszamy do biura 
projektu                           w 
godzinach 14.00 - 15.30 w 
terminie od 4 do 29 maja  

2009 r. Zgłoszenia przyjmowane są oso-
biście. Wybór uczestników projektu 
będzie odbywał się w oparciu o  miejsce 
zamieszkania (dane z dowodu osobiste-
go), kolejność zgłoszeń, sytuację mate-
rialną kandydata oraz poziom motywacji, 
oceniany podczas rozmowy wstępnej. 
 

Adres biura projektu: 
Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia, Urząd 
Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 
pok. nr 28 
tel. 089 741 2902, fax. 089 741 28 74 
e-mail: ekz@mragowo.um.gov.pl 
Informacji udzielają:  
Anna Jakubowicz - kierownik projektu,  
tel. 089 741 2902 
Kamila Pliszka - specjalista d/s monitorin-
gu i rekrutacji,  
tel. 089 741 2111   

LEKCJA PROJEKTO-
WANIA OGRODÓW 

 
To kurs dzięki któremu zdobędziesz wie-
dzę z zakresu :  
· Urządzania i pielęgnacji ogrodów 
· Zasad doboru materiału roślinnego 
· Rodzaju materiałów stosowanych w 
ogrodach przydomowych 
· Elementów małej architektury związa-
nych z komunikacją, strukturami dekora-
cyjnymi, wodą w ogrodzie 
· Omówione zostaną główne rodzaje i style 
ogrodów 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNESZKOLENIE JEST BEZPŁATNE    
Zapewniamy również:Zapewniamy również:Zapewniamy również:Zapewniamy również:    
· Bufet kawowy 
· Lekcję wyjazdową przeprowadzoną w 
zespole pałacowym w Łężanach 
· Certyfikaty poświadczające ukończenie 
kursu 
 

Adres biura projektu: 
Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Inte-
gracji Europejskiej, Urząd Miejski w Mrągo-
wie, ul. Królewiecka 60 A,  pok. 3, (parter 
wejście z boku budynku),  
tel: 089 741 23 81 089 741 27 75 
e-mail: promocja@mragowo.um.gov.pl 
Informacji udzielają: 
Donata Durka - kierownik projektu 
tel. 098 741 2381 
GraŜyna Romanowska 
tel. 089 741 2774 

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

Burmistrz Mrągowa informuje, Ŝe w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszono, na 
okres 21 dni, wykaz nieruchomości przezna-
czonych do wydzierŜawienia, w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego: 
• Część działki nr 20 (obręb nr 5), połoŜonej 
przy ulicy Jaszczurcza Góra, z przeznaczeniem 
na prowadzenie handlu w czasie  trwania 
Pikniku Country 2009. Liczba stanowisk 40, o 

wymiarach 6m x 2m = 12 m.kw. jedno stano-
wisko. 
BliŜszych informacji na temat wymienionych 
nieruchomości, udziela Referat Strategii, Roz-
woju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 
60A, (pokój nr 1 wejście od strony StraŜy 
Miejskiej, Inspektor GraŜyna Romanowska, 
tel. 741 27 75). Zainteresowane osoby zapra-
szamy do zapoznania się z wykazem nieru-
chomości przeznaczonych do wydzierŜawie-
nia. 

 

Burmistrz Mrągowa informuje, Ŝe w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie ogłoszono na okres 21 dni wykazy 
następujących nieruchomości przezna-
czonych do wydzierŜawienia w trybie 
bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 270/4  ( obręb nr 8   ), połoŜo-
nej przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na 
cele składowe, 
b/ część działki nr 270/4  ( obręb nr 8   ), połoŜo-
nej przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem  na 
cele handlowo – usługowe,  
c/ część działki nr 87/4 ( obręb nr 4 ), połoŜonej 
przy ul. Mrongowiusza z przeznaczeniem na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej,  
d/ część działki nr 203/3 ( obręb nr 6 ), połoŜonej 
p r z y  u l .  W o j s k a  P o l s k i e g o                                    
z przeznaczeniem na teren zielony,  
e/ część działki nr 151/27 ( obręb nr 4 ), połoŜo-
nej przy ul. Królewieckiej z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady, 
f/ część działki nr 198/6 ( obręb nr 5 ), połoŜonej 
przy ul. Roosevelta z przeznaczeniem pod kon-
tener na odpady.  

