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MRONGOVILLE ZAPRASZA s. 8 

Już po raz 28. wykonawcy country spotkają się z fanami tego gatunku muzyki Już po raz 28. wykonawcy country spotkają się z fanami tego gatunku muzyki Już po raz 28. wykonawcy country spotkają się z fanami tego gatunku muzyki Już po raz 28. wykonawcy country spotkają się z fanami tego gatunku muzyki 
w mrągowskim amfiteatrze. Organizator festiwalu w mrągowskim amfiteatrze. Organizator festiwalu w mrągowskim amfiteatrze. Organizator festiwalu w mrągowskim amfiteatrze. Organizator festiwalu –––– Performance Marketing  Performance Marketing  Performance Marketing  Performance Marketing 
Group zaprasza na trzydniowe, muzycznoGroup zaprasza na trzydniowe, muzycznoGroup zaprasza na trzydniowe, muzycznoGroup zaprasza na trzydniowe, muzyczno----taneczne widowisko z niesamowitą taneczne widowisko z niesamowitą taneczne widowisko z niesamowitą taneczne widowisko z niesamowitą 
atmosferą. atmosferą. atmosferą. atmosferą.     

Tegoroczny Piknik Country bę-
dzie bardzo bogaty w gwiazdy 
polskiej muzyki. Widzowie na 
pewno czekają na występ Maryla 
Rodowicz, która tym razem po-
każe się w countrowej odsłonie. 
Ponadto światowe przeboje coun-
try wykonają również: Kasia Ko-
walska, Blue Cafe, Lidia Kopania, 
Marysia Sadowska, Michał Mile-
wicz, Tomasz Szwed, Paweł Bączkowski, 
Przemysław Myszkowski, Grupa Furma-
na i Country Five. Zobaczymy również 
wykonawców muzyki country po polsku: 

Babsztyl, Lonstar, Gang Marcela, 
Marysia Gorajska i Klaudia.  
Sobotni koncert będzie występem 
gwiazdy z USA - Gaila Daviesa, 
natomiast z Kanady przyjadą do 
nas Klaudia & Ken Scadrina. 
Również tego dnia po raz pierw-
szy podczas koncertu wystąpi 
mrągowski Country Band muzy-
ka i aranżera Mariusza Garnow-

skiego. W niedzielę m.in..: Jurek Paster-
ski, Jukebox, Manson Band i in.  
 
Szczegółowy program na str. 2.Szczegółowy program na str. 2.Szczegółowy program na str. 2.Szczegółowy program na str. 2.    

Po raz pierwszy podczas koncertu wystąpi Country Band z Mrągowa. W poprzednich la-
tach śpiewali jako suport. 

LOGO PC 

Udekoruj witrynę  
w stylu country! 

Burmistrz Mrągowa zaprasza właścicieli lokali 
handlowych i usługowych do udziału w konkursie 
na "Najładniejszą witrynę w stylu country". Organi-
zatorzy corocznego konkursu na Najpiękniejszą witry-
nę w stylu country liczą na to, Ŝe mrągowianie zdecy-
dują się na udział, a miasto na trzy dni zamieni się w 
prawdziwą stolicę polskiego country. Specjalna komi-
sja obejrzy w sobotę 25 czerwca od godz. 14.00 
wystawy i sklepowe dekoracje i wybierze najładniej-
szą. Zwycięzcy otrzymają nagrody na scenie amfite-
atru na Placu Unii Europejskiej w niedzielę o godzinie 
14.00.  
 
Zgłoszenia witryn przyjmowane są pod nr 
telefonu 089 741 90 41 lub 601652695 promo-
cja@mragowo.um.gov.pl, do 25 lipca do 
godziny 10.00.  
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Inwestycje MiejskieInwestycje MiejskieInwestycje MiejskieInwestycje Miejskie    

amfiteatr nad jez. Czos 
Piątek, 24 lipca godz. 19:30 

Prowadzący: Joanna Liszowska, Korne-
liusz Pacuda, Tomasz Szwed oraz Maciej 
Rock 

Czas na Grass 
Honky Tonk Brothers 
GWIAZDY DLA COUNTRY – koncert 
transmitowany na Ŝywo przez Telewizję 
Polsat 
Część I - 21:00: Country po polsku 
Wykonawcy:      
Babsztyl  
Lonstar  
Gang Marcela 
Mariusz Kalaga 
Andrzej Rybiński  
Marysia Gorajska 
Michał Milowicz 
Lidia Kopania 
Klaudia  
Rafał Sadowski  
Grupa Furmana 

 

