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Zaproszenie na imprezyZaproszenie na imprezyZaproszenie na imprezyZaproszenie na imprezy    

SEZON LETNI W MRĄGOWIESEZON LETNI W MRĄGOWIESEZON LETNI W MRĄGOWIESEZON LETNI W MRĄGOWIE    
Lato już się rozpoczęło... Zapraszamy do spędzenia go w Mrągowie. Pobyt uatrakcyjnią Lato już się rozpoczęło... Zapraszamy do spędzenia go w Mrągowie. Pobyt uatrakcyjnią Lato już się rozpoczęło... Zapraszamy do spędzenia go w Mrągowie. Pobyt uatrakcyjnią Lato już się rozpoczęło... Zapraszamy do spędzenia go w Mrągowie. Pobyt uatrakcyjnią 

przygotowane przez CKiT i miejski samorząd liczne imprezy. Program jest zróżnicowany tak, aby przygotowane przez CKiT i miejski samorząd liczne imprezy. Program jest zróżnicowany tak, aby przygotowane przez CKiT i miejski samorząd liczne imprezy. Program jest zróżnicowany tak, aby przygotowane przez CKiT i miejski samorząd liczne imprezy. Program jest zróżnicowany tak, aby 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  każdy mógł znaleźć coś dla siebie.      

Magazyn Mrągowski Miesięcznik Samorządu Lokalnego Bezpłatny ISSN 14287455, Nakład: 1500 egzemplarzy.  
Wydawca: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mrągow, Redaktor naczelny: Natalia Koptas,  
Adres redakcji: Urząd Miejski, Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej, ul. Królewiecka 60A, tel. 741 9041,  
Projekt winiety: Piotr Dondajewski Skład  komputerowy: Natalia Koptas, promocja@mragowo.um.gov.pl Druk: FAN Print 

Letnie koncerty na deptaku Letnie koncerty na deptaku Letnie koncerty na deptaku Letnie koncerty na deptaku     
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na  
koncerty z cyklu LETNICH KONCERTÓW 
NA DEPTAKU  
16 lipca (piątek) godz. 20.00 16 lipca (piątek) godz. 20.00 16 lipca (piątek) godz. 20.00 16 lipca (piątek) godz. 20.00 – koncert 
DOROTY MIŚKIEWICZ z zespołem amfi-
teatr Plac Unii Europejskiej  
25 lipca (niedziela) godz.13.00 25 lipca (niedziela) godz.13.00 25 lipca (niedziela) godz.13.00 25 lipca (niedziela) godz.13.00 – zagra 
Country Band Mrągowo na molo przy 
skwerze Jana Pawła II 
28 sierpnia (sobota) godz. 17.00 28 sierpnia (sobota) godz. 17.00 28 sierpnia (sobota) godz. 17.00 28 sierpnia (sobota) godz. 17.00 ----    koncert 
RAFAŁA OLBRYCHSKIEGO przy fon-
tannie na placu PCK obok CKiT 
Koncerty dofinansowane są ze środków Koncerty dofinansowane są ze środków Koncerty dofinansowane są ze środków Koncerty dofinansowane są ze środków 
budżetu Miasta w ramach Gminnego budżetu Miasta w ramach Gminnego budżetu Miasta w ramach Gminnego budżetu Miasta w ramach Gminnego 
Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywanie Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywanie Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywanie Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywanie 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia-Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia-Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia-Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie oraz Ogólno-łania Przemocy w Rodzinie oraz Ogólno-łania Przemocy w Rodzinie oraz Ogólno-łania Przemocy w Rodzinie oraz Ogólno-
polskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy polskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy polskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy polskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”.Umysł”.Umysł”.Umysł”. 

Co jeszcze ciekawego w wakacje Co jeszcze ciekawego w wakacje Co jeszcze ciekawego w wakacje Co jeszcze ciekawego w wakacje     
w Mrągowiew Mrągowiew Mrągowiew Mrągowie    
10101010----11 lipca 11 lipca 11 lipca 11 lipca zapraszamy na Szeryfiadę – 
imprezę popularyzującą muzykę coun-
try. Przez dwa dni gościć będziemy 
wykonawców i zespoły, którzy zawal-
czą o laury w Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Piosenki Country dzieci i mło-
dzieży oraz konkursie „Przepustka do 
Mrągowa”. Zmagania konkursowe 
zakończy występ laureata ubiegłorocz-
nej edycji Przepustki - zespołu TRACE 
oraz koncert  MARYSI GORAJSKIEJ. 
17 lipca 17 lipca 17 lipca 17 lipca już po raz 12 nad jezioro Czos 
zjadą najlepsze polskie grupy kabareto-
we by wziąć udział w Mazurskiej Nocy 
Kabaretowej.  
23232323----25 lipca 25 lipca 25 lipca 25 lipca zapraszamy na Piknik Co-
untry. Scena miejska gościć będzie w 
tym czasie znanych i lubianych wyko-
nawców muzyki country. Gratką so-
botnich koncertów będzie występ 
brazylĳskiego wokalisty i gitarzysty 
BIG GILSONA & The Blues Dynamite 
oraz pokaz HURLEY SHOW. Piknik 
Country w amfiteatrze więcej na stro-
nie www.festiwalpiknikcountry.pl 
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Dziś w numerze: 
Inwestycje  

miejskie 

s. 2  

 

MRONGOVLLE 

Zaprasza 

s.3 

 

GRAND PRIX dla 

„SUKCESU”  

s.4 

 

Dukaty lokalne  

ponownie  

w Mrągowie! 

s. 5 

 
Akcja   
„Lato w mieście"  
s. 6 

 

Sezon letni w Mieście 

s. 8 

Mrągowski Amfiteatr zmieni wygląd    

Urząd Miejski w Mrągowie złożył w Urzędzie Marszałkowskim wnio-Urząd Miejski w Mrągowie złożył w Urzędzie Marszałkowskim wnio-Urząd Miejski w Mrągowie złożył w Urzędzie Marszałkowskim wnio-Urząd Miejski w Mrągowie złożył w Urzędzie Marszałkowskim wnio-
sek o dofinansowanie ze środków UE, w ramach Regionalnego Progra-sek o dofinansowanie ze środków UE, w ramach Regionalnego Progra-sek o dofinansowanie ze środków UE, w ramach Regionalnego Progra-sek o dofinansowanie ze środków UE, w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Warmia i Mazury projekt przebudowy amfiteatru. mu Operacyjnego Warmia i Mazury projekt przebudowy amfiteatru. mu Operacyjnego Warmia i Mazury projekt przebudowy amfiteatru. mu Operacyjnego Warmia i Mazury projekt przebudowy amfiteatru.     