część działki nr 87/9 i 89/11 ( obręb nr 4 ), połoŜo-
nej przy ul. Mrongowiusza                               z 
przeznaczeniem pod garaŜ blaszak, 
g/ działka nr 102/3 ( obręb nr 4 ), połoŜona przy 
ul. Brzozowej 1A z przeznaczeniem na cele han-
dlowo – usługowe. 
h/ część działki nr 76/8 ( obręb nr 5 ), połoŜonej 
przy ul. 8-go Maja z przeznaczeniem pod garaŜ – 
blaszak.  
i/ część działki nr 32/8 ( obręb nr 1 ), połoŜonej 
przy ul. Harcerskiej z przeznaczeniem na polep-
szenie organizacji placu manewrowo – postojowe-
go dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, 
j/ część działki nr 157/28 ( obręb nr 4 ), połoŜonej 
przy ul. Królewieckiej z przeznaczeniem na usta-
wienie stolików dla klientów lokalu (lodziarnia). 
k/ część działki nr 177/9 (obręb nr  5 ), połoŜonej 
przy ul. Warszawskiej 11AB z przeznaczeniem 
pod kontener na odpady. 
l/  część działki nr 226/15 (obręb nr 5 ), połoŜonej 
przy ul. Warszawskiej 45B z przeznaczeniem na 
poprawę nieruchomości przyległej, 
ł/ część działki nr 220/8 ( obręb nr 2 ), połoŜonej 
przy ul. GiŜyckiej z przeznaczeniem  pod tablicę 
reklamową, 
m/ część działki nr 281/18 ( obręb nr 8 ), połoŜo-

nej na osiedlu Metalowców z przeznaczeniem na 
cele handlowo – usługowe ( pawilon handlowy 0, 
n/ część działki nr 10/97 ( obręb nr 9 ), połoŜonej 
na osiedlu Nikutowo z przeznaczeniem              
na cele składowe (składowanie drewna).  
o/ część działki nr 51/4 ( obręb nr 5 ), połoŜonej 
przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem na 
teren zielony,  
 
Przeznaczonych do wynajmu w trybie bez-
przetargowym: 
a/  część działki nr 144/30 ( obręb nr 5 ), połoŜo-
nej przy ul. Królewieckiej 24 zabudowanej bu-
dynkiem garaŜu – wynajęcie istniejącego garaŜu. 
b/ część działki nr 121/11 (obręb nr 4), wraz z 
budynkiem uŜytkowym o pow. 1136,23m2 poło-
Ŝonej przy ulicy Spacerowej 1 z przeznaczeniem 
na prowadzenie przedszkola.  
 

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.  
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Komunikat 
 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iŜ 
został rozstrzygnięty otwarty konkurs 
ofert na realizację, w roku 2009, zadań 
własnych Gminy Miasto Mrągowo, zle-
canych organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym 
działalność poŜytku publicznego.  
 
NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: 
„Wspieranie organizacji zajęć i imprez 
rekreacyjno-edukacyjnych skierowanych 
do dzieci i młodzieŜy” wpłynęły dwie oferty, 
złoŜone przez Chorągwie Warmińsko -
Mazurską ZHP w Olsztynie oraz Ochotniczą 
StraŜ PoŜarną w Mrągowie. W wyniku prze-
prowadzonego postępowania konkursowego, 
zostały przyznane dotacje dla : 
1/ Komendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie w wysokości 10.690 zł, 
2/ Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mrągowie - 
4.310 zł. 
 
„Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieŜy 
poprzez edukację wokalno-muzyczną” 
wpłynęła jedna oferta, złoŜona przez Stowa-
rzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej 
Dzieci i MłodzieŜy „SUKCES” w Mrągowie.  
Na realizację zadania przyznana została 
dotacja  w wysokości 26.000 zł. 
 
„Działalność wspomagająca rozwój spo-
łeczności lokalnych poprzez edukację i 
zaspakajanie zainteresowań kulturalnych" 
wpłynęła jedna oferta, złoŜona przez Mrągow-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie.  
Na realizację zadania przyznana została 
dotacja w wysokości 8.000 zł. 
 
„Podtrzymywanie tradycji narodowych, 
pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej” wpłynęły dwie oferty złoŜone 
przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej Oddział w Mrągowie oraz Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne w Warszawie. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania 
konkursowego, zostały przyznane dotacje dla: 
1/ Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej Oddział w Mrągowie w wysokości 
3.000 zł, 
2/ Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
w Warszawie w wysokości 2.000 zł. 
 
"Działania w zakresie krajoznawstwa" 
wpłynęła jedna oferta, złoŜona przez Lo-
kalną Organizację Turystyczną "Ziemia 
Mrągowska". Na realizację zadania przyzna-
na została dotacja w wysokości 5.000 zł. 
 