TRANSMISJA  
NA śYWO 

W TELEWIZJI POLSAT 

Część II - 22:00: Country Maryla Rodo-
wicz 
Część III - 22:45: Światowe Przeboje 
Country 
Wykonawcy:      
Kasia Kowalska  
Blue Café  
Marysia Sadowska  
Lidia Kopania  
Klaudia 
Babsztyl  
Przemysław Myszkowski 
Michał Milowicz 
Brian Allan (Szkocja)  
Tomasz Szwed 
Joanna Liszowska 
Paweł Bączkowski 
Grupa Furmana 
Country Five 
Rodeo Dance 
Zakończenie  

– ok. 01:00 

 

Sobota, 25 lipca godz. 19:30 

Prowadzący: Marek Frąckowiak i Kor-
neliusz Pacuda 

Wykonawcy: 
Bodar & Grupa Klakson  
Mariusz Kalaga & Drops (Czechy)  
Lonstar 
Babsztyl  
Klaudia & Ken Scardina (Kanada)  
Gail Davies - gwiazda wieczoru z USA  
Colorado Band 
Party Tour  
Trailhead (Niemcy)  
Country Band Mrągowo  
Zakończenie – ok. 01:00 

Niedziela, 26 lipca godz. 16:00 

Wykonawcy:  
Jurek Paterski C. Club, Jukebox  
Urszula Chojan, The Medley  
Mississipi Blues Band, Manson Band 
Zakończenie – ok. 21:00 

pl. Unii Europejskiej,  
prowadzenie - Krzysztof Kempisty 

 
piątek, 24 lipca 
17.15 Otwarcie Pikniku Country w Mieście 
17.30 Country Band Mrągowo 
19.00 Trace 
20.30 Blue Sounds 
22.00 Fayerwerk - muzyka country 
 
sobota, 25 lipca 
14.45 Orkiestra Dęta z Mrągowa występy 
laureatów 2. Ogólnopolskiego Przeglądu 
Piosenki Country Dzieci i MłodzieŜy: 
Amanda Kilkanowska, Krystyna Mazur, 
Agata i Gustaw Bzinkowscy, Orkiestra 
Dęta OSP w Strzegowie 
17.00 Fayerwerk 
18.30 Miss Country - laureaci "Przepustki 
do Mrągowa" - Mariusz Mańczak & The 

Trucks 
21.00 WANDA JOHNSON & The 
Shrimp City Slim Band 
22.30 Jurek Paterski Country 
Club muzyka country 
 
niedziela, 26 lipca 
13.30 Orkiestra Dęta OSP w 
Strzegowie 
14.00 RODEO Dance laureaci 
"Przepustki do Mrągowa" - Droga na Ostro-
łękę 
16.15 CEZARY MAKIEWICZ & Koltersi 
17.30 Zakończenie Pikniku Country w Mie-
ście 
 
Zapraszamy takŜe na... 
 
piątek, 24.07 
12.00 XXVIII Maraton Pływacki o Puchar 

Burmistrza Miasta Mrą-
gowa, PlaŜa Hotelu Mer-
cure Mrongovia 
niedziela, 26 lipca 
9.00 i 14.00  BrydŜ na 
Pikniku (2 turnieje), Re-
stauracja “Patria”, ul. 
Wojska Polskiego 6F 
10.30  Msza Święta. z 
udziałem artystów coun-

try - Susan Kent (Niemcy), Lonstar i Gu-
staw Bzinkowski, Kościół św. Wojciecha 
 

12.00 PARADA COUNTRY 
 
13.00  Country na molo - Wielkie gotowa-
nie Hotelu Mercure Mrongovia i Firmy 
Bonduelle, KONCERT Country Band Mrą-
gowo 

 



 

 Magazyn Mrągowski nr 3/2009                                                                                                                       STRONA 3 

