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Mrągowo w żałobie 

Opuszczone do połowy flagi państwowe na masztach, setki flag wywieszonych Opuszczone do połowy flagi państwowe na masztach, setki flag wywieszonych Opuszczone do połowy flagi państwowe na masztach, setki flag wywieszonych Opuszczone do połowy flagi państwowe na masztach, setki flag wywieszonych 
na ulicach Mrągowa i w oknach prywatnych domów. Msze święte w intencji na ulicach Mrągowa i w oknach prywatnych domów. Msze święte w intencji na ulicach Mrągowa i w oknach prywatnych domów. Msze święte w intencji na ulicach Mrągowa i w oknach prywatnych domów. Msze święte w intencji 
ofiar katastrofy w Smoleńsku. Mrągowo oddało hołd zmarłemu Prezydentowi ofiar katastrofy w Smoleńsku. Mrągowo oddało hołd zmarłemu Prezydentowi ofiar katastrofy w Smoleńsku. Mrągowo oddało hołd zmarłemu Prezydentowi ofiar katastrofy w Smoleńsku. Mrągowo oddało hołd zmarłemu Prezydentowi 
RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim tragicznie zmarłym ofiarom sobot-RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim tragicznie zmarłym ofiarom sobot-RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim tragicznie zmarłym ofiarom sobot-RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim tragicznie zmarłym ofiarom sobot-
niej katastrofy.niej katastrofy.niej katastrofy.niej katastrofy.    

S obota 10 kwietnia, godzina 8.56 
czasu polskiego. Dwa kilometry 
od Smoleńska, przed lotniskiem 
wojskowym  prezydencki Tu-

154 z 96-ma osobami na pokładzie rozbił 
się w czasie podejścia do lądowania. Zgi-
nął prezydent Lech Kaczyński i Maria 
Kaczyńska oraz kilkadziesiąt najważniej-
szych osób w państwie. Wszyscy lecieli 
na uroczystości 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. 
- Zaraz po otrzymaniu tragicznej wiado-
mości w  Urzędzie Miasta odbyło się 
robocze spotkanie władz Mrągowa — 
mówi Tomasz Witkowicz, zastępca bur-
mistrza miasta. – Na znak żałoby w naj-
ważniejszych instytucjach i ulicach mia-
sta wywieszono flagi, jako symbol łącze-
nia się w żałobie po śmierci Pary Prezy-
denckiej i innych ofiar. Odwołano kon-
certy i imprezy sportowe. 

Smutek zagościł na wszystkich mrą-
gowskich ulicach. W niedzielę 11 
kwietnia w Parafii Św. Rafała Kali-
nowskiego odbyła się msza święta, 
która miała być mszą w intencji ofiar 
stalinowskiego mordu w Katyniu w 
1940 roku. Sobotnia tragedia spowo-
dowała, że licznie zgromadzeni wier-
ni modlili się także w intencji ofiar 
katastrofy w Smoleńsku. 
Katyń na nowo wrył się w pamięć milio-
nów Polaków i ludzi na całym świecie – 
mówił podczas homilii ks. Robert Ka-
niowski, Proboszcz Parafii Św. Rafała 
Kalinowskiego w Mrągowie. W niedzielę 
o godzinie 12 rozbrzmiały syreny, a 
mieszkańcy Mrągowa uczcili pamięć 
tragicznie zmarłych dwoma minutami 

Ciąg dalszy na str. 2Ciąg dalszy na str. 2Ciąg dalszy na str. 2Ciąg dalszy na str. 2    

W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy 
polskich jeńców z obozów i więzień polskich jeńców z obozów i więzień polskich jeńców z obozów i więzień polskich jeńców z obozów i więzień 
NKWD zostało zamordowanych. Tej NKWD zostało zamordowanych. Tej NKWD zostało zamordowanych. Tej NKWD zostało zamordowanych. Tej 
zbrodni ludobójstwa dokonano z woli zbrodni ludobójstwa dokonano z woli zbrodni ludobójstwa dokonano z woli zbrodni ludobójstwa dokonano z woli 
Stalina, na rozkaz najwyższych władz Stalina, na rozkaz najwyższych władz Stalina, na rozkaz najwyższych władz Stalina, na rozkaz najwyższych władz 
Związku Sowieckiego. Związku Sowieckiego. Związku Sowieckiego. Związku Sowieckiego.     
Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym. Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym. Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym. Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym. 
Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!    
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Msza żałobna 
11 kwietnia, w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, odbyły się w Mrą-11 kwietnia, w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, odbyły się w Mrą-11 kwietnia, w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, odbyły się w Mrą-11 kwietnia, w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, odbyły się w Mrą-
gowie uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni stalinowskich gowie uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni stalinowskich gowie uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni stalinowskich gowie uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni stalinowskich 
oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.     

modlili się za dusze świętej pamięci: Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyń-
skiego i Jego małżonki Marii Kaczyńskiej, za 
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, parla-
mentarzystów, dowódców i kapelanów WP, 
urzędników państwowych, przedstawicieli 
Rodzin Katyńskich i wszystkie pozostałe ofiary 
katastrofy lotniczej. Modlono się za duszę 
dowódcy Garnizonu Warszawa generała bry-
gady Kazimierza Gilarskiego, i duszę Biskupa 
Ordynariatu Polowego WP generała dywizji 

Tadeusza Płoskiego. Młodzież I LO 
przedstawiła prezentację multime-
dialną o Katyniu i działaniach 
wojennych okupantów we wrze-
śniu 1939 r. Mszę żałobną zakoń-
czono odśpiewaniem pieśni „Boże 
coś Polskę” i złożeniem kwiatów 
pod tablicą katyńską, przy której 
wartę pełnili harcerze, funkcjona-
riusze policji i żołnierze Kompanii 
Reprezentacyjnej  WP. 
WOSZK archiwum D.G.WWOSZK archiwum D.G.WWOSZK archiwum D.G.WWOSZK archiwum D.G.W    

Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności     

STRONA 2 

U roczystości żałobne rozpoczęły się przed gmachem I LO. Zebrani i 
zaproszeni goście: przedstawiciele 
władz miejskich i samorządowych, 

organizacji katyńskiej,  m.in. Mirosława Alek-
sandrowicz, szefowa stowarzyszenia Rodzina 
Katyńska w Olsztynie, kombatanci, młodzież, 
żołnierze WP, funkcjonariusze Policji i miesz-
kańcy miasta oddali minutą ciszy hołd ofiarom 
zbrodni i ofiarom katastrofy samolotu TU 154. 
Młodzież wysypała ziemię z katyńskiego lasu i 
posadziła w niej „Dąb Pamięci ”. Następnie w 
Kościele Garnizonowym pod wezwaniem św. 
Rafała Kalinowskiego zgromadzeni goście i 
licznie przybyli mieszkańcy Mrągowa uczest-
niczyli w patriotycznej mszy żałobnej. Mszę 
rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów i 
odśpiewaniem hymnu RP. Modlono się za 
dusze ofiar zbrodni stalinowskich, za pamięć o 
nich i za prawdę, którą trzeba doprowadzić do 
sprawiedliwego końca. W modlitwie po-
wszechnej wiernych żołnierze WOSzK Mrą-
gowo, funkcjonariusze Policji, kombatanci i 
młodzież wygłaszali prośby. Uczestnicy mszy 

ciszy. 
Przez tydzień w mrągowskim Urzę-
dzie Miasta wystawiona była księga 
kondolencyjna. Symboliczne kwiaty i 
znicze mrągowianie składali przy po-
mniku Jana Pawła II. Hołd tragicznie 
zmarłym w sobotniej katastrofie lot-
niczej oddali także uczniowie mrą-
gowskich szkół. 
We wtorek w kościele p.w. Św. Wojcie-
cha mrągowianie modlili się w intencji 
ofiar katastrofy samolotowej w Smoleń-
sku. Wraz z władzami samorządowymi 
żegnali prezydenta Polski Lecha Ka-
czyńskiego. Kościół był wypełniony 
wiernymi, którzy przybyli w geście 
solidarności z rodzinami ofiar. 