"Wspieranie edukacji ekologicznej oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego" 

wpłynęły dwie oferty, złoŜone przez Mrągow-
skie Towarzystwo Wędkarskie oraz Stowarzy-
szenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej 
SEEiK w Mrągowie. W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania konkursowego, zostały 
przyznane dotacje dla: 
1/ Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego 
w wysokości 3.000 zł 
2/ Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i 
Kulturalnej SEEiK w Mrągowie w wysokości - 
7.000 zł.  
 
„Ochrona i promocja zdrowia poprzez za-
pobieganie chorobom społecznym, propa-
gowanie zdrowego stylu Ŝycia i szkolenie w 
zakresie pomocy przedlekarskiej (dzieci, 
młodzieŜ, dorośli)” wpłynęły cztery oferty, 
złoŜone przez Polski Czerwony KrzyŜ Warmiń-
sko - Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie, 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i 
Poradnictwa Specjalistycznego "SYNAPSA" w 
Mrągowie (dwie ofert) oraz Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków Warmińsko-Mazurski 
Oddział Wojewódzki w Olsztynie. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania, zostały 
przyznane dotacje dla : 
1/ PCK Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgo-
wy w Olsztynie w wysokości 5.000 zł, 
2/ Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie 
i Poradnictwa Specjalistycznego "SYNAPSA"                   
w Mrągowie w wysokości 5.000 zł. 
3/ Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w 
Olsztynie - 3.000 zł. 
 
"Ochrona osób przebywających na wodach 
na terenie miasta Mrągowa" wypłynęła jedna 
oferta, złoŜona przez Warmińsko - Mazurskie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 
Olsztynie. Na realizację zadania przyznana 
została dotacja w wysokości 9.000 zł.  
 
"Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy 
sportów masowych, gier zespołowych, 
tenisa stołowego, ziemnego, kajakarstwa i 
Ŝeglarstwa, kolarstwa, sztuk walki  oraz 
bilarda” wpłynęło siedem ofert, złoŜonych 
przez MKS „Mrągowia”, KS "BAZA" w Mrągo-
wie, Komendę Chorągwi Warmińsko-
Mazurskiej w Olsztynie, Mrągowskie Stowarzy-
szenie Rowerowe w Mrągowie, Mrągowski 
Klub Kyokushin Karate w Mrągowie, KS Szko-
ła Mistrzów TORA w Pieckach oraz Stowarzy-
szenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy w 
Mrągowie. W wyniku przeprowadzonego po-
stępowania konkursowego, zostały przyznane 
dotacje dla: 
1/ Miejskiego Klubu Sportowego „Mrągowia” w 
Mrągowie, na realizację zadania pn. 
"Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy 
sportów masowych, gier zespołowych: piłki 
noŜnej, tenisa stołowego" w wysokości 26.700 
zł, 
2/ Klubu Sportowego „Baza” w Mrągowie, na 
realizację zadania pn. "Upowszechnianie 

wśród dzieci i młodzieŜy Ŝeglarstwa oraz 
tenisa ziemnego" w wysokości 9.320 zł, 
3/ Komendy Chorągwi Warmińsko – Mazur-
skiej w Olsztynie, na realizację zadania                               
pn. "Upowszechnianie wśród dzieci i młodzie-
Ŝy kajakarstwa" w wysokości 8.000 zł, 
4/ Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowe-
go w Mrągowie, na realizację zadania                              
pn. "Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci 
i młodzieŜy", w wysokości 10.000 zł, 
5/ Mrągowskiego Klubu Kyokushin Karate w 
Mrągowie, na real izację zadania                                     
pn. "Upowszechnianie sztuki walki dzieci i 
młodzieŜy z terenu miasta Mrągowa w zakre-
sie Karate Kyokushin" w wysokości 7.000 zł, 
6/ Klubu Sportowego "Szkoła Mistrzów Tora" 
z siedzibą w Pieckach, na realizację zadania 
pn. "Upowszechnianie na terenie Miasta 
Mrągowo wśród dzieci i młodzieŜy uprawiania 
Karate Tradycyjnego" w wysokości 4.910 zł, 
7/ Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Bilard 
Sportowy Mrągowo na realizację zadania pn.                        
"Upowszechnianie bilarda sportowego w 
Mrągowie wśród dzieci i młodzieŜy z terenu 
miasta Mrągowa" w wysokości 5.200 zł. 
 
"Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i 
młodzieŜy w zakresie gier zespołowych, 
tenisa stołowego, kajakarstwa i Ŝeglar-
stwa, kolarstwa oraz sztuk walki" : wpłynę-
ło pięć ofert, złoŜonych przez MKS 
„Mrągowia” w Mrągowie, KS "BAZA", Mrą-
gowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągo-
wie oraz MUKS "OMEGA" w Mrągowie (dwie 
oferty). W wyniku przeprowadzonego postę-
powania konkursowego zostały przyznane 
dotacje dla:  
1/ Miejskiego Klubu Sportowego "Mrągowia" 
w Mrągowie, na realizację zadania pn. 
„Pomoc  w szkoleniu sportowym dzieci i mło-
dzieŜy w zakresie gier zespołowych : piłki 
noŜnej i tenisa stołowego”, w wysokości 
28.300 zł, 
2/ Klubu Sportowego „BAZA" w Mrągowie, na 
realizację zadania pn. „Pomoc w szkoleniu 
sportowym dzieci i młodzieŜy w zakresie 
Ŝeglarstwa i kajakarstwa", w wysokości 8.760 
zł, 
3/ Mrągowskiego Stowarzyszania Rowerowe-
go w Mrągowie, na realizację zadania pn. 
"Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i mło-
dzieŜy w zakresie kolarstwa", w wysokości 
19.500 zł, 
4/ Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego "OMEGA" w Mrągowie na reali-
zację zadania "Pomoc w szkoleniu sportowym 
dzieci i młodzieŜy w zakresie gier zespoło-
wych - piłki siatkowej" w wysokości 7.000 zł.  
4/ Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego "OMEGA" w Mrągowie na reali-
zację zadania "Pomoc w szkoleniu sportowym 
dzieci i młodzieŜy w zakresie gier zespoło-
wych - piłki ręcznej" w wysokości 2.410 zł.  
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Przysięga nowych ratowników 
W sobotę 18 kwietnia przysię-W sobotę 18 kwietnia przysię-W sobotę 18 kwietnia przysię-W sobotę 18 kwietnia przysię-
gę składało 12 nowych ratow-gę składało 12 nowych ratow-gę składało 12 nowych ratow-gę składało 12 nowych ratow-
ników mrągowskiego WOPR. ników mrągowskiego WOPR. ników mrągowskiego WOPR. ników mrągowskiego WOPR. 
Oprócz przysięgi przeszli oni Oprócz przysięgi przeszli oni Oprócz przysięgi przeszli oni Oprócz przysięgi przeszli oni 

odważnie chrzest ratowniczy.odważnie chrzest ratowniczy.odważnie chrzest ratowniczy.odważnie chrzest ratowniczy.    
Już niedługo swoje umiejętności będą mogli 
sprawdzić w praktyce, gdyż 29 kwietnia 
ruszają na spływ kajakowy na trasie Krutyń ruszają na spływ kajakowy na trasie Krutyń ruszają na spływ kajakowy na trasie Krutyń ruszają na spływ kajakowy na trasie Krutyń 
---- Rosocha, gdzie w ramach projektu part- Rosocha, gdzie w ramach projektu part- Rosocha, gdzie w ramach projektu part- Rosocha, gdzie w ramach projektu part-
nerstwa szkół programu Sokrates Comenius nerstwa szkół programu Sokrates Comenius nerstwa szkół programu Sokrates Comenius nerstwa szkół programu Sokrates Comenius 
będą czuwali nad bezpieczeństwem około będą czuwali nad bezpieczeństwem około będą czuwali nad bezpieczeństwem około będą czuwali nad bezpieczeństwem około 
84 osób 84 osób 84 osób 84 osób –––– jako wolontariusze. jako wolontariusze. jako wolontariusze. jako wolontariusze. W imieniu 
zarządu WOPR apeluję do organizatorów 
imprez na jez. Czos w sezonie 2009 o pisem-
ne zgłaszanie potrzeb zapewnienia bezpie-
czeństwa na wodzie na adres: Oddział Miej-
sko – Powiatowy, WOPR, ul. Oficerska 2A, 
11-700 Mrągowo .             Andrzej DamazyAndrzej DamazyAndrzej DamazyAndrzej Damazy    

W skrócie 

O rganizatorem Turnieju Eu-

roFairPlay jest Forum Kul-

tur i  Burmistrz Mrągowa. 

Mistrzostwa odbędą się pod hasłem 

integracji i tolerancji dla przyjaznych 

i bezkonfliktowych Mistrzostw Euro-

py w Piłce Nożnej – EURO2012”. 