AktualnościAktualnościAktualnościAktualności    

Obwodnica w Mrągowie 
Jesienią rozpocznie się budowa obwodnicy Mrągowa, wyprowadzającej ruch Jesienią rozpocznie się budowa obwodnicy Mrągowa, wyprowadzającej ruch Jesienią rozpocznie się budowa obwodnicy Mrągowa, wyprowadzającej ruch Jesienią rozpocznie się budowa obwodnicy Mrągowa, wyprowadzającej ruch 
pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 59. Oferta Budimeksu Dromex, spółki za-pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 59. Oferta Budimeksu Dromex, spółki za-pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 59. Oferta Budimeksu Dromex, spółki za-pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 59. Oferta Budimeksu Dromex, spółki za-
leżnej w 100 proc. od Budimeksu, została wybrana przez Generalną Dyrekcję leżnej w 100 proc. od Budimeksu, została wybrana przez Generalną Dyrekcję leżnej w 100 proc. od Budimeksu, została wybrana przez Generalną Dyrekcję leżnej w 100 proc. od Budimeksu, została wybrana przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Olsztynie w trybie przetargu Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Olsztynie w trybie przetargu Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Olsztynie w trybie przetargu Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Olsztynie w trybie przetargu 
ograniczonego "na budowę zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi kra-ograniczonego "na budowę zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi kra-ograniczonego "na budowę zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi kra-ograniczonego "na budowę zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi kra-
jowej nr 59: Giżyckojowej nr 59: Giżyckojowej nr 59: Giżyckojowej nr 59: Giżycko----RynRynRynRyn----MrągowoMrągowoMrągowoMrągowo----NawiadyNawiadyNawiadyNawiady----Rozogi", poinformowała spółka Rozogi", poinformowała spółka Rozogi", poinformowała spółka Rozogi", poinformowała spółka 
w komunikacie we wtorek. Wartość kontraktu wyniosła 110,4 mln zł netto.w komunikacie we wtorek. Wartość kontraktu wyniosła 110,4 mln zł netto.w komunikacie we wtorek. Wartość kontraktu wyniosła 110,4 mln zł netto.w komunikacie we wtorek. Wartość kontraktu wyniosła 110,4 mln zł netto.  

N owa droga o 
długości 6,5 
km omijać 

będzie Mrągowo od 
zachodu. Usprawni w 
ten sposób ruch tranzy-
towy, wyprowadzając go poza osie-
dla, a także skróci czas podróży w 
kierunku Giżycka i Rynu oraz do 
miejscowości Nawiady i Rozogi. Tra-
sa obwodnicy spełni najnowsze stan-
dardy bezpieczeństwa. Jezdnia bę-

dzie miała trzy pasy ruchu. 
Kierowcy będą mieli na 
zmianę po dwa pasy ruchu 
w jednym kierunku. Poza 
tym wybudowane zostaną 
skrzyżowania obwodnicy z 

innymi drogami, dwie estakady, wia-
dukt i kładka dla pieszych. Wybudo-
wane zostaną drogi dojazdowe i zjaz-
dy oraz będą przebudowane odcinki 
istniejących dróg, przecinających 
nową drogę. W pobliżu terenów za-

Mazury cud natury!  
Wielkie Jeziora Mazurskie w finale konkursu 

Cudem natury może okazać się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Właśnie Cudem natury może okazać się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Właśnie Cudem natury może okazać się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Właśnie Cudem natury może okazać się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Właśnie 
ogłoszono decyzję o zakwalifikowaniu się tego obiektu do finału konkursu ogłoszono decyzję o zakwalifikowaniu się tego obiektu do finału konkursu ogłoszono decyzję o zakwalifikowaniu się tego obiektu do finału konkursu ogłoszono decyzję o zakwalifikowaniu się tego obiektu do finału konkursu 
"Nowe siedem cudów świata"."Nowe siedem cudów świata"."Nowe siedem cudów świata"."Nowe siedem cudów świata".    

budowanych ustawione zostaną 
ekrany akustyczne o długości prawie 
4 kilometrów. To pierwsza z pięciu 
obwodnic miast w województwie 
warmińsko-mazurskim, które zosta-
ną wybudowane za pieniądze z Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej. Poza trasą wokół Mrą-
gowa powstaną obwodnice Ełku, 
Olecka, Nowego Miasta Lubawskiego 
i Lubawy oraz znajdująca się obecnie 
na liście rezerwowej północno-
wschodnia obwodnica Olsztyna. 
 

W ramach tej inwestycji z udziałem 
samorządu Miasta Mrągowo zreali-
zowana zostanie przebudowa skrzy-
żowań przy przejeździe kolejowym, 
których projekt opracowała Gmina 
Miasto Mrągowo oraz modernizacja 
odcinka ulicy Olsztyńskiej i nowa 
nawierzchnia ulicy Mrongowiusza.  

C zy Mazury okażą się jednym 
z konkursowych "Nowych 
siedmiu cudów świata"? Na 

razie nie wiadomo, pewnym jest jed-
nak fakt, że kraina Wielkich Jezior kraina Wielkich Jezior kraina Wielkich Jezior kraina Wielkich Jezior 
MazurskichMazurskichMazurskichMazurskich przeszła do finału kon-finału kon-finału kon-finału kon-
kursu kursu kursu kursu i walczyć będzie o miejsce w 
rankingu z takimi zjawiskami jak 
Amazonka, Wyspy Galapagos, Kili-
mandżaro czy wodospadem Salto Del 
Angel. Wielkie Jeziora Mazurskie 
zwyciężyły uprzednio w głosowaniu 
internetowym w kategorii krajobra-
zów i form polodowcowych, ale de-
cyzję o wejściu do finału podejmo-
wała już profesjonalna komisja 
szwajcarskiej fundacji "New 7 won-
ders".  
W finale niestety nie znajdzie się 
nasz drugi pretendent do tytułu cudu 
świata - Puszcza Białowieska, która 

w głosowaniu internetowym, w swo-
jej kategorii: lasy, rezerwaty i parki 
narodowe miała wysokie noty.  
Na rozwiązanie konkursu "Nowe sie-
dem cudów świata" trzeba będzie 
jeszcze trochę poczekać, ale już teraz 
można oddawać głosy na swój cud 
natury na:  

www.new7wonders.comwww.new7wonders.comwww.new7wonders.comwww.new7wonders.com    
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Kamienne ptaki  
nad Magistrackim 