Paweł Krasowski, Piotr PiercewiczPaweł Krasowski, Piotr PiercewiczPaweł Krasowski, Piotr PiercewiczPaweł Krasowski, Piotr Piercewicz    

 Mrągowo  w żałobie c.d.Mrągowo  w żałobie c.d.Mrągowo  w żałobie c.d.Mrągowo  w żałobie c.d. 

To co integruje ludzi, to wspólna przeszłość. Trudno buduje się wspólną przyszłość, gdy zapomina się o To co integruje ludzi, to wspólna przeszłość. Trudno buduje się wspólną przyszłość, gdy zapomina się o To co integruje ludzi, to wspólna przeszłość. Trudno buduje się wspólną przyszłość, gdy zapomina się o To co integruje ludzi, to wspólna przeszłość. Trudno buduje się wspólną przyszłość, gdy zapomina się o 
przeszłości. Warto stworzyć w Mrągowie  miejsce do upamiętniania i oddawania hołdu Polakom przeszłości. Warto stworzyć w Mrągowie  miejsce do upamiętniania i oddawania hołdu Polakom przeszłości. Warto stworzyć w Mrągowie  miejsce do upamiętniania i oddawania hołdu Polakom przeszłości. Warto stworzyć w Mrągowie  miejsce do upamiętniania i oddawania hołdu Polakom     

walczącym o wolność naszego Kraju dla obchodów świąt narodowych.walczącym o wolność naszego Kraju dla obchodów świąt narodowych.walczącym o wolność naszego Kraju dla obchodów świąt narodowych.walczącym o wolność naszego Kraju dla obchodów świąt narodowych.    
    

Władze Miasta na prośbę środowisk kombatanckich postanowiły wznieść w Mrągowie pomnik pamięci narodowej Władze Miasta na prośbę środowisk kombatanckich postanowiły wznieść w Mrągowie pomnik pamięci narodowej Władze Miasta na prośbę środowisk kombatanckich postanowiły wznieść w Mrągowie pomnik pamięci narodowej Władze Miasta na prośbę środowisk kombatanckich postanowiły wznieść w Mrągowie pomnik pamięci narodowej 
w hołdzie poległym i pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom Ojczyzny. Po wstępnych rozmowach w hołdzie poległym i pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom Ojczyzny. Po wstępnych rozmowach w hołdzie poległym i pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom Ojczyzny. Po wstępnych rozmowach w hołdzie poległym i pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom Ojczyzny. Po wstępnych rozmowach 

wskazano miejsce lokalizacji Pomnika w hołdzie poległym i pomordowanych przed budynkiem urzędów, wskazano miejsce lokalizacji Pomnika w hołdzie poległym i pomordowanych przed budynkiem urzędów, wskazano miejsce lokalizacji Pomnika w hołdzie poległym i pomordowanych przed budynkiem urzędów, wskazano miejsce lokalizacji Pomnika w hołdzie poległym i pomordowanych przed budynkiem urzędów,     
Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy.Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy.Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy.Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy.    

    
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Mrągowa o opinie w sprawie sformułowań i lokalizacji Po-Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Mrągowa o opinie w sprawie sformułowań i lokalizacji Po-Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Mrągowa o opinie w sprawie sformułowań i lokalizacji Po-Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Mrągowa o opinie w sprawie sformułowań i lokalizacji Po-
mnika. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Natalia Koptas z Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji mnika. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Natalia Koptas z Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji mnika. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Natalia Koptas z Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji mnika. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Natalia Koptas z Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji     

i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel. 89/741i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel. 89/741i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel. 89/741i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel. 89/741----90909090----41, 601 652 695, 41, 601 652 695, 41, 601 652 695, 41, 601 652 695,     
eeee----mail: promocja@mragowo.um.gov.pl.mail: promocja@mragowo.um.gov.pl.mail: promocja@mragowo.um.gov.pl.mail: promocja@mragowo.um.gov.pl.    
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- To niesamowita tragedia To niesamowita tragedia To niesamowita tragedia To niesamowita tragedia ----    tak katastrofę polskiego samolotu w Smoleń-tak katastrofę polskiego samolotu w Smoleń-tak katastrofę polskiego samolotu w Smoleń-tak katastrofę polskiego samolotu w Smoleń-
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szczególnie dotknęła informacji o śmierci dowódcy Garnizonu Warsza-szczególnie dotknęła informacji o śmierci dowódcy Garnizonu Warsza-szczególnie dotknęła informacji o śmierci dowódcy Garnizonu Warsza-szczególnie dotknęła informacji o śmierci dowódcy Garnizonu Warsza-
wa, gen. bryg. Kazimierza Gilarskiego. Był on przyjacielem miasta, bar-wa, gen. bryg. Kazimierza Gilarskiego. Był on przyjacielem miasta, bar-wa, gen. bryg. Kazimierza Gilarskiego. Był on przyjacielem miasta, bar-wa, gen. bryg. Kazimierza Gilarskiego. Był on przyjacielem miasta, bar-
dzo często odwiedzał Wojskowy Ośrodek Szkoleniowodzo często odwiedzał Wojskowy Ośrodek Szkoleniowodzo często odwiedzał Wojskowy Ośrodek Szkoleniowodzo często odwiedzał Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo----Kondycyjny w Kondycyjny w Kondycyjny w Kondycyjny w 
Mrągowie.Mrągowie.Mrągowie.Mrągowie. 

Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności     

STRONA 3 

G enerał brygady Wojska Pol-
skiego Kazimierz Gilarski 
urodził się 7 maja 1955 w 
Rudołowicach. Był absol-

wentem Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych im. T. Ko-
ściuszki we Wrocławiu. Zawodową służ-
bę wojskową rozpoczął w 1978 roku w 
Komendzie Garnizonu m. st. Warszawy, 
pełniąc kolejno funkcje - dowódcy pluto-
nu i zastępcy dowódcy kompanii wart 
honorowych. W latach 1982-1991 konty-
nuował służbę na stanowiskach - pomoc-
nika szefa wydziału ds. uroczystości i 
imprez wojskowych, starszego oficera 
wydziału operacyjnego oraz szefa tego 
wydziału. W 1989 roku ukończył 
studia magisterskie w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krako-
wie, a następnie Podyplomowe 
Studium Pedagogiki w Akademii 
Obrony Narodowej. W 1993 r. 
został mianowany zastępcą ko-
mendanta garnizonu i awansowa-
ny do stopnia pułkownika. Jesie-
nią 2005 roku objął stanowisko 
komendanta Garnizonu Warsza-
wa. W dniu 11 listopada 2006 
roku otrzymał nominację na sto-
pień generała brygady oraz wyznaczony 
został na stanowisko dowódcy Garnizonu 
Warszawa. Zginął w katastrofie samolotu 
Prezydenta RP pod Smoleńskiem 10 
kwietnia 2010 r. 
Otolia Siemieniec, burmistrz MrągowaOtolia Siemieniec, burmistrz MrągowaOtolia Siemieniec, burmistrz MrągowaOtolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa    
Jestem bardzo wstrząśnięta tą tragedią… 
Szczególnie mocno dotknęła mnie wia-
domość o śmierci dowódcy Garnizonu 
Warszawa, gen. bryg. Kazimierza Gilar-
skiego. Był on przyjacielem naszego Mia-
sta, bardzo często odwiedzał Wojskowy 
Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny. Jest 
to dla nas niesamowita tragedia. Niedaw-
no dostałam zaproszenie na uroczyste 
obchody rocznicy Garnizonu Warszawa. 
Wydarzenie zaplanowano na 16 kwietnia 

i miałam w nim uczestniczyć... teraz 
zamiast święta, będzie smutek i żal. Ge-
nerał Gilarski był wspaniałym człowie-
kiem... Ciężko cokolwiek powiedzieć. 
Łączę się w bólu z rodzinami ofiar i prze-
kazuję najszczersze kondolencje. 
Tomasz Dominikowski, ppłk dypl., ko-Tomasz Dominikowski, ppłk dypl., ko-Tomasz Dominikowski, ppłk dypl., ko-Tomasz Dominikowski, ppłk dypl., ko-
mendant Wojskowego Ośrodka Szkole-mendant Wojskowego Ośrodka Szkole-mendant Wojskowego Ośrodka Szkole-mendant Wojskowego Ośrodka Szkole-
niowoniowoniowoniowo----Kondycyjnego w MrągowieKondycyjnego w MrągowieKondycyjnego w MrągowieKondycyjnego w Mrągowie    
- W katastrofie zginął mój dowódca, gen. 
bryg. Kazimierz Gilarski. Pana Generała 
znałem od 1993 roku. Na pewno wspólnie z 
władzami Mrągowa pożegnamy Go osobi-
ście podczas pogrzebu. Generał Gilarski był 
bardzo mocno związany z naszym Ośrod-
kiem. To właśnie w Mrągowie dowiedział 

się że został nominowany na stopień gene-
ralski. Było to w listopadzie 2006 roku, kiedy 
Generał przebywał w Ośrodku na kursie 
językowym. Lubił przyjeżdżać do Mrągowa, 
dobrze się tu czuł. Cieszył się sympatią 
wśród wszystkich pracowników WOSZK-u. 
Był otwarty, ciepły, nie budował przed sobą 
murów. Był zwykłym człowiekiem, który 
nosił tylko pagon generała brygady. Osobi-
ście Generał Gilarski był dla mnie drugim 
ojcem... 
Jan Zygmunt Rośleń, prezes mrągowskiego Jan Zygmunt Rośleń, prezes mrągowskiego Jan Zygmunt Rośleń, prezes mrągowskiego Jan Zygmunt Rośleń, prezes mrągowskiego 
stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojnystowarzyszenia Polskich Dzieci Wojnystowarzyszenia Polskich Dzieci Wojnystowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny    
Zaraz po powrocie z Katynia Pan Prezy-
dent Lech Kaczyński miał spotkać się ze 
wszystkimi prezesami naszego stowarzy-
szenia. Nagła śmierć wyrwała nam Prezy-
denta i nie pozwoliła się spotkać i załatwić 
naszych spraw. Również bardzo boleśnie 
przeżywamy śmierć Pana Generała Kazi-
mierza Gilarskiego - Dowódcy Garnizonu 
Warszawa, który był nie tylko wspania-
łym człowiekiem, ale i prawdziwym przy-
jacielem Mrągowskich Dzieci Wojny.                         
Paweł Krasowski Paweł Krasowski Paweł Krasowski Paweł Krasowski     
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STRONA 4 

Mrągowo gościć będzie  
olimpijczyków z Cypru  

Decyzją Fundacji Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-Decyzją Fundacji Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-Decyzją Fundacji Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-Decyzją Fundacji Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych Mrągowo zostało oficjalnym partnerem V Europejskich Let-nych Mrągowo zostało oficjalnym partnerem V Europejskich Let-nych Mrągowo zostało oficjalnym partnerem V Europejskich Let-nych Mrągowo zostało oficjalnym partnerem V Europejskich Let-
nich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010. W ramach Programu nich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010. W ramach Programu nich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010. W ramach Programu nich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010. W ramach Programu 
Miast Goszczących w dniach od 15 do 17 września 2010 roku bę-Miast Goszczących w dniach od 15 do 17 września 2010 roku bę-Miast Goszczących w dniach od 15 do 17 września 2010 roku bę-Miast Goszczących w dniach od 15 do 17 września 2010 roku bę-
dziemy gościć w naszym Mieście reprezentację narodową dziemy gościć w naszym Mieście reprezentację narodową dziemy gościć w naszym Mieście reprezentację narodową dziemy gościć w naszym Mieście reprezentację narodową     
z Cypru.z Cypru.z Cypru.z Cypru.    

Z godnie z tradycją, przed Ceremonią 
Otwarcia Olimpiady w Warszawie 
(18 września br.), poszczególne 
reprezentacje z 57 krajów, odwie-

dzają Miasta Goszczące w celu odpoczynku, 
aklimatyzacji oraz treningu podtrzymującego 
formę. Będzie to okazja do promocji polskiej 
kultury, zwyczajów i gościnności. 
Dla Naszych Gości przewidujemy atrakcje 
sportowo-kulturalne, imprezy integracyjne, 
wycieczki po okolicy oraz spotkania z miesz-
kańcami Mrągowa. Wielkim wydarzeniem 
będzie uroczyste powitanie Biegu z Pochodnią 
Strzegących Prawa. Europejskie Letnie Igrzy-
ska Olimpiad Specjalnych 2010 odbędą się od 
18 do 24 września 2010 roku w Warszawie. 

Weźmie w nich udział około 1600 sportow-
ców z 57 państw europejskich i euroazjatyc-
kich. Ceremonia Otwarcia będzie miała miej-
sce na stadionie Legii, a zamknięcie na Placu 
Zamkowym. 
Sportowcy rywalizować będą w 9 dyscypli-
nach takich jak: bowling, lekkoatletyka, jazda 
szybka na wrotkach, koszykówka, 7-osobowa 
piłka nożna kobiet, badminton, tenis ziemny, 
tenis stołowy, trójbój siłowy. Dodatkowo 
zaplanowano dyscyplinę pokazową MATP dla 
sportowców z najgłębszym stopniem niepeł-
nosprawności intelektualnej.  
Wszystkie informacje o ELIOS2010 można 
uzyskać odwiedzają oficjalną stronę Igrzysk 

www.warsaw2010.eu. www.warsaw2010.eu. www.warsaw2010.eu. www.warsaw2010.eu.  