Głównym punktem programu będą 

międzynarodowe rozgrywki sporto-

we, w które włączą się nie tylko 

uczestnicy projektu, ale również go-

ście, którzy odwiedzą Mrągowo w 

ramach międzynarodowego projektu 

Sokrates Comenius, koordynowanego 

przez Gimnazjum nr 2. Turniej roz-

pocznie się o godz. 11.00 po uroczy-

stym otwarciu boiska „Orlik” w Mrą-

gowie (godz. 10.00). W turnieju tym 

swój pierwszy mecz rozegra powołana 

przez Forum Kultur w Poznaniu i 

Instytut Przywództwa Społecznego 

we Lwowie polsko - ukraińska druży-

na "EuroFairPlay". W sportowym 

przedsięwzięciu EuroFairPlay wezmą 

udział nie tylko sportowcy, ale rów-

nież działacze organizacji partner-

skich z Ukrainy, Niemiec i Polski, 

Ukraińskiego Związku 

Piłki Nożnej, PZPN, 

Spółki Pl2012, Minister-

stwa Sportu i Turystyki, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 

oraz z partnerami samorządowymi z 

woj. warmińsko-mazurskiego. 

W programie będzie również 

konferencja, która odbędzie się w 

Hotelu „Anek” ul. Roosevelta 25A. 

Początek o godz. 11:30. Podczas kon-

ferencji zostanie zaprezentowany 

projekt  o nazwie: „Piłka Nożna 

Uliczna dla Rozwoju i Tolerancji”  

oraz strategia rozwoju i realizacji tego 

projektu w Polsce i na Ukrainie.  

- Projekt towarzyszy przygoto-

waniom do EURO2012 i stawia sobie 

za cel przeciwdziałanie wyklucze-

niom społecznym i dyskryminacji  

oraz wyrównywanie szans udziału 

dziewcząt i chłopców o mniejszych 

predyspozycjach sportowych w tur-

niejach piłki nożnej - wyjaśnia koor-

dynator projektu, Arkadiusz Mier-

kowski, pełnomocnik Forum Kultur, 

promującego ideę Piłki Nożnej Ulicz-

nej dla Rozwoju i Tolerancji w Pol-

sce. 

Donata Durka, Donata Durka, Donata Durka, Donata Durka,     

Arkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz Mierkowski    

Orlik i EuroFairPlay w Mrągowie 
Przyjazny i bezkonfliktowy Przyjazny i bezkonfliktowy Przyjazny i bezkonfliktowy Przyjazny i bezkonfliktowy ---- taki będzie Turniej EuroFairPlay w Piłce Nożnej,  taki będzie Turniej EuroFairPlay w Piłce Nożnej,  taki będzie Turniej EuroFairPlay w Piłce Nożnej,  taki będzie Turniej EuroFairPlay w Piłce Nożnej, 
który odbędzie się w Mrągowie w sobotę 2 maja. To pierwsze tego typu polskoktóry odbędzie się w Mrągowie w sobotę 2 maja. To pierwsze tego typu polskoktóry odbędzie się w Mrągowie w sobotę 2 maja. To pierwsze tego typu polskoktóry odbędzie się w Mrągowie w sobotę 2 maja. To pierwsze tego typu polsko----
ukraińskoukraińskoukraińskoukraińsko----niemieckie wydarzenie w mieście, promujące piłkę uliczną.niemieckie wydarzenie w mieście, promujące piłkę uliczną.niemieckie wydarzenie w mieście, promujące piłkę uliczną.niemieckie wydarzenie w mieście, promujące piłkę uliczną.    

Program rozgrywekProgram rozgrywekProgram rozgrywekProgram rozgrywek    
2 maja  
Boisko ORLIK (ul. śołnierska) 
10.00 Powitanie gości - Burmistrz Miasta 

Mrągowo, Prezes „Forum Kultur” 

10.15 Występ grupy tanecznej 

10.30  Przemówienia- Burmistrz Miasta 

Mrągowo, zaproszeni goście 

11.00  Uroczyste otwarcie Orlika  

11.05  Rozpoczęcie I Turnieju Piłki NoŜnej 

Ulicznej dla Rozwoju i Tolerancji,  

mecze pomiędzy reprezentacją Polski, 

Ukrainy i Niemiec.  