Sympozjum Rzeźby Cztery Żywioły Sympozjum Rzeźby Cztery Żywioły Sympozjum Rzeźby Cztery Żywioły Sympozjum Rzeźby Cztery Żywioły ---- Powietrze Ptaki już za nami! To było  Powietrze Ptaki już za nami! To było  Powietrze Ptaki już za nami! To było  Powietrze Ptaki już za nami! To było 
pierwsze tego typu sympozjum w Mrągowie pierwsze tego typu sympozjum w Mrągowie pierwsze tego typu sympozjum w Mrągowie pierwsze tego typu sympozjum w Mrągowie ---- jego efektem są rzeźby wokół  jego efektem są rzeźby wokół  jego efektem są rzeźby wokół  jego efektem są rzeźby wokół 
Jeziorka Magistrackiego. Patronat nad Sympozjum objęła Akademia Sztuk Jeziorka Magistrackiego. Patronat nad Sympozjum objęła Akademia Sztuk Jeziorka Magistrackiego. Patronat nad Sympozjum objęła Akademia Sztuk Jeziorka Magistrackiego. Patronat nad Sympozjum objęła Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie, a rzeźby wykonali artyści z pracowni prof. Adama Pięknych w Warszawie, a rzeźby wykonali artyści z pracowni prof. Adama Pięknych w Warszawie, a rzeźby wykonali artyści z pracowni prof. Adama Pięknych w Warszawie, a rzeźby wykonali artyści z pracowni prof. Adama 
Myjaka. Od niedzieli 19 lipca wszyscy mogą podziwiać efekty ponadmiesięcz-Myjaka. Od niedzieli 19 lipca wszyscy mogą podziwiać efekty ponadmiesięcz-Myjaka. Od niedzieli 19 lipca wszyscy mogą podziwiać efekty ponadmiesięcz-Myjaka. Od niedzieli 19 lipca wszyscy mogą podziwiać efekty ponadmiesięcz-
nej pracy z kamieniem w Zakładzie Kamieniarskim Paśnikowski.nej pracy z kamieniem w Zakładzie Kamieniarskim Paśnikowski.nej pracy z kamieniem w Zakładzie Kamieniarskim Paśnikowski.nej pracy z kamieniem w Zakładzie Kamieniarskim Paśnikowski.  

W  Sympozjum Rzeźby udział 
wzięło siedmiu artystów - 
wszystkich łączy jedno: stu-

dia na ASP w Warszawie oraz zamiłowa-
nie do rzeźby. Uroczyste przecięcie wstę-
gi na skwerze przy Jeziorku Magistrac-
kim, mimo iż odbyło się w strugach desz-
czu, przyciągnęło gości i publiczność. 
Była również muzyka, zaprezentowana 
przez mrągowskich młodych muzyków 
pod kierownictwem Andrzeja Regieca. 

- I Sympozjum Rzeźby, które odbywa 
się w tym roku w Mrągowie jest nie tylko 
nowa szansą dla miasta, ale również  
wielkim wyzwaniem dla młodych arty-
stów. Miasto zyska na pewno wyjątkowe 

dekorum, które  
nie tylko wzbo-
gaci przestrzeń 
publiczną, ale 
również ducho-
wą jej mieszkań-
ców - uważa 
opiekun arty-
styczny Sympo-
zjum, prof. Adam 

Myjak. Wraz z 
r z e ź b i a r z e m 
B o l e s ł a w e m 
M a r s h a l l e m 
czuwali nad 
w y k o n a n i e m 
rzeźby. 

Prof. Adam Myjak: 

Pragnąłbym podziękować panu Bolesławowi Mars-

challowi, artyście - legendzie na tym mazurskim ob-

szarze, za merytoryczne i techniczne wsparcie przy 

organizacji i trwaniu tego sympozjum. Ogromne po-

dziękowania i zarazem podziw dla dokonań Pani 

Burmistrz Otolii Siemieniec za odwagę i daleko-

wzroczność, wraŜliwość w kreowaniu wszelkich arty-

stycznych idei w swoim mieście. Specjalne podzięko-

wania dla Pani Donaty Durki za jej solidność i ser-

deczną pomoc wszystkim uczestnikom sympozjum. 