A mfiteatr przy Jeziorze 
Czos powstał w 1981 
roku. Odbywają się tutaj 
Piknik Country, Mazur-

ska Noc Kabaretowa,   Festiwal Kul-
tury Kresowej i liczne koncerty ze-
społów. Amfiteatr w okresie waka-
cyjnym przyciąga rzesze ludzi, może 
pomieścić ponad 4 tys. widzów. W 
wyniku inwestycji przebudowany 
zostanie amfiteatr wraz z zapleczem 
socjalnym, infra-
strukturą tech-
niczną i zagospo-
darowaniem tere-
nu. Nowa scena 
została zaprojek-
towana w miejscu 
istniejącej na pla-
nie elipsy. Pod 
sceną umieszczo-
ne zostanie zaple-
cze sceny z garde-
robami, pomiesz-
czeniami tech-
nicznymi, po-
mieszczeniami 
socjalnymi oraz 
pomieszczeniami 
małej gastronomii. 
Zaprojektowano 
również  przebu-
dowę istniejącej 
widowni, która po 
remoncie liczyć 
ona będzie ok. 
5000 osób. Wi-
downię podzielo-

no na cztery główne sektory. W czę-
ści centralnej widowni zaprojekto-
wano reżyserkę. Od strony wschod-
niej w centralnym miejscu pomiędzy 
wejściami na teren amfiteatru zapro-
jektowano budynek kas. W części 
północnej powstanie budynek toalet. 
Całkowity koszt inwestycji to  
12 559 788,58, 12 559 788,58, 12 559 788,58, 12 559 788,58, przewidywane dofi-
nansowanie ze środków UE  
    ok. 3 mln zł. ok. 3 mln zł. ok. 3 mln zł. ok. 3 mln zł.  

Nowy wygląd AmfiteatruNowy wygląd AmfiteatruNowy wygląd AmfiteatruNowy wygląd Amfiteatru    

Dni Mrągowa 

ckit 

2-4 lipca 
 
program 
na str. 8 
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Inwestycje Miejskie Inwestycje Miejskie Inwestycje Miejskie Inwestycje Miejskie     

Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej i budowa 
ekomariny  ze środków UE w ramach RPO  

udało się pozyskać z RPO. Termin 
realizacji projektu przewidziany 
na II półrocze 2010 i 2011 rok. 
Inwestycja polega na rozbudowie 
istniejącej infrastruktury i przysto-
sowaniu jej dla potrzeb przystani 
żeglarskiej i kajakowego szlaku 
rzeki Dajny. Projekt przewiduje 
budowę bosmanatu, węzła sanitar-
nego, budynku wypożyczalni, pły-
wającego pomostu cumowniczego 

oraz slipu - budowli służącej do 
wodowania i wyciągania na brzeg 
niewielkich jednostek pływają-
cych. W ramach zadania zostanie 
wykonane również zagospodaro-
wanie terenu plaży miejskiej przy 
ul. Jaszczurcza Góra. Inwestycja 
obejmie budowę boisk do piłki 
siatkowej i koszykówki, obiektów 
małej architektury oraz dużego 
palcu zabaw dla dzieci. 

Budowa ekologicznej mini przy-Budowa ekologicznej mini przy-Budowa ekologicznej mini przy-Budowa ekologicznej mini przy-
stani żeglarskiej wraz z systema-stani żeglarskiej wraz z systema-stani żeglarskiej wraz z systema-stani żeglarskiej wraz z systema-
mi odbioru i segregacji odpadów mi odbioru i segregacji odpadów mi odbioru i segregacji odpadów mi odbioru i segregacji odpadów 
na wybranych obszarach regio-na wybranych obszarach regio-na wybranych obszarach regio-na wybranych obszarach regio-
nu warmińsko nu warmińsko nu warmińsko nu warmińsko ––––    mazurskiego to mazurskiego to mazurskiego to mazurskiego to 
projekt na który dofinansowanie projekt na który dofinansowanie projekt na który dofinansowanie projekt na który dofinansowanie 
ze środków UE otrzymała Gmi-ze środków UE otrzymała Gmi-ze środków UE otrzymała Gmi-ze środków UE otrzymała Gmi-
na Miasto Mrągowo. na Miasto Mrągowo. na Miasto Mrągowo. na Miasto Mrągowo.  
Przewidywany koszt inwestycji to 
ponad 8 mln zł.,  ponad 4 mln 

STRONA 2 

Plan zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu     
plaży miejskiej przy plaży miejskiej przy plaży miejskiej przy plaży miejskiej przy     
ul. Jaszczurcza Góraul. Jaszczurcza Góraul. Jaszczurcza Góraul. Jaszczurcza Góra    
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OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia    

O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni 
wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia w 
trybie bezprzetargowym: 
 
a/ część działki nr 3/52 (obręb nr 4), położona 
na osiedlu Parkowym, wynajęcie istniejącego 
garażu o powierzchni 17,90m2, 
b/ część działki nr 138 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Na Ostrowiu, z przeznaczeniem na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej, 
c/ część działki nr 121/11 (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Spacerowej, zabudowana budynkiem 
użytkowym o pow. 1136,23m2, z przeznacze-
niem na prowadzenie przedszkola,  
d/ część działki nr 10/81 (obręb nr 9), położo-
na na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej,  
e/ część działki nr 157/25 (obręb nr 4), położo-
na przy ulicy Bohaterów Warszawy, z przezna-
czeniem pod kontener na odpady. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opi-
sanych nieruchomości udziela Referat 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica 
Królewiecka60A (II piętro, pokój  
nr 49), tel. 89 7419022  Burmistrz Miasta Mrągowo  

podaje do publicznej wiadomości wy-
nik przeprowadzonej procedury kon-
kursowej: 
 
Na realizację zadania własnego Gminy 
Miasto Mrągowo, które zostało zlecone do 
realizacji w  2010 r. podmiotom niezali-
czonym do sektora finansów publicznych i 
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, 
z zakresu promocji miasta i współpracy z 
zagranicą. 
1.  Na  zadanie pn.  “Promocja miasta 
przez sport”,  została przyznana dotacja: 
1/ Klubowi Sportowemu „Baza Mrągo-
wo” w Mrągowie, w kwocie  16 800 zł, 
na  promocję Miasta poprzez udział w 
imprezach sportowych w kraju i za grani-
cą, w okresie od 1.06. 2010 r. do 
31.12.2010 r. 
 