Ruszyły zajęcia 
na ,,Orliku" przy ul. 
Żołnierskiej   
Burmistrz Miasta Mrągowo serdecz-Burmistrz Miasta Mrągowo serdecz-Burmistrz Miasta Mrągowo serdecz-Burmistrz Miasta Mrągowo serdecz-
nie zaprasza i zachęca do korzystania nie zaprasza i zachęca do korzystania nie zaprasza i zachęca do korzystania nie zaprasza i zachęca do korzystania 
z kompleksu boisk ,,Orlik”, w którego z kompleksu boisk ,,Orlik”, w którego z kompleksu boisk ,,Orlik”, w którego z kompleksu boisk ,,Orlik”, w którego 
skład wchodzi boisko wielofunkcyjne skład wchodzi boisko wielofunkcyjne skład wchodzi boisko wielofunkcyjne skład wchodzi boisko wielofunkcyjne 
z przeznaczeniem do siatkówki i ko-z przeznaczeniem do siatkówki i ko-z przeznaczeniem do siatkówki i ko-z przeznaczeniem do siatkówki i ko-
szykówki oraz boisko do piłki nożnej.szykówki oraz boisko do piłki nożnej.szykówki oraz boisko do piłki nożnej.szykówki oraz boisko do piłki nożnej.    

Z kompleksu ,,Orlik 2012” mogą korzy-
stać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy 
Mrągowa, po uprzednim zgłoszeniu do 
zarządcy - mówi Burmistrz Mrągowa 
Otolia Siemieniec. Budowa kompleksu 
kosztowała ponad 1,4 mln zł. Obiekt jest 
bardzo dobrze wyposażony, składają się 
na niego dwa boiska - do piłki nożnej i 
uniwersalne. Płyta do gry w piłkę nożną 
pokryta jest miękką i sprężystą sztuczna 
trawą. Druga, uniwersalna płyta, do gry 
w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziem-
nego wykonana jest z elastycznego two-
rzywa sztucznego. Orlik jest ogrodzony 
i oświetlony. 
Terminarz korzystania z Orlika:Terminarz korzystania z Orlika:Terminarz korzystania z Orlika:Terminarz korzystania z Orlika:    
- zajęcia szkolne od poniedziałku do piątku w 
godz.  8.00 - 13.00  
boiska dostępne dla wszystkich chętnych od 
poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 21.00;  
sobota w godz. 09.00 - 21.00;  
niedziela w godz. 09.00 - 21.00  
 
Zarządca obiektu to Centrum Kultury i Tury-
styki w Mrągowie. Rezerwacji dokonywać 
można pod numerem telefonu  
tel. 511 563 564 tel. 511 563 564 tel. 511 563 564 tel. 511 563 564 lub drogą elektroniczną pod 
adresem a.mierkowski@hotmail.com.  

 Nowy Klub Sportowy AS Mrągowo 

Nadrzędnym zadaniem klubu jest szkolenie młodzieży, która Nadrzędnym zadaniem klubu jest szkolenie młodzieży, która Nadrzędnym zadaniem klubu jest szkolenie młodzieży, która Nadrzędnym zadaniem klubu jest szkolenie młodzieży, która 

w przyszłości,  być może, stanowić będzie trzon koszykar-w przyszłości,  być może, stanowić będzie trzon koszykar-w przyszłości,  być może, stanowić będzie trzon koszykar-w przyszłości,  być może, stanowić będzie trzon koszykar-

skiej drużyny ligowej.skiej drużyny ligowej.skiej drużyny ligowej.skiej drużyny ligowej.    

C hcielibyśmy, aby nasi wychowankowie stanowili o sile swoich szkół w 
rozgrywkach międzyszkolnych. Dzięki treningom młodzież rozwĳa swoją 
sprawność fizyczną, uczy się czym jest współzawodnictwo, praca w zespo-
le, podejmowanie decyzji czy zasada fair play.- mówi Bartosz Koziatek 

członek klubu.  Klub prowadzi treningi w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 
Szkoły Podstawowej oraz 1-3 Gimnazjum. Treningi odbywają się  2 razy w tygodniu, 
w środy w hali przy ulicy Wojska Polskiego, w godz. od 17 do 19 oraz w piątki w sali 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w godz. od 16 do 18.  
Wszelkie niezbędne informacje związane  z  Klubem AS Mrągowo, naborem czy Wszelkie niezbędne informacje związane  z  Klubem AS Mrągowo, naborem czy Wszelkie niezbędne informacje związane  z  Klubem AS Mrągowo, naborem czy Wszelkie niezbędne informacje związane  z  Klubem AS Mrągowo, naborem czy 
treningami uzyskać można kierując zapytania na adres mailowy:treningami uzyskać można kierując zapytania na adres mailowy:treningami uzyskać można kierując zapytania na adres mailowy:treningami uzyskać można kierując zapytania na adres mailowy:    
ksasmragowo@interia.pl. lub pod numer 783ksasmragowo@interia.pl. lub pod numer 783ksasmragowo@interia.pl. lub pod numer 783ksasmragowo@interia.pl. lub pod numer 783----152152152152----317.317.317.317.    
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Nowy zastępca  
Komendanta Policji 
w Mrągowie 
1 kwietnia obowiązki zastępcy Ko-1 kwietnia obowiązki zastępcy Ko-1 kwietnia obowiązki zastępcy Ko-1 kwietnia obowiązki zastępcy Ko-
mendanta Powiatowego w Mrągowie mendanta Powiatowego w Mrągowie mendanta Powiatowego w Mrągowie mendanta Powiatowego w Mrągowie 
objął nadkomisarz Andrzej Skol. objął nadkomisarz Andrzej Skol. objął nadkomisarz Andrzej Skol. objął nadkomisarz Andrzej Skol.     
Zastąpił na tym stanowisku nadkom. Marka 
Żebrowskiego, który przejął obowiązki za-
stępcy komendanta w Ostródzie. 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Mrągowie  

Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie     
obchodzi 20 lecie istnienia.obchodzi 20 lecie istnienia.obchodzi 20 lecie istnienia.obchodzi 20 lecie istnienia.    