Dziękuję teŜ Firmie Kamieniarskiej Pana Zdzisława 

Paśnikowskiego za udostępnienie technicznych moŜli-

wości. Moim młodym artystom dziękuję, Ŝe mi zaufali i 

podjęli to ambitne zadanie.  
Fot. Marian Modzelewski, Video Wiesław Bacławski, 
archiwum UM. Więcej zdjęć na www.mragowo.pl 

Prof. Adam Myjak (od prawej) i Bolesław Marschall 
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ZAPROSZENIE DLA DZIECI, ZAPROSZENIE DLA DZIECI, ZAPROSZENIE DLA DZIECI, ZAPROSZENIE DLA DZIECI,     
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCHMŁODZIEŻY I DOROSŁYCHMŁODZIEŻY I DOROSŁYCHMŁODZIEŻY I DOROSŁYCH    

Chcecie zagrać w siatkówkę, koszyków-
kę, piłkę nożną na ORLIKU? 

Macie drużynę lub pełnoletniego  
opiekuna grupy dzieci i młodzieży? 

 Zgłoście się do nas. 
Wszystkich informacji udzieli  

Arkadiusz Mierkowski. 

Dzwońcie Dzwońcie Dzwońcie Dzwońcie 511511511511    564564564564    564 564 564 564     
lub piszcie: lub piszcie: lub piszcie: lub piszcie:     

a.mierkowski@hotmail.coma.mierkowski@hotmail.coma.mierkowski@hotmail.coma.mierkowski@hotmail.com 

FESTIWAL FESTIWAL FESTIWAL FESTIWAL     
GOLONKIGOLONKIGOLONKIGOLONKI    

1 sierpnia, Plac Unii Europejskiej 
Festiwal jest imprezą kulinarną połączoną 
z konkursem na najsmaczniejszą golonkę, 
zawodami siłaczy, występami kapel folko-
wych, biesiadnych i zespołów szantowych.  

15.00 - Otwarcie 
Festiwalu. W progra-
mie - prezentacje 
kulinarne, konkursy 
20.30 - Orkiestra Dni 
Naszych 

S ILESIA TV to największa regional-
na telewizja komercyjna na Śląsku. 
Duży zasięg, niskie ceny, tematyka 

lokalna oraz dogodny system powtórek, a 
także jedyne, niepowtarzalne, nowator-
skie formy produkcji i emisji reklam 
przekładają się na bardzo, wysoką, sięga-
jącą prawie 90% oglądalność, a co za tym 
idzie skuteczność oddziaływania. To 
wszystko sprawia, że telewizja SILESIA 
TV jest szczególnie atrakcyjnym medium 
dla rynku reklamy, oferując profesjonal-
ną ofertę reklamową, odpowiadającą 
indywidualnym potrzebom Klienta. Te-
lewizja SILESIA TV jest pionierem na 
polskim rynku medialnym w zorganizo-

waniu pierwszej w Polsce INTERNETO-
WEJ PLATFORMY TELEWIZYJNEJ (w 
ciągłym rozwoju), oferującej coraz więcej 
poszczególnych programów telewizji 
internetowych. Silesia po raz pierwszy 
była w Mrągowie w ubiegłym roku, teraz 
gościła podczas Pucharu Miast oraz Dni 
Mrągowa.  

Wakacje w Mrągowie z Telewizją Silesią  
Telewizja Silesia gościła w naszym Mieście podczas Dni Mrągowa. Teraz pro-Telewizja Silesia gościła w naszym Mieście podczas Dni Mrągowa. Teraz pro-Telewizja Silesia gościła w naszym Mieście podczas Dni Mrągowa. Teraz pro-Telewizja Silesia gościła w naszym Mieście podczas Dni Mrągowa. Teraz pro-
muje Mrągowo w kraju i zagranicą.muje Mrągowo w kraju i zagranicą.muje Mrągowo w kraju i zagranicą.muje Mrągowo w kraju i zagranicą. 

Program do obejrzenia na: 

www.mragowo.pl 

Krew dla mieszkańca powiatu!  
Mieszkaniec po-
wiatu mrągow-
skiego czeka na 
pomoc! Pilnie 
potrzebuje kogoś, 

kto odda krew 0Rh-.  
 
Jeśli ktoś chciałby i mógłby oddać krew, 
Maria Lemecha z mrągowskiego oddziału 
PCK, czeka na telefon pod numerem 

691691691691----410410410410----807. 807. 807. 807.     
    
Krew może oddać każdy, kto ukończył 
18 lat, jest zdrowy i nie przechodził cho-
rób wykluczających krwiodawstwo. Od-
danie krwi nie boli, trwa nie dłużej niż 
kwadrans. Od osoby pobiera się 450 ml 
krwi  

Edycja kursu komputerowego  
zakończona! 