11.20 Zamknięcie ceremonii otwarcia bo-

iska „Orlik” 

17.00 Zakończenie rozgrywek I Turnieju 

Piłki NoŜnej dla Rozwoju i Tolerancji 

Honorowi animatorzy: Minister Sportu 
i Turystyki, Burmistrz Miasta Mrągowo 

Wędkarze z całej Polski Wędkarze z całej Polski Wędkarze z całej Polski Wędkarze z całej Polski     
przyjadą do Mrągowaprzyjadą do Mrągowaprzyjadą do Mrągowaprzyjadą do Mrągowa    
Na Kanale Szymońskim na jez. Pro-Na Kanale Szymońskim na jez. Pro-Na Kanale Szymońskim na jez. Pro-Na Kanale Szymońskim na jez. Pro-
barskim odbędą się spławikowe i barskim odbędą się spławikowe i barskim odbędą się spławikowe i barskim odbędą się spławikowe i 
spinningowe federacyjne zawody spinningowe federacyjne zawody spinningowe federacyjne zawody spinningowe federacyjne zawody 
wędkarskie, zorganizowane w ra-wędkarskie, zorganizowane w ra-wędkarskie, zorganizowane w ra-wędkarskie, zorganizowane w ra-
mach XIV Konferencji Sprawozdaw-mach XIV Konferencji Sprawozdaw-mach XIV Konferencji Sprawozdaw-mach XIV Konferencji Sprawozdaw-
czoczoczoczo----Wyborczej Krajowej Federacji Wyborczej Krajowej Federacji Wyborczej Krajowej Federacji Wyborczej Krajowej Federacji 
Towarzystw Wędkarskich. Organi-Towarzystw Wędkarskich. Organi-Towarzystw Wędkarskich. Organi-Towarzystw Wędkarskich. Organi-
zatorem jest Mrągowskie Towarzy-zatorem jest Mrągowskie Towarzy-zatorem jest Mrągowskie Towarzy-zatorem jest Mrągowskie Towarzy-
stwo Wędkarskie. stwo Wędkarskie. stwo Wędkarskie. stwo Wędkarskie.     
Przygotowania trwają od wielu mie-
sięcy.  
- Spodziewamy się gościć kilkudzie-
sięciu delegatów, zawodników oraz 
osób towarzyszących zjazdom, jak 
przedstawicieli prasy wędkarskiej, 
handlowców akcesoriami wędkarski-
mi i innych - mówią Waldemar Nie-
żorawski, prezes oraz Jędrzej Chra-
plewski z MTW. Zjazd rozpocznie 
się 9 maja o 8.30, po części oficjalnej 
ruszą zawody spławikowe na Kanale 
Szymońskim (od 13.30 do 19.00). Na 
drugi dzień odbędą się zawody węd-
karskie spinningowe - początek o 
godz. 9.30. Wędkarze z całej Polski 
stacjonować będą w Ośrodku Kondy-
cyjno-Wypoczynkowym w Jakubo-
wie. Więcej informacji oraz mapa 
dojazdu: www.mragowo.pl.www.mragowo.pl.www.mragowo.pl.www.mragowo.pl. 
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W skrócie 
Przypominanie w Mrągowie 

Kiedy piętnaście lat temu wyjechał z Mrągowa do Wrocławia, wierzył w to, że wróci tu Kiedy piętnaście lat temu wyjechał z Mrągowa do Wrocławia, wierzył w to, że wróci tu Kiedy piętnaście lat temu wyjechał z Mrągowa do Wrocławia, wierzył w to, że wróci tu Kiedy piętnaście lat temu wyjechał z Mrągowa do Wrocławia, wierzył w to, że wróci tu 
jako muzyk i zagra koncert dla mieszkańców, dawnych znajomych i przyjaciół. Jego jako muzyk i zagra koncert dla mieszkańców, dawnych znajomych i przyjaciół. Jego jako muzyk i zagra koncert dla mieszkańców, dawnych znajomych i przyjaciół. Jego jako muzyk i zagra koncert dla mieszkańców, dawnych znajomych i przyjaciół. Jego 
marzenia spełniły się marzenia spełniły się marzenia spełniły się marzenia spełniły się –––– Waldemar Śmiałkowski wraca do Mrągowa, by kolejny raz za- Waldemar Śmiałkowski wraca do Mrągowa, by kolejny raz za- Waldemar Śmiałkowski wraca do Mrągowa, by kolejny raz za- Waldemar Śmiałkowski wraca do Mrągowa, by kolejny raz za-
grać w swoim rodzinnym mieście. Jego koncert odbędzie się 26 kwietnia w niedzielę, o grać w swoim rodzinnym mieście. Jego koncert odbędzie się 26 kwietnia w niedzielę, o grać w swoim rodzinnym mieście. Jego koncert odbędzie się 26 kwietnia w niedzielę, o grać w swoim rodzinnym mieście. Jego koncert odbędzie się 26 kwietnia w niedzielę, o 
godzinie 17.00 i zainauguruje mrągowskie obchody wejścia Polski do Unii Europejskiej. godzinie 17.00 i zainauguruje mrągowskie obchody wejścia Polski do Unii Europejskiej. godzinie 17.00 i zainauguruje mrągowskie obchody wejścia Polski do Unii Europejskiej. godzinie 17.00 i zainauguruje mrągowskie obchody wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
WSTĘP WOLNY.WSTĘP WOLNY.WSTĘP WOLNY.WSTĘP WOLNY.  