P oczątkowo jako mała 
grupka rodziców 
wychowujących 
dzieci niepełno-

sprawne spotykali się by móc 
rozmawiać o wspólnych proble-
mach związanych z codzienny-
mi problemami zdrowotnymi, 
rodzinnymi i społecznymi ich i 
ich dzieci, następnie postanowi-
li zrzeszyć się w Koło Rodziców 
Dzieci Specjalnej Troski, gdyż 
jak sama nazwa sugeruje są 
rodzicami dzieci wymagających 
specjalnej troski. Pierwszą prze-
wodniczącą Koła była Pani 
Stefania Staśkiewicz, a następ-
nie od 1995 roku Krystyna 
Kabat, pełniąca tę funkcję do dnia dzisiejszego. Ciągłe konsultacje rodziców, rozmowy z samo-

rządem Miasta Mrągowo i jego bezpośrednia 
pomoc doprowadziły do powstania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy ul Sienkiewicza 16. 
- Otrzymaliśmy od samorządu Miasta lokal do 
użytku i pomoc w jego remoncie w celu utwo-
rzenia WTZ-u, pozyskaliśmy fundusze i wiele 
rzeczy niezbędnych do działalności placówki. 
- mówi Krystyna Kabat.- Zaufanie i przychyl-
ność ze strony Burmistrza Miasta Mrągowo 
Pani Otolii Siemieniec pozwoliła nam otwo-
rzyć w dniu 28 grudzień 2005 placówkę. - 
dodaje Przewodnicząca Zarządu KRDST.  
Dotychczasowi członkowie Koła działający od 
wielu lat społecznie chętnie uczestniczą w 
spotkaniach i organizacjach celów statutowych, 
a nagrodą jest satysfakcja i uśmiech dziecka. 

,,Prowincja pełna 
gwiazd" - najlepszą 
książką na wiosnę 
Jury złożone z profesjonalistów oraz po-Jury złożone z profesjonalistów oraz po-Jury złożone z profesjonalistów oraz po-Jury złożone z profesjonalistów oraz po-
nad 13700 internautów wybrało najlep-nad 13700 internautów wybrało najlep-nad 13700 internautów wybrało najlep-nad 13700 internautów wybrało najlep-
sze książki na wiosnę! Poznaliśmy laurea-sze książki na wiosnę! Poznaliśmy laurea-sze książki na wiosnę! Poznaliśmy laurea-sze książki na wiosnę! Poznaliśmy laurea-
tów konkursu organizowanego przez tów konkursu organizowanego przez tów konkursu organizowanego przez tów konkursu organizowanego przez 

redakcję portalu redakcję portalu redakcję portalu redakcję portalu literackiego Grani-literackiego Grani-literackiego Grani-literackiego Grani-
ce.pl. Spośród 44 tytułów wybrano ce.pl. Spośród 44 tytułów wybrano ce.pl. Spośród 44 tytułów wybrano ce.pl. Spośród 44 tytułów wybrano 
zwycięzców w ośmiu kategoriach zwycięzców w ośmiu kategoriach zwycięzców w ośmiu kategoriach zwycięzców w ośmiu kategoriach 
tematycznych. tematycznych. tematycznych. tematycznych.     

Ogromny suk-
ces odniosła 
powieść mrągo-
wianki Katarzy-
ny Ener-
lich.Jury kon-
kursu przyznało 
I miejsce w 
kategorii po-
wieści obycza-
jowe, romanse, 
drugiej książce 
Katarzyny 
Enerlich. Pro-
wincja pełna 
gwiazd”, to 

interesująca i wciągająca opowieść o codzien-
nym życiu na prowincji.  
Gratulujemy Katarzynie Enerlich i życzymy Gratulujemy Katarzynie Enerlich i życzymy Gratulujemy Katarzynie Enerlich i życzymy Gratulujemy Katarzynie Enerlich i życzymy 
kolejnych sukcesów!!! kolejnych sukcesów!!! kolejnych sukcesów!!! kolejnych sukcesów!!!  

Osoby, które nie są zainteresowane 
nowym terminem proszone są o zwrot 
biletu w miejscu nabycia. Bilet upo-
ważnia do wstępu na koncert w dniu 
11 maja 2010r. Koncert ma charakter 
charytatywny. Organizatorem jest 
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych, Chorych „AMICUS”. 
Całkowity dochód z przedsięwzięcia 
zostanie przeznaczony na dofinanso-
wanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych 

Koncert Horpyny przełożony  
W związku z żałobą narodową po katastrofie w Smoleńsku koncert W związku z żałobą narodową po katastrofie w Smoleńsku koncert W związku z żałobą narodową po katastrofie w Smoleńsku koncert W związku z żałobą narodową po katastrofie w Smoleńsku koncert 
Zespołu Horpyna przełożony został na 11 maja 2010r. godz. 18:00 Zespołu Horpyna przełożony został na 11 maja 2010r. godz. 18:00 Zespołu Horpyna przełożony został na 11 maja 2010r. godz. 18:00 Zespołu Horpyna przełożony został na 11 maja 2010r. godz. 18:00 
Miejsce koncertu to Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.Miejsce koncertu to Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.Miejsce koncertu to Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.Miejsce koncertu to Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.    

dla mieszkańców Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnych w Mrągowie, przy któ-
rym działa Stowarzyszenie. Jest to 
kontynuacja idei z roku ubiegłego, 
gdzie ten sam cel przyświecał wystę-
powi Jarosława Chojnackiego, szczy-
cieńskiego barda. Wstęp: 13 zł. Bilety 
do nabycia w Centrum Promocji MA-
ZUR TRAVEL, ul. Królewiecka 45A/2, 
Mrągowo.  
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Remonty na mrągowskich  
drogach  

Obecnie na ulicach Mrągowa prowadzonych jest kilka inwestycji Obecnie na ulicach Mrągowa prowadzonych jest kilka inwestycji Obecnie na ulicach Mrągowa prowadzonych jest kilka inwestycji Obecnie na ulicach Mrągowa prowadzonych jest kilka inwestycji 
drogowych.drogowych.drogowych.drogowych.    

W  styczniu firma 
„POLGER” 
Sp. z o. o. 

oraz Zakład Budowlany Ro-
land Różański z Mrągowa, 
rozpoczęły budowę odcinka 
chodnika wzdłuż ul. Wojska 
Polskiego w Mrągowie przy 
drodze krajowej nr 16. Inwe-
stycja realizowana jest przez 
Gminę Miasto Mrągowo 
wspólnie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad w 
Olsztynie. W ramach zadania 
zostanie wykonany chodnik z 
kostki betonowej wraz z prze-
budową i budową nowego 
oświetlenia, sieci teletechnicz-
nej i kanalizacji deszczowej. 
Gmina Miasto Mrągowo roz-Gmina Miasto Mrągowo roz-Gmina Miasto Mrągowo roz-Gmina Miasto Mrągowo roz-
poczęła  remont ulic i placów poczęła  remont ulic i placów poczęła  remont ulic i placów poczęła  remont ulic i placów 
osiedla Parkowe,osiedla Parkowe,osiedla Parkowe,osiedla Parkowe, który potrwa 
do końca sierpnia. Zakres prac 
obejmuje  kanalizację sanitar-
ną, deszczową, sieć wodociągo-
wą, sieć elektroenergetyczną, 
telekomunikacyjną, zostaną 
przebudowane ulice i place, a 
także szata roślinna.  
Trwają też prace na ul. Podmiej-Trwają też prace na ul. Podmiej-Trwają też prace na ul. Podmiej-Trwają też prace na ul. Podmiej-
skiej. skiej. skiej. skiej. W ramach zadania zostanie 
wykonany ciąg pieszy z kostki 
betonowej, jezdnia z płyt betono-
wych ażurowych wraz z oświetle-
niem terenu. 
Firma ,,POLGER sp. z o.o z 
Mrągowa rozpoczęła remont remont remont remont 
ciągów pieszych przy ulicach: ciągów pieszych przy ulicach: ciągów pieszych przy ulicach: ciągów pieszych przy ulicach: 
Dziękczynna, Słoneczna, Krzy-Dziękczynna, Słoneczna, Krzy-Dziękczynna, Słoneczna, Krzy-Dziękczynna, Słoneczna, Krzy-
wa. wa. wa. wa. Trwające przez kilka mie-
sięcy prace zostaną podzielone 
na kilka etapów. W trakcie 
każdego z nich remontowany 
będzie inny fragment ulic. W 
ramach zadania przeprowadzo-
ny zostanie remont chodni-
ków, nawierzchnia zostanie 
wykonana z kostki betonowej 
„POLBRUK”. Do końca zbliża 
się inwestycja przebudowy ul. 
Moniuszki wraz z parkingiem.  