Dnia 16 lipca br. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji kursu komputero-Dnia 16 lipca br. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji kursu komputero-Dnia 16 lipca br. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji kursu komputero-Dnia 16 lipca br. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji kursu komputero-
wego dla mieszkańców Miasta i Gminy Mrągowo, współfinansowanego przez wego dla mieszkańców Miasta i Gminy Mrągowo, współfinansowanego przez wego dla mieszkańców Miasta i Gminy Mrągowo, współfinansowanego przez wego dla mieszkańców Miasta i Gminy Mrągowo, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

K urs jest częścią projektu pn. 
Inicjatywa - "Z komputerem 
od A do Z", realizowanego 

przez Miasto Mrągowo w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Celem głównym projektu 
jest zwiększenie aktywności eduka-
cyjnej mieszkańców, którzy zakoń-
czyli już edukację, w zakresie umie-

jętności korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych.  
W ramach projektu zostanie zorgani-
zowana jeszcze III edycja kursu kom-
puterowego dla 15-osobowych grup 
uczestników. III edycja kursu rozpo-
częła się już 23 lipca br.  
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W skrócie 

T o także pomoc psychologiczna, pielę-
gnacyjna i duchowa, z zachowaniem 
prawa do godności i szacunku. Adresa-

tami są mieszkańcy miasta Mrągowa. Wszyscy 
członkowie hospicjum wykonują swoje prace 
bezpłatnie, dobrowolnie na zasadach wolonta-
riatu wg statusu. 

Działalność nasza to propagowanie idei i 
metod opieki hospicyjnej współdziałając z 
prasą, radiem, telewizją, kościołem, z władza-
mi publicznymi i służbą zdrowia. 

W minionym roku nasze hospicjum wstą-
piło do ogólnopolskiej organizacji Forum 
Hospicjów Polskich w Krakowie. Nawiązali-
śmy współpracę z Fundacją „Hospicjum to też 
życie” w Gdańsku. Uczestniczyliśmy po raz 
pierwszy w ogólnopolskiej kampanii 
„Hospicjum to też życie”. Dzień 9 listopada 

2008 roku był Dniem Otwartym. Staramy się 
organizować spotkania szkoleniowe na terenie 
kraju i w Mrągowie. Hospicjum nawiązało 
współpracę ze szkołami: Zespół Szkół Zawo-
dowych, Zespół Szkół Nr 2 im. Jagiełły i Szko-
ła Podstawowa Nr 1. Wytypowani przez dy-
rektorów nauczyciele po przeszkoleniu w 
Olsztynie i Gdańsku prowadzą edukację o 
końcu życia i opiece hospicyjnej w programie 
„Lubię pomagać”. 

Postanowieniem sądu z dnia 05.03.2009 
nasze hospicjum posiada status Organizacji 
Pożytku Publicznego. Starajmy się, byśmy 
jedni dla drugich byli powiernikami człowie-
czej nadziei, byśmy jej w nikim nigdy nie 
zgasili. Wszelkie informacje pod telefonem 
0665 023 3970665 023 3970665 023 3970665 023 397. 

Mieczysław BanachMieczysław BanachMieczysław BanachMieczysław Banach    

Hospicjum niesie pomoc 
Celem naszej działalności jest umożliwienie choremu terminalnie godnego przeżywania Celem naszej działalności jest umożliwienie choremu terminalnie godnego przeżywania Celem naszej działalności jest umożliwienie choremu terminalnie godnego przeżywania Celem naszej działalności jest umożliwienie choremu terminalnie godnego przeżywania 
okresu choroby w domu chorego, w otoczeniu rodziny, pomoc choremu i rodzinie w okresu choroby w domu chorego, w otoczeniu rodziny, pomoc choremu i rodzinie w okresu choroby w domu chorego, w otoczeniu rodziny, pomoc choremu i rodzinie w okresu choroby w domu chorego, w otoczeniu rodziny, pomoc choremu i rodzinie w 
umniejszaniu wszelkich niedogodności wynikających z choroby i jego stanu. umniejszaniu wszelkich niedogodności wynikających z choroby i jego stanu. umniejszaniu wszelkich niedogodności wynikających z choroby i jego stanu. umniejszaniu wszelkich niedogodności wynikających z choroby i jego stanu.  