Na realizację zadania własnego Gminy 
Miasto Mrągowo pn. "Wspieranie działań 
niosących pomoc osobom chorym, star-
szym i niepełnosprawnym". Zadanie zo-
stało zlecone do realizacji Parafii Rzym-
skokatolickiej św. Wojciecha w Mrągo-
wie. Kwota udzielonej dotacji wynosi 
17.500 zł.  

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo 
o planowanej na terenie miasta Mrągowo kontroli legalności reklam 
umieszczonych w pasie drogowym dróg gminnych. 

Każdy, kto jest właścicielem reklamy 
umieszczonej w pasie drogowym, zobo-
wiązany jest posiadać zezwolenie zarząd-
cy drogi na zajęcie pasa drogowego. Jeżeli 
właściciel reklamy nie posiada takiego 
zezwolenia zobowiązany jest do zdemon-
towania reklamy oraz wystąpienia do za-
rządcy drogi o wydanie zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego w celu jej umiesz-
czenia. Wnioski na zajęcie pasa drogowe-
go w celu umieszczenia reklamy należy 
składać w terminie do 31.07.2010r. Po tym 
okresie, na terenie miasta Mrągowo, zo-
stanie przeprowadzona kontrola. Jeżeli 
podczas prowadzenia kontroli przez za-
rządcę drogi, właściciel reklamy nie będzie 
posiadał zezwolenia na jej umieszczenie, 
zobowiązany zostanie administracyjnie do 
usunięcia reklamy i przywrócenia pasa 
drogowego do stanu pierwotnego lub do 
zapłaty kary, w wysokości 10-krotności 
opłaty, jaką zapłaciłby uzyskując zezwole-
nie (art. 36 oraz art. 40 ust. 12 ustawy z 
dnia 21 marca 1985r.o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z 
poźn. zm.). Zajęcie pasa drogowego bez 
zezwolenia jest wykroczeniem wymienio-

nym w art. 99 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 
z 2010r. Nr 46, poz. 275).  
 Pod pojęciem reklamy rozumie się 
nośnik informacji wizualnej, w jakiejkolwiek 
materialnej formie, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami nie 
będący znakiem drogowym. Pas drogowy 
to wydzielony liniami granicznymi wraz z 
przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 
w którym są zlokalizowane drogi oraz 
obiekty budowlane i urządzenia związane 
z gospodarką drogową. Najczęściej są to 
sytuacje umieszczenia reklamy na elewacji 
budynku, na słupku albo w inny sposób 
nad jezdnią, chodnikiem, poboczem, lub 
innym elementem pasa drogowego. 
 Formularz wniosku o wydanie ze-
zwolenia na zajęcie pasa drogowego, w 
celu umieszczenia reklamy, dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie: http://bip.warmia.mazury.pl./
mragowo_gmina_miejska/ w zakładce 
„Procedury załatwiania spraw” – Referat 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”. 
Wnioski należy składać w Urzędzie Miej-
skim w Mrągowie w pokoju nr 53 (II piętro) 
tel. 89 741 90 19.  

CHCESZ WYNAJĄĆ MIESZKANIE? 
WYNAJMIJ JE  

GMINIE MIASTO MRĄGOWO. 
W celu zapewnienia mieszkań rodzinom ocze-
kującym na listach uprawniających do uzyska-
nia mieszkania komunalnego, w zasobach 
Gminy Miasta Mrągowo, jesteśmy zaintereso-
wani wynajmem mieszkań na terenie naszego 
Miasta od ich właścicieli (osób fizycznych i 
prawnych) na czas określony, co najmniej 3 
lata, lub na czas nieokreślony. 
Warunki wynajęcia lokali mieszkalnych,w tym 
wysokość czynszu najmu, zostaną ustalone w 
drodze negocjacji. W negocjacjach mogą wziąć 
udział osoby fizyczne, lub prawne, które złożą w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie,  
ul. Królewiecka 60A, pisemne zgłoszenie /ofertę/ 
wynajmu mieszkania, która powinna zawierać: 
1.imię i nazwisko, lub nazwę firmy, 
2.adres położenia lokalu, udokumentowany tytuł 
prawny do lokalu, wielkość lokalu (powierzchnia 
użytkowa, powierzchnia mieszkalna, ilość izb), 
wyposażenie, deklarowany stan techniczny lokalu), 
3.proponowaną stawkę czynszu najmu lokalu za 1 
m2 powierzchni użytkowej lokalu,  
4.proponowany okres trwania najmu. 
Przed przystąpieniem do negocjacji, Gmina 
Miasto Mrągowo zastrzega sobie prawo do 
dokonania oględzin oferowanego do wynajęcia 
lokalu. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Króle-
wiecka 60A, Referat Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, II piętro, pokój nr 50, telefon  
89 741 90 25. 

 
Adres 

 
Powierzchnia 

mkw 

 
Cena 
(zł) 

 
Warszawska 31/3 40,42 40 000 

 
Warszawska 33/4 56,57 115 000 

 

Polna 2A/2 
72,93 130 000 

 
Wolności 20A/5  

92,64 160 000 

133,37 200 000 

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

zakładka Gospodarka nieruchomościami 

To ostatnie mieszkania Miasta we wspólnotach.  

 
Kościuszki 
7/1,2,3,4 

 
Wojska Polskiego 11/2  38,36 50 000 

 

Parkowa 8/20 
35,55 110 000 
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Sport i RekreacjaSport i RekreacjaSport i RekreacjaSport i Rekreacja    

W skrócie 

STRONA 6 

Rusza Turniej Siatkówki Plażowej 
Rosetex Cup Mazury 2010   

Po rocznej przerwie na mazurskie plaże wraca turniej siatkówki plażo-Po rocznej przerwie na mazurskie plaże wraca turniej siatkówki plażo-Po rocznej przerwie na mazurskie plaże wraca turniej siatkówki plażo-Po rocznej przerwie na mazurskie plaże wraca turniej siatkówki plażo-
wej amatorów Rosetex Cup Mazury 2010. W tym roku Rosetex odwie-wej amatorów Rosetex Cup Mazury 2010. W tym roku Rosetex odwie-wej amatorów Rosetex Cup Mazury 2010. W tym roku Rosetex odwie-wej amatorów Rosetex Cup Mazury 2010. W tym roku Rosetex odwie-
dzi Mikołajki, Ryn, Mrągowo, Ełk oraz Olecko, a wielki finał zaplano-dzi Mikołajki, Ryn, Mrągowo, Ełk oraz Olecko, a wielki finał zaplano-dzi Mikołajki, Ryn, Mrągowo, Ełk oraz Olecko, a wielki finał zaplano-dzi Mikołajki, Ryn, Mrągowo, Ełk oraz Olecko, a wielki finał zaplano-
wany jest na 21 sierpnia w Mrągowie.wany jest na 21 sierpnia w Mrągowie.wany jest na 21 sierpnia w Mrągowie.wany jest na 21 sierpnia w Mrągowie.    