Remont ciągów pieszych ul. DziękczynnaRemont ciągów pieszych ul. DziękczynnaRemont ciągów pieszych ul. DziękczynnaRemont ciągów pieszych ul. Dziękczynna    

Remont ulic osiedla ParkoweRemont ulic osiedla ParkoweRemont ulic osiedla ParkoweRemont ulic osiedla Parkowe    

Remont ul.MoniuszkiRemont ul.MoniuszkiRemont ul.MoniuszkiRemont ul.Moniuszki    

Rusza rewitalizacja  
terenów miejskich  
Giżycka firma Przedsiębiorstwo Zao-Giżycka firma Przedsiębiorstwo Zao-Giżycka firma Przedsiębiorstwo Zao-Giżycka firma Przedsiębiorstwo Zao-
patrzenia Rolnictwa CHEMIpatrzenia Rolnictwa CHEMIpatrzenia Rolnictwa CHEMIpatrzenia Rolnictwa CHEMI----PLON PLON PLON PLON 
Sp. z o.o. wygrała przetarg nieograni-Sp. z o.o. wygrała przetarg nieograni-Sp. z o.o. wygrała przetarg nieograni-Sp. z o.o. wygrała przetarg nieograni-
czony na realizację projektu rewitali-czony na realizację projektu rewitali-czony na realizację projektu rewitali-czony na realizację projektu rewitali-
zacji Mrągowa, polegającym na Za-zacji Mrągowa, polegającym na Za-zacji Mrągowa, polegającym na Za-zacji Mrągowa, polegającym na Za-
gospodarowaniu Parku Lotników gospodarowaniu Parku Lotników gospodarowaniu Parku Lotników gospodarowaniu Parku Lotników 
Polskich, Placu Wyzwolenia oraz Polskich, Placu Wyzwolenia oraz Polskich, Placu Wyzwolenia oraz Polskich, Placu Wyzwolenia oraz 
terenu wokół budynku magistratu w terenu wokół budynku magistratu w terenu wokół budynku magistratu w terenu wokół budynku magistratu w 
Mrągowie.Mrągowie.Mrągowie.Mrągowie. 
Inwestycja jest warta ponad 3,5 mln 
złotych, pozyskane dofinansowanie 
to ok. 2,2 mln zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
1,3 mln dołoży z własnego budżetu 
miasto. Realizacja projektu rozpocz-
nie się wiosną 2010 r. Planowana jest 
przebudowa ciągów pieszych 
(pokrycie brukiem), odwodnienie 
terenów, nowa mała architektura i 
oświetlenie, modernizacja fontanny i 
budowa kolejnej oraz przebudowa 
kortu tenisowego i placu zabaw. Wy-
burzenie zostaną garaże za budyn-
kiem urzędów i zostanie zbudowany  
parking z 93 miejscami postojowymi 
oraz nowe ciągi komunikacyjne z 
kostki granitowej lub betonowej. 
Prace  potrwają do końca 2011 roku. 

W skrócie 
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O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ Miasta Mrągowa 

 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie ogłoszono na 
okres 21 dni wykazy następujących 
nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym: 
 
a/ część działki nr 162/8 (obręb nr 4), 
położona przy ulicy Mrongowiusza,  
z przeznaczeniem pod garaż. 
b/ część działki nr 170/34 (obręb nr 4), 
położona przy ulicy 8-go Maja, z prze-
znaczeniem na składowanie materiałów 
budowlanych. 
c/ część działki nr 16 (obręb nr 3), poło-
żona przy Placu Słowackiego,  
z przeznaczeniem na teren zielony.  
d/ część działki nr 301/1 (obręb nr 5), 
położona przy ulicy Jaszczurcza  
Góra, z przeznaczeniem na cele składo-
wo – parkingowe. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II 
piętro, pokój nr 49), tel. 89 7419022  

 
Adres 

 
Powierzchnia 

mkw 

 
Cena 
(zł) 

 

Rynkowa 8/3 
35,50 60 000 

 
Warszawska 33/4 

56,57 130 000 

 

Polna 2A/2 
72,93 180 000 

 
Warszawska 57/1 

78,04  
 

170 000 

92,64 180 000 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  
lub www.mragowo.pl, BIP,  

zakładka Gospodarka nieruchomościami 

To ostatnie mieszkania Miasta we wspólnotach.  

 

Wolności 20A/5  

 
Wojska Polskiego 11/2  

38,36 65 000 

 

Parkowa 8/20 
35,55 110 000 

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ Kolejny konkurs ofert rozstrzygnięty 
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty 
konkurs ofert na realizację, w roku 2010, zadań własnych Gminy Mia-konkurs ofert na realizację, w roku 2010, zadań własnych Gminy Mia-konkurs ofert na realizację, w roku 2010, zadań własnych Gminy Mia-konkurs ofert na realizację, w roku 2010, zadań własnych Gminy Mia-
sto Mrągowo, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym pod-sto Mrągowo, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym pod-sto Mrągowo, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym pod-sto Mrągowo, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym pod-
miotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.miotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.miotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.miotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.    

Na realizację zadania pn. "Upowszechnianie "Upowszechnianie "Upowszechnianie "Upowszechnianie 
wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, 
gier zespołowych, tenisa stołowego, ziemne-gier zespołowych, tenisa stołowego, ziemne-gier zespołowych, tenisa stołowego, ziemne-gier zespołowych, tenisa stołowego, ziemne-
go, kajakarstwa i żeglarstwa oraz bilardago, kajakarstwa i żeglarstwa oraz bilardago, kajakarstwa i żeglarstwa oraz bilardago, kajakarstwa i żeglarstwa oraz bilarda" 
wpłynęły cztery oferty, złożone przez Miejski 
Klub Sportowy "Mrągowia", Klub Sportowy 
"Baza Mrągowo", Komendę Chorągwi War-
mińsko - Mazurskiej ZHP w Olsztynie oraz 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard 
Sportowy w Mrągowie. W wyniku przepro-
wadzonego postępowania konkursowego, 
zostały przyznane dotacje dla : 
1/ 1/ 1/ 1/ Miejskiego Klubu Sportowego "Mrągowia" Miejskiego Klubu Sportowego "Mrągowia" Miejskiego Klubu Sportowego "Mrągowia" Miejskiego Klubu Sportowego "Mrągowia" 
w Mrągowie, na realizację zadania pn. 
"Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży "Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży "Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży "Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 
sportów masowych, gier zespołowych sportów masowych, gier zespołowych sportów masowych, gier zespołowych sportów masowych, gier zespołowych ----    piłka piłka piłka piłka 
nożna i tenis stołowynożna i tenis stołowynożna i tenis stołowynożna i tenis stołowy", w wysokości 30.400 zł30.400 zł30.400 zł30.400 zł,,,, 
2/2/2/2/ Klubu Sportowego "Baza Mrągowo", Klubu Sportowego "Baza Mrągowo", Klubu Sportowego "Baza Mrągowo", Klubu Sportowego "Baza Mrągowo", na 
realizację zadania pn. "Upowszechnianie "Upowszechnianie "Upowszechnianie "Upowszechnianie 
wśród dzieci i młodzieży żeglarstwa i tenisa wśród dzieci i młodzieży żeglarstwa i tenisa wśród dzieci i młodzieży żeglarstwa i tenisa wśród dzieci i młodzieży żeglarstwa i tenisa 