Lokalne inicjatywyLokalne inicjatywyLokalne inicjatywyLokalne inicjatywy    

Czosy nad CzosemCzosy nad CzosemCzosy nad CzosemCzosy nad Czosem    
Podczas obchodów Dni Mrągowa, wpro-
wadzone zostały po raz pierwszy do 
obiegu czosy - dukaty lokalne, których 
nazwa została zaczerpnięta od mrągow-
skiego jeziora Czos. Emisja dukata lokal-
nego, zorganizowana przez Urząd Miej-
ski w Mrągowie, ma promować polską 
stolicę country w kraju i za granicą. Za 
wykonanie projektu graficznego i pro-
dukcję pierwszej emisji odpowiada Men-
nica Polska S.A., co gwarantuje wysoką 
jakość wykonania i spodziewaną dużą 
wartość kolekcjonerską czosów. Emisji 
mrągowskich dukatów lokalnych o nomina-
łach 3 i 7 (i takiej właśnie wartości) towa-
rzyszy limitowana wersja - tylko 500 sztuk! - 
wybitych w srebrze czosów o umownym 
nominale 70. Czosy te nie weszły do obiegu, 
można się za to spodziewać, że osiągną 
znaczną wartość kolekcjonerską. Każdy 
mieszkaniec Mrągowa i turysta zwiedzający 
miasto może nabyć czosy w Punktach Wy-

miany, oznaczonych specjalną naklejką. 
Zakupione czosy o obiegowych nominałach 
3 i 7 można w wyznaczonym terminie za-
mienić z powrotem na pieniądze.  

 
Organizatorzy Emisji:  

Emitent - Gmina Miasto Mrągowo,  
Producent - Mennica Polska S.A.  
Administrator Emisji - RE-AKCJA Sp. z o.o.  

 
Zamówienia na czosy mrągowskie można 

składać za pośrednictwem strony:  

www.dukatypolskie.plwww.dukatypolskie.plwww.dukatypolskie.plwww.dukatypolskie.pl  
 
Punkty sprzedaŜy dukatów: 
Mrągowskie Centrum Informacji  
Turystycznej,  
Muzeum w Mrągowie,  
Miasteczko Westernowe Mrongoville, 
 
Ceny czosów przy zamówieniu interneto-
wym wynoszą za sztukę: 
Czosy o nominale „3” - 3,66 zł,  
Czosy o nominale „7” - 8,54 zł,  
Czosy o nominale „70” (srebro, wartość 
kolekcjonerska) - 164,70 zł. 
 
INFOLINIA w sprawie czosów: 
nr tel. (22) 203 73 08 

T ytuł Letniej Stolicy Warmii i 
Mazur w poszczególnych katego-
riach otrzyma gmina, która 

otrzyma największą liczbę głosów.  
 
Głosy za pomocą SMS-ów należy wysy-
łać na numer 7268, w treści SMS-a wpi-

Mrągowo - letnią stolicą 
Wybierzmy wspólnie Letnią Stolicę Warmii i Mazur Wybierzmy wspólnie Letnią Stolicę Warmii i Mazur Wybierzmy wspólnie Letnią Stolicę Warmii i Mazur Wybierzmy wspólnie Letnią Stolicę Warmii i Mazur ---- Mrągowo. Trwa już  Mrągowo. Trwa już  Mrągowo. Trwa już  Mrągowo. Trwa już 
wielkie głosowanie. Na Mrągowo można zagłosować sms o treści: OLSLS.12.wielkie głosowanie. Na Mrągowo można zagłosować sms o treści: OLSLS.12.wielkie głosowanie. Na Mrągowo można zagłosować sms o treści: OLSLS.12.wielkie głosowanie. Na Mrągowo można zagłosować sms o treści: OLSLS.12.    

sując kod wybranej gminy (koszt jedne-
go SMS-a wynosi 2,44 zł brutto).  
Głosowanie trwa do północy 28 sierpnia. 
Wyniki ogłoszone zostaną 31 sierpnia  r. 