S iatkarze pla-
żowi swoje 
zmagania 
rozpoczną 

już 10 lipca w Miko-
łajkach, gdzie dwa-
dzieścia cztery duety 
będą rywalizowały o 
awans do wielkiego 
finału. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie  
pary do grania w 
Rosetex Cup 2010 - zachęca organizator 
turnieju, Waldemar Cybul. 11 lipca Ro-
setex Cup zawita do Rynu, gdzie panie 
oraz panowanie będą wylewali siódme 
poty. Następnie 17 lipca w Mrągowie 
będą rozgrywane trzecie eliminacje w 
obu kategoriach. Ostatnią szansę na 
awans siatkarze plażowi będą mieli w 
Ełku i Olecku, odpowiednio 31 lipca i 1 
sierpnia. Najlepsze zespoły z pięciu tur-
niejów eliminacyjnych zmierzą się ze 
sobą w wielkim finale, 21 sierpnia w 
Mrągowie. Cały turniej zostanie podsu-
mowany podczas koncertu zorganizo-
wanego specjalnie na tę okazję w mrą-

gowskim amfiteatrze, 
gdzie wystąpi zespół zespół zespół zespół 
ZAKOPOWER.ZAKOPOWER.ZAKOPOWER.ZAKOPOWER.    
Nowością w tym sezonie 
jest maksymalna ilość 
par, które mogą grać w 
jednym turnieju. - Bio-
rąc pod uwagę doświad-
czenie z poprzednich lat 
postanowiliśmy zwięk-
szyć maksymalną ilość 
męskich par w elimina-

cjach z osiemnastu do dwudziestu czte-
rech. Zmiany również są w turniejach 
kobiecych. Panie będą rywalizowały 
tylko w Rynie i Mrągowie. – mówi orga-
nizator turnieju, Waldemar Cybul. Tur-
niej powoli staje się coraz bardziej popu-
larny, nie tylko na Warmii i Mazurach, 
ale również w całej Polsce. W ubiegłym 
roku na Mazury przyjechały pary z 
Warszawy, Radomia, Rzeszowa, Białe-
gostoku i miast na południu Polski. Za-
wodnicy chęć startu w zawodach już 
mogą zgłaszać poprzez oficjalną stronę 
turnieju www.rosetexcup.pl.        www.rosetexcup.pl.        www.rosetexcup.pl.        www.rosetexcup.pl.            

Damian SkrzętaDamian SkrzętaDamian SkrzętaDamian Skrzęta    

Akcja " Lato w mieście"  
W okresie wakacji letnich na terenie W okresie wakacji letnich na terenie W okresie wakacji letnich na terenie W okresie wakacji letnich na terenie 
Miasta będą prowadzone formy zor-Miasta będą prowadzone formy zor-Miasta będą prowadzone formy zor-Miasta będą prowadzone formy zor-
ganizowanego wypoczynku dzieci i ganizowanego wypoczynku dzieci i ganizowanego wypoczynku dzieci i ganizowanego wypoczynku dzieci i 
młodzieży, ze środowisk, wymagają-młodzieży, ze środowisk, wymagają-młodzieży, ze środowisk, wymagają-młodzieży, ze środowisk, wymagają-
cych wsparcia. cych wsparcia. cych wsparcia. cych wsparcia.     

Organizatorami tegorocznego 
wypoczynku letniego będą 
następujące organizacje poza-
rządowe: Klub Sportowy 
"Baza", Komenda Chorągwi 
Warmińsko-Mazurskiej w 

Olsztynie Hufiec im. Janusza Korczaka w 
Mrągowie. Koszty organizacji wypoczynku 
zostaną sfinansowane ze środków budżetu 
Miasta. Jednocześnie podaję dane dotyczące 
spraw organizacyjnych: 
1. KS " Baza" 1. KS " Baza" 1. KS " Baza" 1. KS " Baza" będzie prowadził obóz sporto-
wo-żeglarski, na bazie swoich obiektów, w 
okresie od 28.06. - 6.08. 2010 r./ oprócz 
sobót i niedziel/. Liczba dzieci na jednym 
dwutygodniowym turnusie wynosi 20, wiek 
dzieci - od 8 do 15 lat. Zajęcia będą prowa-
dzone od godz. 9-17. Dzieci będą miały 
zapewniony posiłek : drugie śniadanie i 
obiad. 
2. ZHP Hufiec Mrągowo2. ZHP Hufiec Mrągowo2. ZHP Hufiec Mrągowo2. ZHP Hufiec Mrągowo, w okresie od 
20.07. do 2.08. / oprócz niedziel /, w godz. 
od 9.30 do godz. 15, na bazie obiektów 
Miasteczka Westernowego " Mrongoville", 
będzie prowadził obóz harcerski, dla 20 
dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Zbiórka dzie-
ci o godz. 9-tej, odbiór dzieci o godz. 15.30 - 
przy Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie. 
Uczestnicy zajęć będą kwalifikowani przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mrągowie, we współpracy z pedagogami 
szkolnymi, na podstawie zgłoszeń indywi-
dualnych rodziców dzieci / złożenie dekla-
racji w MOPS w Mrągowie /. Szczegóło-
wych informacji udzielą: Pani Barbara 
Strzałkowska–Panek-Komendant Hufca 
ZHP w Mrągowie oraz Pani Dorota Michal-
czyk-Prezes Klubu Sportowego " Baza" w 
Mrągowie. 