A rtysta pierwsze kroki stawiał na 
deskach sceny domu kultury, 
razem z dwójką mrągowian: 

Ewą Orzech, solistką, znaną z niezwykle 
mocnego i dźwięcznego głosu i Andrze-
jem Czamarą – uzdolnionym gitarzystą, 
obecnie muzykiem Czerwonego Tulipa-
na.  W 1993 roku drogi trójki muzyków 
rozeszły się. Ewa dalej śpiewała, Andrzej 
grał i rozpoczął współpracę w Czerwo-
nym Tulipanem, a Waldek Śmiałkowski 
wyjechał do Wrocławia. Przyjeżdżał 
jednak często do Mrągowa i często na 
spotkaniach ze znajomymi wspominał, że 

chciałby kiedyś powrócić i zagrać kon-
cert dla swojego rodzinnego Miasta. 
Pierwszy koncert odbył się w Jazz Clubie 
jesienią ubiegłego roku. Ze względu na 
duże zainteresowanie muzyką mrągowia-
nina, koncert zostanie powtórzony w 
niedzielę 26 kwietnia - będzie jednocze-
śnie inauguracją mrągowskich obchodów 
wejścia Polski do UE. Muzyk zagra z 
Andrzejem Czamarą.  
Patronat: Burmistrz Mrągowa, Patronat: Burmistrz Mrągowa, Patronat: Burmistrz Mrągowa, Patronat: Burmistrz Mrągowa,     
Patroni medialni: Planeta Mrągowo, Patroni medialni: Planeta Mrągowo, Patroni medialni: Planeta Mrągowo, Patroni medialni: Planeta Mrągowo, 
Kurier MrągowskiKurier MrągowskiKurier MrągowskiKurier Mrągowski i Telewizja ITV Mrą-i Telewizja ITV Mrą-i Telewizja ITV Mrą-i Telewizja ITV Mrą-
gowo.gowo.gowo.gowo.    

 

Waldek Śmiałkowski o swojej płycie PRZYPOMINANIE 
Szanowni, Drodzy, Kochani! Oddaję w Wasze ręce płytę szczególną i prawdziwą. 
"Przypominanie" otwiera furtkę do poznania samego siebie - współodczuwania i spoglądania 
głębiej i dalej niŜ przysłowiowy czubek własnego nosa. W kaŜdej z piosenek umieszczonych 
na krąŜku są prawdziwe i szczere treści, otwarte w muzycznych i nie banalnych przepływach 
- na płycie towarzyszą mi wyjątkowi muzycy - wspomnę jedynie o Andrzeju Czamarze - ob-
sługującym gitary i o Marku Markowskim - czarodzieju fortepianu - dzięki którym ilustracja 
muzyczna płyty nabiera wyjątkowych odcieni. Przypominanie" to równieŜ okładka płyty sta-
nowiąca integralną część całości - na którą fragmentów swoich niezwykłych obrazów uŜyczył 
Piotr Tyszkowski, a w których to odnalazłem wspólne przestrzenie. Fragmenty tych paru 
przestrzeni nie są obojętne i zostają na dłuŜej. Pozdrawiam pięknie i zapraszam.  