na stronie www.gazetaolsztynska.pl www.gazetaolsztynska.pl www.gazetaolsztynska.pl www.gazetaolsztynska.pl 
oraz na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i 
„Dziennika Elbląskiego”. 
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Mrągowscy kibice   b i o r ą  B a r t o s z y c e ! Mrągowscy kibice   b i o r ą  B a r t o s z y c e ! Mrągowscy kibice   b i o r ą  B a r t o s z y c e ! Mrągowscy kibice   b i o r ą  B a r t o s z y c e !    
W Bartoszycach w sobotę 18 lipca spotkały się drużyny Mrągowa, Bartoszyc i Ostródy, by rywalizować o punkty w roz-W Bartoszycach w sobotę 18 lipca spotkały się drużyny Mrągowa, Bartoszyc i Ostródy, by rywalizować o punkty w roz-W Bartoszycach w sobotę 18 lipca spotkały się drużyny Mrągowa, Bartoszyc i Ostródy, by rywalizować o punkty w roz-W Bartoszycach w sobotę 18 lipca spotkały się drużyny Mrągowa, Bartoszyc i Ostródy, by rywalizować o punkty w roz-
grywkach Pucharu Miast. Był to kolejny z serii turniejów organizowanych w dwunastu miastach Pomorza, Kujaw, War-grywkach Pucharu Miast. Był to kolejny z serii turniejów organizowanych w dwunastu miastach Pomorza, Kujaw, War-grywkach Pucharu Miast. Był to kolejny z serii turniejów organizowanych w dwunastu miastach Pomorza, Kujaw, War-grywkach Pucharu Miast. Był to kolejny z serii turniejów organizowanych w dwunastu miastach Pomorza, Kujaw, War-
mii i Mazur. Sponsorem Pucharu jest Browar produkujący markę SPECJAL. Z Mrągowa pojechało na rozgrywki ponad mii i Mazur. Sponsorem Pucharu jest Browar produkujący markę SPECJAL. Z Mrągowa pojechało na rozgrywki ponad mii i Mazur. Sponsorem Pucharu jest Browar produkujący markę SPECJAL. Z Mrągowa pojechało na rozgrywki ponad mii i Mazur. Sponsorem Pucharu jest Browar produkujący markę SPECJAL. Z Mrągowa pojechało na rozgrywki ponad 
60 kibiców w żółtych koszulkach 60 kibiców w żółtych koszulkach 60 kibiców w żółtych koszulkach 60 kibiców w żółtych koszulkach ---- to oni przede wszystkim zdobyli Bartoszyce! to oni przede wszystkim zdobyli Bartoszyce! to oni przede wszystkim zdobyli Bartoszyce! to oni przede wszystkim zdobyli Bartoszyce!  

T ym razem pogoda dopisała drużynom 
Grupy D, po ostatnim deszczowym 
spotkaniu w Mrągowie, w Bartoszy-

cach przywitała nas doskonała aura. Po pierw-
szym turnieju punktacja przedstawiała się 
następująco: Mrągowo za zajęcie pierwszego 
miejsca otrzymało pięć punktów, Bartoszyce 
za drugie miejsce 3 punkty, a Ostróda ukoń-
czyła turniej z jednym punktem.  

Spotkanie zakończyło się wysokim wyni-
kiem gospodarzy, którzy jako pierwsi w histo-
rii Pucharu Miast zdobyli komplet 25 punk-
tów. Wygrali wszystkie z pięciu konkurencji. 
Po dwóch spotkaniach szanse na finał mają 
drużyny z Mrągowa i Bartoszyc, które w ge-
neralnej klasyfikacji posiadają po osiem du-
żych punktów. Kibice, którzy z tak dużym 
zaangażowaniem dopingowali swoim druży-

nom, mogli także wziąć udział w konkursach i 
wygrać SPECJALne nagrody. Mrągowska dru-
żyna przywiozła ze sobą ponad 60 kibiców w 
żółtych koszulkach z łapą niedźwiedzia. Była 
syrena alarmowa, był megafon z piosenkami 
(m.in. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa) 
i okrzykami, były gadżety kibiców i wiele 
innych atrakcji. Na scenie można było posłu-
chać Bartoszyckiego zespołu Logika kontra 
system, który zgromadził pod sceną 
swoich lokalnych, młodych fanów. 
Zaraz po nich zagrała grupa Man-
chester. - muzycy grający mieszan-
kę punka i britpopu, którzy w 2008 
roku zostali zwycięzcą festiwalu 
TOP TRENDY. Gwiazdą wieczoru 
był Stachursky - jeden z najbardziej 
popularnych artystów w Polsce, 

zdobywca Słowika Publiczności podczas 
Festiwalu w Sopocie w 2006 roku, mający na 
swoim koncie 12 albumów. Impreza Pucharu 
Miast zakończyła się tradycyjnie pokazem 
sztucznych ogni. Organizatorzy turnieju w 
Bartoszycach- Agencja LIVE oraz Urząd 
Miasta Bartoszyce. 

mkmkmkmk    

Serdecznie dziękuję Organizatorom wyjazdu Kibiców na Puchar Miast 
do Bartoszyc: referatowi promocji Urzędu Miejskiego, a przede 
wszystkim Kamili Pliszce oraz Burmistrzowi Tomaszowi Witkowiczowi 
za zorganizowanie wspaniałej grupy Kibiców. Wszyscy byliśmy ubrani 
w słoneczne koszulki i czarne czapeczki, towarzyszyła nam piosenka 
„Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa” oraz okrzyki kibiców. Na-
szych kibiców było widać i słychać chyba w całych Bartoszycach. 
Dostarczyli wspaniałej rozrywki i zagrzali do walki. Do zobaczenia w 
Ostródzie! 

Władysława Keller, przedstawicielka kibiców 
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