Alicja SzarekAlicja SzarekAlicja SzarekAlicja Szarek    

Trzymajmy kciuki za naszych żeglarzy! 
Szymon Makowski i Marcin Gontarz z Bazy Mrągowo będą reprezentować nasz Szymon Makowski i Marcin Gontarz z Bazy Mrągowo będą reprezentować nasz Szymon Makowski i Marcin Gontarz z Bazy Mrągowo będą reprezentować nasz Szymon Makowski i Marcin Gontarz z Bazy Mrągowo będą reprezentować nasz 
kraj na Mistrzostwach Świata Juniorów ISAF w Turcji. Start w prestiżowej im-kraj na Mistrzostwach Świata Juniorów ISAF w Turcji. Start w prestiżowej im-kraj na Mistrzostwach Świata Juniorów ISAF w Turcji. Start w prestiżowej im-kraj na Mistrzostwach Świata Juniorów ISAF w Turcji. Start w prestiżowej im-
prezie żeglarska załoga w klasie 29er wywalczyła sobie w regatach w Gdańsku.prezie żeglarska załoga w klasie 29er wywalczyła sobie w regatach w Gdańsku.prezie żeglarska załoga w klasie 29er wywalczyła sobie w regatach w Gdańsku.prezie żeglarska załoga w klasie 29er wywalczyła sobie w regatach w Gdańsku.    

T o wielki sukces 
naszych za-
wodników - 
mówi Woj-

ciech Nowicki z Bazy Mrą-
gowo. - Przez kilka miesię-
cy chłopcy ćwiczyli, a ich 
wysiłek nie poszedł na 
marne. Osiągnięcie jest o 
tyle istotne, że ostatni start 
żeglarzy z Mrągowa na 
tego typu imprezie miał miejsce w 1985 roku. 
Przez tak długi okres nikomu nie udało się 
zakwalifikować do tych zawodów. Mistrzo-

stwa Świata Juniorów ISAF odbędą się w 
dniach od 7 do 17 lipca w Bodrum w Turcji.                           
Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    
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 Spotkanie Integracyjne  
Samorządów Powiatu Mrągowskiego 

19 czerwca na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville odbyło się 19 czerwca na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville odbyło się 19 czerwca na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville odbyło się 19 czerwca na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville odbyło się 
już po raz siódmy Spotkanie Integracyjne Samorządów Powiatu Mrągow-już po raz siódmy Spotkanie Integracyjne Samorządów Powiatu Mrągow-już po raz siódmy Spotkanie Integracyjne Samorządów Powiatu Mrągow-już po raz siódmy Spotkanie Integracyjne Samorządów Powiatu Mrągow-
skiego. Organizatorem spotkania był Samorząd MiastaMrągowo. skiego. Organizatorem spotkania był Samorząd MiastaMrągowo. skiego. Organizatorem spotkania był Samorząd MiastaMrągowo. skiego. Organizatorem spotkania był Samorząd MiastaMrągowo.     

T egoroczna integracja prze-
biegała w klimacie Dzikiego 
Zachodu. Samorządowcy z 
Gminy Piecki, Gminy Sor-

kwity, Gminy Mrągowo, Starostwa 
Powiatowego w Mrągowie oraz Go-
spodarzy rywalizowali ze sobą w wielu 
różnych konkurencjach sportowych. 
Największym powodzeniem cieszył się 
rzut lassem i podkową, taniec country 
oraz pojedynek Lucky Laka na strzel-
nicy. Po wielu zmaganiach, zaciętej, 
ale wesołej rywalizacji, I miejsce zdo-
byli Samorządowcy z 
Sorkwit, tym samym 
dostępując zaszczytu 
organizacji VIII Spotka-
nia Integracyjnego. Na 
koniec zawodów odbyło 
się wspólne grillowanie i 
zabawa w stulu cuntry.  
Inicjatorem spotkań 
integracyjnych był Prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej w Mrągowie Pan 
Zbigniew Lubowidzki, 
dlatego też organizato-
rem i gospodarzem pierwszego spotka-

nia był Samorząd Miasta Mrągowo. 
Odbyło się ono w 2004 r. na nowo 

zakupionym terenie po 
Jednostce Wojskowej. 
Tegoroczne spotkanie 
pokryło się z 20 - leciem 
istnienia Samorządów. 
Korzystając z tego Jubi-
leuszu Przewodniczący 
Sejmiku Województwa 
Warmińsko – Mazur-
skiego Pan Julian Osiec-
ki wręczył podziękowa-
nia Przewodniczącym 
Rad Gminnych, Miasta 
oraz Powiatu za integra-

cję środowisk samorządowych.  

 

Western City  
Mrongoville  
zaprasza  

PROGRAM ARTYSTYCZNY PROGRAM ARTYSTYCZNY PROGRAM ARTYSTYCZNY PROGRAM ARTYSTYCZNY     
LATO 2010 LATO 2010 LATO 2010 LATO 2010     
12:00 12:00 12:00 12:00 Parada z flagami 
12:10 12:10 12:10 12:10 Taniec country 
12:15 12:15 12:15 12:15 Baty 
12:20 12:20 12:20 12:20 Taniec country 
12:25 12:25 12:25 12:25 Nauka tańca country 
12:35 12:35 12:35 12:35 Pokaz władania rewolwerami 
12:40 12:40 12:40 12:40 Taniec country 
12:45 12:45 12:45 12:45 Blok indiański 
13:00 13:00 13:00 13:00 Napad na bank 
13:20 13:20 13:20 13:20 Pokaz jazdy westernowej 
13:30 13:30 13:30 13:30 Taniec country 
13:35 13:35 13:35 13:35 Pokaz kręcenia lassem 
13:40 13:40 13:40 13:40 Taniec country 
Przerwa 30 min 
14:10 14:10 14:10 14:10 Blok indiański 
Powitanie wodza 
Taniec indiański 
Rzucanie nożami 
Strzelanie z łuku 
Wiatrówka 
Dzidy 
14:25 14:25 14:25 14:25 Taniec country 
14:30 14:30 14:30 14:30 Pokaz władania szablą 
i lancą konno 
14:35 14:35 14:35 14:35 Scenka kowbojska 
14:45 14:45 14:45 14:45 Taniec country 
Przerwa 30 min 
15:15 15:15 15:15 15:15 Blok kowbojski 
Scenka z batami 
15:25 Scenka kowbojska 
15:35 15:35 15:35 15:35 Taniec country 
15:40 15:40 15:40 15:40 Pokaz broni indiańskiej konno 
15:50 15:50 15:50 15:50 Taniec country 
15:55 15:55 15:55 15:55 Scenka kowbojska 
16:00 16:00 16:00 16:00 Pokaz dżigitówki 
Finał: Finał: Finał: Finał: Parada z flagami wszystkich 
artystów, tancerzy, kaskaderów 
 