ziemnego"ziemnego"ziemnego"ziemnego" w wysokości 7.600 zł,7.600 zł,7.600 zł,7.600 zł, 
3/3/3/3/ Komendzie Chorągwi Warmińsko Komendzie Chorągwi Warmińsko Komendzie Chorągwi Warmińsko Komendzie Chorągwi Warmińsko ----    Ma-Ma-Ma-Ma-
zurskiej ZHP zurskiej ZHP zurskiej ZHP zurskiej ZHP w Olsztynie, Hufiec  
w Mrągowie, na realizację zadania pn. pn. pn. pn. 
"Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży "Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży "Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży "Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 
kajakarstwa"kajakarstwa"kajakarstwa"kajakarstwa" w wysokości 5.000 zł,5.000 zł,5.000 zł,5.000 zł, 
4/4/4/4/ Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ----    Bilard Bilard Bilard Bilard 
Sportowy Sportowy Sportowy Sportowy w Mrągowie, na realizację zadania 
"Upowszechnianie bilarda sportowego w "Upowszechnianie bilarda sportowego w "Upowszechnianie bilarda sportowego w "Upowszechnianie bilarda sportowego w 
Mrągowie wśród dzieci i młodzieży z terenu Mrągowie wśród dzieci i młodzieży z terenu Mrągowie wśród dzieci i młodzieży z terenu Mrągowie wśród dzieci i młodzieży z terenu 
miasta Mrągowa"miasta Mrągowa"miasta Mrągowa"miasta Mrągowa" w wysokości 5.000 zł. 5.000 zł. 5.000 zł. 5.000 zł.  
Na realizację zadania pn. "Pomoc w szkole-. "Pomoc w szkole-. "Pomoc w szkole-. "Pomoc w szkole-
niu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie niu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie niu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie niu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie 
kajakarstwa i żeglarstwa" kajakarstwa i żeglarstwa" kajakarstwa i żeglarstwa" kajakarstwa i żeglarstwa" wpłynęła jedna 
oferta, złożona przez Klub Sportowy "Baza Klub Sportowy "Baza Klub Sportowy "Baza Klub Sportowy "Baza 
Mrągowo".Mrągowo".Mrągowo".Mrągowo". W wyniku przeprowadzonego 
postępowania konkursowego została przy-
znana dotacja w kwocie 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł na to  
zadanie.     

Inicjatywa ,,Ja i mój komputer” 
Dnia 23 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji kursu Dnia 23 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji kursu Dnia 23 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji kursu Dnia 23 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji kursu 
komputerowego dla mieszkańców Miasta Mrągowo, współfinansowa-komputerowego dla mieszkańców Miasta Mrągowo, współfinansowa-komputerowego dla mieszkańców Miasta Mrągowo, współfinansowa-komputerowego dla mieszkańców Miasta Mrągowo, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-nego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-nego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-nego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznegołecznegołecznegołecznego. . . .     

Kurs jest częścią projektu pn. Inicjatywa 
"Ja i mój komputer", realizowanego 
przez Miasto Mrągowo w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Celem głównym projektu jest podnie-
sienie poziomu kwalifikacji mieszkań-
ców Mrągowa (głównie kobiet) oraz 
zwiększenie ich aktywności w zakresie 
samoedukacji.  
Kolejna już ostatnia edycja kursu rozpo-
czyna się 28 kwietnia br.  
Każda z edycji składa się z 5 modułów 
(system operacyjny, internet, edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje 
multimedialne). Łącznie planuje się 
przeszkolenie 45 osób.  
Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrą-

gowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój 
Nr 28, tel. 89 7419013. Informacji 
udziela: kierownik projektu: Anna 
Jakubowicz oraz specjalista d/s rekru-
tacji i monitoringu: Kamila Pliszka, 
tel. 89 7419041.  
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1 maja (sobota) Amfiteatr 1 maja (sobota) Amfiteatr 1 maja (sobota) Amfiteatr 1 maja (sobota) Amfiteatr     
Plac Unii Europejskiej    Plac Unii Europejskiej    Plac Unii Europejskiej    Plac Unii Europejskiej        
    
MAJÓWKA EUROPEJSKA MAJÓWKA EUROPEJSKA MAJÓWKA EUROPEJSKA MAJÓWKA EUROPEJSKA ----    Obcho-Obcho-Obcho-Obcho-
dy 6. rocznicy wejścia Polski do Unii dy 6. rocznicy wejścia Polski do Unii dy 6. rocznicy wejścia Polski do Unii dy 6. rocznicy wejścia Polski do Unii 
Europejskiej  Europejskiej  Europejskiej  Europejskiej      
 
12.00 12.00 12.00 12.00 ––––    15.00 „Podchody  15.00 „Podchody  15.00 „Podchody  15.00 „Podchody  ––––    Poznaj Poznaj Poznaj Poznaj 
Mrągowo 2010” Mrągowo 2010” Mrągowo 2010” Mrągowo 2010” ––––        grupowa zabawa 
na terenie miasta polegająca na odga-
dywaniu zagadek związanych z Mrą-
gowem. Szczegółowe informacje w 
MCiT  
  
15.00 15.00 15.00 15.00 PARADA EUROPEJSKA; PARADA EUROPEJSKA; PARADA EUROPEJSKA; PARADA EUROPEJSKA; wy-
stępy dzieci z mrągowskich szkół i 
przedszkoli, prezentacje mrągowskich 
grup wokalnych i tanecznych, kon-
kursy   
„Europa na talerzu” „Europa na talerzu” „Europa na talerzu” „Europa na talerzu” - degustacja po-
traw kuchni narodowych przygoto-
wana przez Zespół Szkół Zawodo-
wych.  Prezentacja walorów tury-
stycznych Ziemi Mrągowskiej 
 
godz. 17.30 godz. 17.30 godz. 17.30 godz. 17.30 koncerty zespołów reggae 
POSITIVE, DUBSKA POSITIVE, DUBSKA POSITIVE, DUBSKA POSITIVE, DUBSKA  
 