Recytacja nagrodzona 
W piątek 17 kwietnia w Centrum Kultu-W piątek 17 kwietnia w Centrum Kultu-W piątek 17 kwietnia w Centrum Kultu-W piątek 17 kwietnia w Centrum Kultu-
ry i Turystyki miłośnicy słowa mówione-ry i Turystyki miłośnicy słowa mówione-ry i Turystyki miłośnicy słowa mówione-ry i Turystyki miłośnicy słowa mówione-
go zmagali się w konkursach recytator-go zmagali się w konkursach recytator-go zmagali się w konkursach recytator-go zmagali się w konkursach recytator-
skich: etapie rejonowym Wojewódzkiego skich: etapie rejonowym Wojewódzkiego skich: etapie rejonowym Wojewódzkiego skich: etapie rejonowym Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z 
poezją" dla dzieci i młodzieży oraz miej-poezją" dla dzieci i młodzieży oraz miej-poezją" dla dzieci i młodzieży oraz miej-poezją" dla dzieci i młodzieży oraz miej-
skim etapie Ogólnopolskiego Konkursu skim etapie Ogólnopolskiego Konkursu skim etapie Ogólnopolskiego Konkursu skim etapie Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego dla młodzieży i doro-Recytatorskiego dla młodzieży i doro-Recytatorskiego dla młodzieży i doro-Recytatorskiego dla młodzieży i doro-
słych. słych. słych. słych.     
Wyłonieni zostali najlepsi recytatorzy z 
terenu Mrągowa i Powiatu Mrągowskie-
go, którzy będą reprezentować nas w 
kolejnych etapach obu konkursów. 
XXVII Wojewódzki Konkurs Recytator-
skiego „Spotkania z poezją”, adresowany 
jest do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. Do udziału w etapie rejo-
nowym konkursu zgłosiło się 26 mło-
dych recytatorów z Mrągowa, Piecek, 
Mikołajek, Sorkwit. Laureaci, którzy w 
etapie rejonowym zajęli pierwsze miejsca 
w każdej z kategorii, wezmą udział w 
ostatnim etapie – wojewódzkich elimina-
cjach, które odbędą się 4 czerwca 2009 r. 
w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kultu-
ralnych w Olsztynie. 
 
Laureaci konkursu:Laureaci konkursu:Laureaci konkursu:Laureaci konkursu:    
w kategorii klas I-III 
I miejsce - Kacper Krawczyk, Kacper Krawczyk, Kacper Krawczyk, Kacper Krawczyk,     

kl. III SP w Pieckach 
II miejsce - Dominik Dudziec, Dominik Dudziec, Dominik Dudziec, Dominik Dudziec,  

kl. III ZS 1 w Mrągowie 
III miejsce - Michał Jaśniewski, Michał Jaśniewski, Michał Jaśniewski, Michał Jaśniewski,  

kl. II ZS 4 w Mrągowie 
w kategorii klas IV-VI 
I miejsce - Eryk RutkowskiEryk RutkowskiEryk RutkowskiEryk Rutkowski,  

kl. IV ZS 4 w Mrągowie 
II miejsce - Daniel BałdygaDaniel BałdygaDaniel BałdygaDaniel Bałdyga,  

kl. IV ZS 1 w Mrągowie 
III miejsce - Klaudia PolonisKlaudia PolonisKlaudia PolonisKlaudia Polonis,  

kl. V SP w Sorkwitach 
w kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce - Justyna ŚwirbutowiczJustyna ŚwirbutowiczJustyna ŚwirbutowiczJustyna Świrbutowicz,  

kl. II ZS w Szestnie 
II miejsce - Kamil BalcerczykKamil BalcerczykKamil BalcerczykKamil Balcerczyk,  

Gimnazjum w Pieckach 
III miejsce - Edyta ZalewskaEdyta ZalewskaEdyta ZalewskaEdyta Zalewska,  

kl. II Gimnazjum w Sorkwitach 
w kategorii poezji śpiewanej: 
wyróżnienie - Natalia BahrNatalia BahrNatalia BahrNatalia Bahr,  

kl. II Gimnazjum w Sorkwitach 
54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to 
jeden z najstarszych i najbardziej prestiżo-
wych konkursów, którego adresatami są 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz 
osoby dorosłe. Do udziału w nim zgłosiło się 
12 recytatorów, w turniejach: recytatorskim 
oraz poezji śpiewanej.  

Laureaci konkursu w turnieju recytatorskim 
I miejsce – Patrycja Żywica, Jakub Pietrzykow-Patrycja Żywica, Jakub Pietrzykow-Patrycja Żywica, Jakub Pietrzykow-Patrycja Żywica, Jakub Pietrzykow-
skiskiskiski    
III miejsce – Natalia WałczukNatalia WałczukNatalia WałczukNatalia Wałczuk 
w turnieju recytatorskim w kategorii osób 
dorosłych 
wyróżnienie – Jakub DębskiJakub DębskiJakub DębskiJakub Dębski 
w turnieju poezji śpiewanej 

I miejsce - Patrycja KaczanPatrycja KaczanPatrycja KaczanPatrycja Kaczan 
Recytatorów oceniało jury w składzie: Jolanto 
Pastuszenko, Barbara Dziewiałtowska-
Gintowt, Marta Szymborska. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laure-
aci nagrody książkowe. Fundatorami nagród 
w konkursach recytatorskich byli: Burmistrz 
Miasta Mrągowa oraz Starosta Powiatu Mrą-
gowskiego.     