Mieszkańcy Mrągowa za okazaniem Mieszkańcy Mrągowa za okazaniem Mieszkańcy Mrągowa za okazaniem Mieszkańcy Mrągowa za okazaniem 
dowodu posiadają bezpłatny wstęp dowodu posiadają bezpłatny wstęp dowodu posiadają bezpłatny wstęp dowodu posiadają bezpłatny wstęp 
na Mrongoville przez całyna Mrongoville przez całyna Mrongoville przez całyna Mrongoville przez cały    rok rok rok rok     

MIASTECZKO MIASTECZKO MIASTECZKO MIASTECZKO     
WESTERNOWE WESTERNOWE WESTERNOWE WESTERNOWE 
„MRONGOVILLE“ „MRONGOVILLE“ „MRONGOVILLE“ „MRONGOVILLE“     

ul. Młynowa 50, ul. Młynowa 50, ul. Młynowa 50, ul. Młynowa 50,     
11111111----700 Mrągowo, 700 Mrągowo, 700 Mrągowo, 700 Mrągowo,     
tel. 609tel. 609tel. 609tel. 609----820820820820----777,  777,  777,  777,  

www.mrongoville.plwww.mrongoville.plwww.mrongoville.plwww.mrongoville.pl 
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„Czas w dom zaklęty”  
Mrągowianie Mrągowianie Mrągowianie Mrągowianie 
mogą już prze-mogą już prze-mogą już prze-mogą już prze-
czytać kolejną czytać kolejną czytać kolejną czytać kolejną 
książkę Katarzy-książkę Katarzy-książkę Katarzy-książkę Katarzy-
ny Enerlich pod ny Enerlich pod ny Enerlich pod ny Enerlich pod 
tytułem „Czas w tytułem „Czas w tytułem „Czas w tytułem „Czas w 
dom zaklęty”. dom zaklęty”. dom zaklęty”. dom zaklęty”.     
Jest to historia, 
którą napisała na 
podstawie opo-
wieści jednej ze swoich czytelniczek. 
Nowa książka  Katarzyny Enerlich  w 
sprzedaży już od 30 czerwca.  

GRAND PRIX dla „SUKCESU”  
Podczas X Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką „Stare po nowemu”, które Podczas X Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką „Stare po nowemu”, które Podczas X Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką „Stare po nowemu”, które Podczas X Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką „Stare po nowemu”, które 
odbyły się w czerwcu w Strzelinie k. Wrocławia zespół SUKCES zdobył odbyły się w czerwcu w Strzelinie k. Wrocławia zespół SUKCES zdobył odbyły się w czerwcu w Strzelinie k. Wrocławia zespół SUKCES zdobył odbyły się w czerwcu w Strzelinie k. Wrocławia zespół SUKCES zdobył 
najważniejszą nagrodę festiwalu GRAND PRIX. Zespół przygotowany najważniejszą nagrodę festiwalu GRAND PRIX. Zespół przygotowany najważniejszą nagrodę festiwalu GRAND PRIX. Zespół przygotowany najważniejszą nagrodę festiwalu GRAND PRIX. Zespół przygotowany 
przez Agatę Dowhań i Mariusza Garnowskiego pojechał w połączonym przez Agatę Dowhań i Mariusza Garnowskiego pojechał w połączonym przez Agatę Dowhań i Mariusza Garnowskiego pojechał w połączonym przez Agatę Dowhań i Mariusza Garnowskiego pojechał w połączonym 
składzie wokalistów z oddziałów Studia Wokalnego SUKCES: Mrągowa składzie wokalistów z oddziałów Studia Wokalnego SUKCES: Mrągowa składzie wokalistów z oddziałów Studia Wokalnego SUKCES: Mrągowa składzie wokalistów z oddziałów Studia Wokalnego SUKCES: Mrągowa 
Biskupca, Olsztyna i Piecek.Biskupca, Olsztyna i Piecek.Biskupca, Olsztyna i Piecek.Biskupca, Olsztyna i Piecek.    

O gółem w zmaganiach kon-
kursowych wystąpiło czter-
dziestu dwóch uczestników 
z różnych zakątków Polski, 

między innymi z Torunia, Wrocławia, 
Lubina, Żagania, Opola, Bielawy, Legni-
cy. W trwającym kilka godzin maratonie 
muzycznym zaprezentowali się młodzi 
artyści – soliści oraz zespoły. Występom 
przysłuchiwało się jury w składzie: Bogu-
sław Mec – piosenkarz, Elżbieta Grys – 
specjalistka od emisji głosu, Radosław Kot 
– piosenkarz oraz Krzysztof Wyka – po-
mysłodawca konkursu „Stare po nowe-
mu”.  Zespół Sukces zaprezentował w 
konkursie 2 pieśni ludowe: „Czerwone 
jabłuszko” we współczesnej aranżacji z 
elementami hip-hopu, oraz „Kukułeczkę” 
w formie rockowego oberka.  Zespół 
SUKCES walczył o nagrodę w 18 osobo-
wym składzie. Wraz z wokalistami wy-
stąpiła grupa taneczna przygotowana 
przez Aleksandrę Łowicką pracującą stale 
pod dachem Biskupieckiego Domu Kul-

tury. Grupa taneczna, zaproszona do 
współpracy z wokalistami, znacznie 
wzmocniła wyraz artystyczny występu, 
podkreślając współczesne elementy aran-
żacji. 
Założycielką Studia Wokalnego SUKCES 
jest Agata Dowhań. Obecnie istnieje 
sześć oddziałów Studia, które ze sobą 
współpracują: w Mrągowie, Biskupcu, 
Giżycku, Orzyszu, Pieckach i Olsztynie. 
Agata DowhańAgata DowhańAgata DowhańAgata Dowhań    

„Zeszyty ekologiczne” 
 Trzytomowe „Zeszyty ekologiczne” Trzytomowe „Zeszyty ekologiczne” Trzytomowe „Zeszyty ekologiczne” Trzytomowe „Zeszyty ekologiczne” 
to niekonwencjonalny, edukacyjny to niekonwencjonalny, edukacyjny to niekonwencjonalny, edukacyjny to niekonwencjonalny, edukacyjny 
tryptyk nawiązujący do propozycji tryptyk nawiązujący do propozycji tryptyk nawiązujący do propozycji tryptyk nawiązujący do propozycji 
UE o konieczności rozwĳania wśród UE o konieczności rozwĳania wśród UE o konieczności rozwĳania wśród UE o konieczności rozwĳania wśród 
obywateli świata tzw. kluczowych obywateli świata tzw. kluczowych obywateli świata tzw. kluczowych obywateli świata tzw. kluczowych 

kompetencji w każdej kompetencji w każdej kompetencji w każdej kompetencji w każdej 
dziedzinie życia. dziedzinie życia. dziedzinie życia. dziedzinie życia.     
Dla zainteresowanych 
publikacją i współpracą 
kontakt: Zofia Wojcie-
chowska, zielonedziecia-
ki@o2.pl, Stowarzysze-
nie Zielone Dzieci ,ul. 
Kopernika 2C, Mrągowo.  