2 maja (niedziela) 2 maja (niedziela) 2 maja (niedziela) 2 maja (niedziela)     
godz. 17.00 Centrum Kultury i Turystyki godz. 17.00 Centrum Kultury i Turystyki godz. 17.00 Centrum Kultury i Turystyki godz. 17.00 Centrum Kultury i Turystyki     
Spektakl Teatralny „Czarny Rodryg Spektakl Teatralny „Czarny Rodryg Spektakl Teatralny „Czarny Rodryg Spektakl Teatralny „Czarny Rodryg 
postrach Paryża” postrach Paryża” postrach Paryża” postrach Paryża” autorstwa Anny 
Pochyła w reż. P. Kisiel  w wykona-
niu Teatru Mańja  
 
3 maja (poniedziałek) 3 maja (poniedziałek) 3 maja (poniedziałek) 3 maja (poniedziałek)     
Obchody rocznicy uchwalenia Kon-Obchody rocznicy uchwalenia Kon-Obchody rocznicy uchwalenia Kon-Obchody rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja stytucji 3 Maja stytucji 3 Maja stytucji 3 Maja     
            
godz. 10.30 Uroczysta Msza godz. 10.30 Uroczysta Msza godz. 10.30 Uroczysta Msza godz. 10.30 Uroczysta Msza     
Święta Święta Święta Święta w Parafii św. Wojciecha      
 
godz.12.00  Uroczystości Posadzenia godz.12.00  Uroczystości Posadzenia godz.12.00  Uroczystości Posadzenia godz.12.00  Uroczystości Posadzenia 

Program imprez majowych 
Dębów Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-Dębów Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-Dębów Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-Dębów Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej skiej skiej skiej ----    ul. Krakowska    
    
godz. 16.30 godz. 16.30 godz. 16.30 godz. 16.30 Galeria Centrum Kultury 
i Turystyki Otwarcie wystawy słu-
chaczy Mrągowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku   
    
godz. 17.30 godz. 17.30 godz. 17.30 godz. 17.30 Amfiteatr Plac Unii Euro-
pejskiej „Konstytucja 3 Maja” „Konstytucja 3 Maja” „Konstytucja 3 Maja” „Konstytucja 3 Maja” - oko-
licznościowe przedstawienie w wy-
konaniu Teatru Mańja, reż. P. Kisiel     
Koncert w wykonaniu Kwartetu Koncert w wykonaniu Kwartetu Koncert w wykonaniu Kwartetu Koncert w wykonaniu Kwartetu 
Smyczkowego z Filharmonii Olsztyń-Smyczkowego z Filharmonii Olsztyń-Smyczkowego z Filharmonii Olsztyń-Smyczkowego z Filharmonii Olsztyń-
skiej prowadzenie Ryszard Szurgot skiej prowadzenie Ryszard Szurgot skiej prowadzenie Ryszard Szurgot skiej prowadzenie Ryszard Szurgot     
    

WOJSKOWA MAJÓWKA WOJSKOWA MAJÓWKA WOJSKOWA MAJÓWKA WOJSKOWA MAJÓWKA     
ze Stowarzyszeniem "Szwadron" ze Stowarzyszeniem "Szwadron" ze Stowarzyszeniem "Szwadron" ze Stowarzyszeniem "Szwadron"     
1 1 1 1 ----    3 maja godz. 10.00 3 maja godz. 10.00 3 maja godz. 10.00 3 maja godz. 10.00 ----    18.00 18.00 18.00 18.00     
teren przy os. Nikutowo w progra-teren przy os. Nikutowo w progra-teren przy os. Nikutowo w progra-teren przy os. Nikutowo w progra-
mie: przejażdżki czołgiem oraz inny-mie: przejażdżki czołgiem oraz inny-mie: przejażdżki czołgiem oraz inny-mie: przejażdżki czołgiem oraz inny-
mi pojazdami wojskowymimi pojazdami wojskowymimi pojazdami wojskowymimi pojazdami wojskowymi    
    

    

SPORTOWE IMPREZY SPORTOWE IMPREZY SPORTOWE IMPREZY SPORTOWE IMPREZY 
TOWARZYSZĄCE TOWARZYSZĄCE TOWARZYSZĄCE TOWARZYSZĄCE     
    
26 kwietnia (poniedziałek) 26 kwietnia (poniedziałek) 26 kwietnia (poniedziałek) 26 kwietnia (poniedziałek)     
godz. 14.00 hala LO Turniej Piłki 
Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponad-
gimnazjalnych 
 
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 Ponad-
gimnazjalnych   
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 Ko-
szykowej Chłopców Szkół Ponad-
gimnazjalnych   
30 kwietnia (piątek) 30 kwietnia (piątek) 30 kwietnia (piątek) 30 kwietnia (piątek)     
godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 Park Sikorskiego Sztafe-
towe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu 
Mrągowskiego   
    
1 maja (sobota) 1 maja (sobota) 1 maja (sobota) 1 maja (sobota)     
godz. 9.00 Miasteczko Mrongoville godz. 9.00 Miasteczko Mrongoville godz. 9.00 Miasteczko Mrongoville godz. 9.00 Miasteczko Mrongoville     
Wyścigi w Kolarstwie Górskim o Pu-Wyścigi w Kolarstwie Górskim o Pu-Wyścigi w Kolarstwie Górskim o Pu-Wyścigi w Kolarstwie Górskim o Pu-
char Burmistrza Miasta Mrągowochar Burmistrza Miasta Mrągowochar Burmistrza Miasta Mrągowochar Burmistrza Miasta Mrągowo    
    
I Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-I Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-I Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-I Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-
twa Warmińsko twa Warmińsko twa Warmińsko twa Warmińsko ----    Mazurskiego „Arm Mazurskiego „Arm Mazurskiego „Arm Mazurskiego „Arm 
Wretling“ Wretling“ Wretling“ Wretling“     
 
Rajd Samochodów Terenowych Off Rajd Samochodów Terenowych Off Rajd Samochodów Terenowych Off Rajd Samochodów Terenowych Off 
Road 4x4  Road 4x4  Road 4x4  Road 4x4      
 
2 maja (niedziela)  2 maja (niedziela)  2 maja (niedziela)  2 maja (niedziela)      
godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 plaża Grunwaldzka Tur-
niej Plażowej Piłki Siatkowej   
godz. 14.00 godz. 14.00 godz. 14.00 godz. 14.00 Boisko ORLIK 
Majówka z TRIOBASKETEM  Majówka z TRIOBASKETEM  Majówka z TRIOBASKETEM  Majówka z TRIOBASKETEM      
 
3 maja (poniedziałek)3 maja (poniedziałek)3 maja (poniedziałek)3 maja (poniedziałek)  
godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 Boisko ORLIK,  
„Turniej dzikich drużyn” „Turniej dzikich drużyn” „Turniej dzikich drużyn” „Turniej dzikich drużyn” z okazji Ob-
chodów Rocznicy Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja 

 2 maja - Dzień Flagi RP 
Zachęcamy mrągowian do wywieszenia flagi naro-
dowej, bo jest ona symbolem naszej tożsamości. 
Niech w tegoroczne święta majowe, które mają 

szczególny charakter w żadnym domu nie zabraknie naszej polskiej fla-
gi i pamięci o historii ojczyzny - mówi Otolia Siemieniec  Burmistrz 
Mrągowa. 