Popłyń z Planetą Popłyń z Planetą Popłyń z Planetą Popłyń z Planetą     
i spędź wakacje w kajaku!i spędź wakacje w kajaku!i spędź wakacje w kajaku!i spędź wakacje w kajaku!    
Bezpłatna nauka pływania w 
kajaku  dla dzieci i młodzieży 
w każdy czwartek od 1.07 do 
28.08 godz. 10.00 nad brze-
giem jez. Czos przy ul. Trau-
gutta (wypożyczalnia sprzętu 
Kanu). Nie przegap!Nie przegap!Nie przegap!Nie przegap!    
O bezpieczeństwo na wodzie za-
dbają ratownicy mrągowskiego 
WOPR. Patronat nad akcja objęła 
Burmistrz Miasta Mrągowo.  

Młodzież z Niemiec odwiedziła Mrągowo 
Od 6 do 11 czerwca w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie przebywała grupa Od 6 do 11 czerwca w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie przebywała grupa Od 6 do 11 czerwca w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie przebywała grupa Od 6 do 11 czerwca w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie przebywała grupa 
młodzieży z Grünberg.młodzieży z Grünberg.młodzieży z Grünberg.młodzieży z Grünberg.    

Goście z miasta part-
nerskiego poznawali 
Mazury - m.in. zwie-
dzali Olsztyn, Sorkwity, 
muzeum w Sądrach, 
spędzali czas nad Jezio-
rem Czos i pływali 
łodziami po rzece Kru-
tynia. Jednym z waż-
niejszych punktów polsko - niemieckiej 
wymiany, była  wizyta w Urzędzie Miej-
skim w Mrągowie, podczas której Bur-
mistrz Mrągowa Otolia Siemieniec opo-
wiedziała historię naszego miasta oraz 
wręczyła drobne pamiątki. Niemiecka 
młodzież uczestniczyła w realizacji pro-
gramu ,,Od szkoły do zawodu. Jak spędza-
my czas wolny?”. Jego pomysłodawcą jest 
Urszula Kuchcińska – prezes Stowarzysze-

nia Miast Partnerskich 
Mrągowo-Grünberg. 
Jest to kontynuacja do-
tychczasowych działań 
w ramach wymiany 
grup młodzieży realizo-
wanych przez stowarzy-
szenie. Jakie wrażenia 
młodzież wywiozła z 

pięciodniowej wizyty w Mrągowie? Z pew-
nością pozytywne - podczas pożegnania 
uczestnicy wymiany dziękowali za gościnę 
i zapraszali do Grünberg. W projekcie fi-
nansowanym przez Polsko - Niemiecką 
Współpracę Młodzieży wzięli udział rów-
nież uczniowie mrągowskich szkół: Gimna-
zjum Nr 1, Nr 2, ZSZ oraz ZS Nr 2. Koordy-
natorem programu jest Stowarzyszenie 
Miast partnerskich Mragowo- Grünberg. 
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TurystykaTurystykaTurystykaTurystyka    

Telefon dla turystów 
z zagranicy 
Informacja ważna dla obcokrajow-Informacja ważna dla obcokrajow-Informacja ważna dla obcokrajow-Informacja ważna dla obcokrajow-
ców, którzy odwiedzą nasz kraj pod-ców, którzy odwiedzą nasz kraj pod-ców, którzy odwiedzą nasz kraj pod-ców, którzy odwiedzą nasz kraj pod-
czas wakacji. Do 30 września będzie czas wakacji. Do 30 września będzie czas wakacji. Do 30 września będzie czas wakacji. Do 30 września będzie 
funkcjonował telefon bezpieczeń-funkcjonował telefon bezpieczeń-funkcjonował telefon bezpieczeń-funkcjonował telefon bezpieczeń-
stwa dla turystów zagranicznych. stwa dla turystów zagranicznych. stwa dla turystów zagranicznych. stwa dla turystów zagranicznych.     
Uruchomione zostały dwa połączenia:  
800 200 300 i 608 599 999. 800 200 300 i 608 599 999. 800 200 300 i 608 599 999. 800 200 300 i 608 599 999. Za ich pośred-
nictwem, w godzinach od 10.00 do 22.00, 
dyżurni będą udzielać cudzoziemcom 
informacji pomocnych w spokojnym i 
bezpiecznym wypoczynku na terenie 
Polski. Warto poinformować o tym na-
szych zagranicznych znajomych, którzy 
wypoczywać będą w Polsce. 

Autobusem na Mazury 
Mazury to świetne miejsce na wypo-Mazury to świetne miejsce na wypo-Mazury to świetne miejsce na wypo-Mazury to świetne miejsce na wypo-
czynek i to nie tylko latem. Od nie-czynek i to nie tylko latem. Od nie-czynek i to nie tylko latem. Od nie-czynek i to nie tylko latem. Od nie-
dawna bilety autobusowe na kursy z dawna bilety autobusowe na kursy z dawna bilety autobusowe na kursy z dawna bilety autobusowe na kursy z 
Warszawy, Krakowa i Gdańska na Warszawy, Krakowa i Gdańska na Warszawy, Krakowa i Gdańska na Warszawy, Krakowa i Gdańska na 
Mazury można kupić przez internet. Mazury można kupić przez internet. Mazury można kupić przez internet. Mazury można kupić przez internet.     

PKS Mrągowo 
ułatwia w ten 
sposób życie nie 
tylko turystom, 
ale i wielu stu-
dentom, którzy 
dojeżdżają z war-
mińsko-mazurskiego na studia do tych 
miast. Bilety można kupić korzystając z 
wyszukiwarki na stronie internetwej PKS 
Mrągowo, www.pks.mragowo.pl, oraz w 
ogólnopolskim portalu komunikacyjnym 
www.e-podroznik.pl. Pasażer wyszukuje 
kurs, który go interesuje, klika w ikonę 
„kup bilet” i podaje dane potrzebne do 
rezerwacji – między innymi ilość osób 
oraz typ ulgi z jakiej chce skorzystać (np. 
ulga studencka). Następnie dokonuje 
płatności jak w każdym innym sklepie 
internetowym i otrzymuje bilet – w for-
mie SMS'a lub drogą emailową do samo-
dzielnego wydrukowania. Bilet (w posta-
ci SMS'a lub wydruku) pokazuje kierow-
cy wsiadając do autobusu. 
PKS Mrągowo na razie wprowadził inter-
netową sprzedaż biletów tylko na kursy 
dalekobieżne: z Warszawy do Mrągowa i 
Giżycka, z Gdańska do Olsztyna, Mrągo-
wa i Giżycka oraz z Krakowa do Mrągo-
wa (kurs wakacyjny). Bilety można też 
kupić na krótsze odcinki, będące podtra-
sami tych kursów.  

Kościół prawosławny  
udostępniony do zwiedzania! 

W Mrągowie w centrum przy ul .Roosevelta stoi bardzo ciekawy budy-W Mrągowie w centrum przy ul .Roosevelta stoi bardzo ciekawy budy-W Mrągowie w centrum przy ul .Roosevelta stoi bardzo ciekawy budy-W Mrągowie w centrum przy ul .Roosevelta stoi bardzo ciekawy budy-
nek przedwojennej synagogi. Obecnie jest w nim kościół prawosławny nek przedwojennej synagogi. Obecnie jest w nim kościół prawosławny nek przedwojennej synagogi. Obecnie jest w nim kościół prawosławny nek przedwojennej synagogi. Obecnie jest w nim kościół prawosławny 
pw. Przemienienia Pańskiego .pw. Przemienienia Pańskiego .pw. Przemienienia Pańskiego .pw. Przemienienia Pańskiego .    

D zięki uprzejmości księdza 
Adama Stefanowicza, który 
zgodził się na turystyczne 
udostępnienie świątyni, każdy 

może zapoznać się z tym mrągowskim za-
bytkiem. Z pewnością jest to wspaniała 
atrakcja, nie tylko dla turystów, lecz także 
dla mieszkańców, ponieważ obecnie mrą-
gowska cerkiew wzbogacona jest o nowe 
anałoje, panikadiło, panichidnik, świeczni-
ki, chorągwie, Grób Pański, Płaszczennicę i 
wiele innych przedmiotów sakralnych 
upiększających świątynię. W sezonie let-
nim kościół będzie udostępniony do zwie-

dzania w każdą niedzielę w godz. 11.45 – 
12.30. Ponieważ nie są sprzedawane bilety, 
prosimy wszystkich zwiedzających o doko-
nywanie dobrowolnych ofiar. ZapraszamyZapraszamyZapraszamyZapraszamy!!!! 

E misja dukata 
lokalnego, 
zorganizo-
wana przez 

Urząd Miasta w Mrągo-
wie, ma promować 
Mrągowo jako polską 
stolicę country w kraju i za granicą. Za 
wykonanie projektu graficznego i pro-
dukcję historycznej pierwszej emisji od-
powiada Mennica Polska S.A., co gwa-
rantuje wysoką jakość wykonania i spo-
dziewaną dużą wartość kolekcjonerską.  
W ramach emisji mrągowskiego dukata 
lokalnego zostały wprowadzone do obie-
gu dwa rodzaje dukatów różniących się 
nominałem i wyglądem, których grafika 
nawiązuje do elementów stylu country. 
Emisji mrągowskich dukatów lokalnych 
towarzyszy limitowana wersja - tylko 
500 sztuk! - wybitych w srebrze Czosów 
o umownym nominale 70. Mają one taki 
sam wygląd awersu oraz rewersu jak 

Czosy o nominale 7, ale większą 32-
milimetrową średnicę. W roku 2010 
dukatów srebrnych zostało już tylko 
kilkadziesiąt. 
Gdzie będzie można kupić Czosy?Gdzie będzie można kupić Czosy?Gdzie będzie można kupić Czosy?Gdzie będzie można kupić Czosy?    
Mrągowskie Centrum Informacji Tury-
stycznej, ul. Warszawska 26, tel.  
89 74180 39 
- Mrongoville, ul. Młynowa 50 
- Muzeum Warmii i Mazur Oddział w 
Mrągowie, ul. Ratuszowa 2 
Więcej informacji udzieli:Więcej informacji udzieli:Więcej informacji udzieli:Więcej informacji udzieli:    
Marcin Mierzejewski, PR Officer - Biuro 
Administratora Emisji, tel. kom. 510 041 236, 
e-mail: m.mierzejewski@re-akcja.pl 

Dukaty lokalne ponownie  
w Mrągowie! 

11 lipca 2009 r., podczas obchodów Dni Mrągowa, wprowadzono po raz 11 lipca 2009 r., podczas obchodów Dni Mrągowa, wprowadzono po raz 11 lipca 2009 r., podczas obchodów Dni Mrągowa, wprowadzono po raz 11 lipca 2009 r., podczas obchodów Dni Mrągowa, wprowadzono po raz 
pierwszy do obiegu Czosy pierwszy do obiegu Czosy pierwszy do obiegu Czosy pierwszy do obiegu Czosy ----    dukaty lokalne, których nazwa została za-dukaty lokalne, których nazwa została za-dukaty lokalne, których nazwa została za-dukaty lokalne, których nazwa została za-
czerpnięta od mrągowskiego jeziora Czos. Dukaty można było kupić w czerpnięta od mrągowskiego jeziora Czos. Dukaty można było kupić w czerpnięta od mrągowskiego jeziora Czos. Dukaty można było kupić w czerpnięta od mrągowskiego jeziora Czos. Dukaty można było kupić w 
Mrągowie przez sezon wakacyjny. Od dnia 23 czerwca 2010 r. Czosy Mrągowie przez sezon wakacyjny. Od dnia 23 czerwca 2010 r. Czosy Mrągowie przez sezon wakacyjny. Od dnia 23 czerwca 2010 r. Czosy Mrągowie przez sezon wakacyjny. Od dnia 23 czerwca 2010 r. Czosy 
ponownie są w sprzedaży!ponownie są w sprzedaży!ponownie są w sprzedaży!ponownie są w sprzedaży!    


