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Witaj Szkoło!  
We wszystkich szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie We wszystkich szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie We wszystkich szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie We wszystkich szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie 
mrągowskich placówek będą uczyć się w odnowionych salach, waka-mrągowskich placówek będą uczyć się w odnowionych salach, waka-mrągowskich placówek będą uczyć się w odnowionych salach, waka-mrągowskich placówek będą uczyć się w odnowionych salach, waka-
cyjne remonty przeszły prawie wszystkie jednostki.cyjne remonty przeszły prawie wszystkie jednostki.cyjne remonty przeszły prawie wszystkie jednostki.cyjne remonty przeszły prawie wszystkie jednostki.    

P ierwszego września w 
szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miasto  
Mrągowo naukę rozpoczęło 

łącznie 2307 uczniów. Przez okres 
wakacyjny przeprowadzono sporo 
drobnych i większych remontów. 
Zakończono termomodernizację bu-
dynku SP przy ul. Kopernika. W Ze-
spole Szkół Nr 4 trwają dwie duże 
inwestycje – termomodernizacja bu-
dynku oraz budowa boiska „Orlik 
2012”. We wszystkich  szkołach za-
pewniona jest pełna obsada wykwali-
fikowanej kadry pedagogicznej. Do-
datkowo szkoły pozyskały fundusze 
ze środków pozabudżetowych. W 
Zespole Szkół Nr 1 oraz w Gimna-
zjum Nr 1 w roku szkolnym 
2010/2011 realizowany będzie projekt 
„Rozwój kompetencji kluczowych 
poprzez sport” w ramach POKL. 
Również w Zespole Szkół Nr 1 reali-
zowany będzie projekt „e – Akademia 
przyszłości”, finansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. W Ze-
spole Szkół Nr 4 kontynuowany bę-
dzie projekt międzynarodowej wy-

miany młodzieży, finansowany z Pol-
sko – Niemieckiej Fundacji Współpra-
cy Młodzieży. 
1 września również przedszkola w 
Mrągowie rozpoczęły nowy rok 
szkolny. Na przedszkolaków po waka-
cyjnej przerwie czekały odnowione 
sale, hole przedszkolne i toalety. 
Łącznie do placówek przyjęto 532 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dodat-
kowo ogłoszono przetarg na utworze-
nie 2 oddziałów w Przedszkolu Nie-
publicznym ,,Kubuś”, a tymczasem 
zapewniono opiekę dzieciom, które 
oczekują na miejsce w przedszkolach 
w MDK w ramach Akademii  
przedszkolaka.  

więcej str. 3 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 przy  ul. Kopernika po termomodernizacji. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 przy  ul. Kopernika po termomodernizacji. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 przy  ul. Kopernika po termomodernizacji. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 przy  ul. Kopernika po termomodernizacji.     

Zespół Szkół Nr 4, oś. Mazurskie 12Zespół Szkół Nr 4, oś. Mazurskie 12Zespół Szkół Nr 4, oś. Mazurskie 12Zespół Szkół Nr 4, oś. Mazurskie 12    
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STRONA 2 

O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wy-
kazy następujących nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia w trybie  
bezprzetargowym: 
 
a/ działka nr 170/19  (obręb nr 4), położona 
przy ulicy Mickiewicza, z przeznaczeniem pod 
obiekt stacji redukcyjno – pomiarowej gazu 
drugiego stopnia.    
b/ część działki nr 140/34  (obręb nr 4 , położo-
na przy ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem 
pod garaż.  
c) ul. Młodkowskiego: obręb nr 1, część działki 
nr 142 -pow. 8x 4m2 tj. 32m2; obręb Polska 
Wieś, część działki nr 131/25  pow.8x 4m2 tj. 
32 m2 
d) ul. Brzozowa: obręb  nr 4, część działki nr 
96, pow. 2x4m2 tj. 8m2; obręb nr 4, część 
działki nr 99, pow. 5x4m2 tj. 20m2 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A  
(II piętro, pokój nr49), tel. 89 7419022  

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

Wojska  
Polskiego 11/2  

38,36 m2 50 000 

Piaskowa  
12/1 

33,69 m2 60 000 

Os. Grun-
waldzkie 7/13 

39,1 m2 130 000 

Polna  
2A/2 

72,93 m2 130 000 

Wolności 
20A/5  

92,64 m2 160 000 

133,37 m2 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 

4 mieszkania  

Os.Parkowe 
8/20 

35,55 m2 100 000 

Warszawska 
33/4 

56,57 m2 110 000 

Królewiecka 
10A/3 

25,24 m2 40 000 

Warszawska  
31/3 

40,42 m2 40 000 

Miejski kalejdoskop inwestycyjny  

Trwa remont chodników przy ul. Słonecznej, Krzywej i Dziękczynnej.  

Zakończono prace na ul. Podmiejskiej.  Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej i jezdnie z 
płyt betonowych, ażurowych wraz z oświetleniem terenu.  

Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Wojska Polskiego wraz z oświetleniem służy już mieszkańcom i turystom.  

Gmina Miasto Mrągowo zakończyła  remont ulic i placów osiedla Parkowe. Zakres prac obejmo-
wał  kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną, telekomunika-
cyjną,  przebudowę ulic i placów. 
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B udowa obwodnicy Mrągo-
wa rozpoczęła się rok te-
mu. Nowa droga o długo-
ści 6,5 km omĳać będzie 

Mrągowo od zachodu. Ma usprawnić 
w ten sposób ruch tranzytowy, skró-
cić czas podróży oraz wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu.  
- Po roku budowy osiągnęliśmy poło-
wę zamierzonych celów, które mamy 
do zrealizowania. Na dzień dzisiejszy 
budowa obwodnicy jest dokładnie na 
półmetku prac. Do wykończenia po-
zostało kilka mostów, kładka nad 
obwodnicą – informuje Marcin Ma-
słowski, kierownik  budowy mrą-
gowskiej obwodnicy - Trwają prace 
przy budowie najdłuższej na tym 

Obwodnica będzie gotowa 
 w terminie 

Jeszcze 9 miesięcy pozostało do zakończenia budowy zachodniej ob-Jeszcze 9 miesięcy pozostało do zakończenia budowy zachodniej ob-Jeszcze 9 miesięcy pozostało do zakończenia budowy zachodniej ob-Jeszcze 9 miesięcy pozostało do zakończenia budowy zachodniej ob-
wodnicy Mrągowa. wodnicy Mrągowa. wodnicy Mrągowa. wodnicy Mrągowa. ----Jesteśmy na półmetku budowy. Nie mamy żad-Jesteśmy na półmetku budowy. Nie mamy żad-Jesteśmy na półmetku budowy. Nie mamy żad-Jesteśmy na półmetku budowy. Nie mamy żad-
nych opóźnień nych opóźnień nych opóźnień nych opóźnień ----mówi Marcin Masłowski, kierownik budowy mrągow-mówi Marcin Masłowski, kierownik budowy mrągow-mówi Marcin Masłowski, kierownik budowy mrągow-mówi Marcin Masłowski, kierownik budowy mrągow-
skiej obwodnicy.skiej obwodnicy.skiej obwodnicy.skiej obwodnicy.    

odcinku estakady, której długość 
wynosić będzie aż 570 metrów. Ak-
tualnie budujemy także obiekt 
czwarty - wiadukt drogowy przez 
rzekę Dajnę. Na większości nowej 
drogi wykonaliśmy już podbudowę 
pod drogę oraz nawierzchnie bitu-
miczne. Wartość robót budowlanych 
to prawie 135 mln zł. W ramach tej 
inwestycji realizowana jest przebu-
dowa skrzyżowań przy przejeździe  
kolejowym Projekt dofinansowany 
został w kwocie 95 milionów złotych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Harmonogram budo-
wy przewiduje, że nową obwodnicą 
pojedziemy na początku czerwca 
2011 roku.                Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    

ESTAKADAESTAKADAESTAKADAESTAKADA    

WIADUKTWIADUKTWIADUKTWIADUKT    

KŁADKAKŁADKAKŁADKAKŁADKA    
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W skrócie 

Zespół Szkół nr 2  
doczekał się własnej 
hali sportowej 
Budowana przez półtora roku, wielo-Budowana przez półtora roku, wielo-Budowana przez półtora roku, wielo-Budowana przez półtora roku, wielo-
funkcyjna hala sportowa przy Zespole funkcyjna hala sportowa przy Zespole funkcyjna hala sportowa przy Zespole funkcyjna hala sportowa przy Zespole 
Szkół nr 2 doczekała się uroczystego Szkół nr 2 doczekała się uroczystego Szkół nr 2 doczekała się uroczystego Szkół nr 2 doczekała się uroczystego 
otwarcia. Obiekt wybudowany kosz-otwarcia. Obiekt wybudowany kosz-otwarcia. Obiekt wybudowany kosz-otwarcia. Obiekt wybudowany kosz-
tem 6,5 miliona złotych, jest najno-tem 6,5 miliona złotych, jest najno-tem 6,5 miliona złotych, jest najno-tem 6,5 miliona złotych, jest najno-
wocześniejszym obiektem sportowym wocześniejszym obiektem sportowym wocześniejszym obiektem sportowym wocześniejszym obiektem sportowym 
w powiecie mrągowskim. w powiecie mrągowskim. w powiecie mrągowskim. w powiecie mrągowskim.     
Na oficjalne otwarcie obiektu przybyli 
samorządowcy i politycy z całego regio-
nu, a także przedstawiciele rządu. - To 
piękny obiekt i cieszę się, że obecne wła-
dze potrafiły stworzyć młodzieży takie 
warunki – mówił Zbigniew Włodkowski, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej. Hala sportowa nie jest 
obiektem pełnowymiarowym, ale mimo 
wszystko spełnia wszystkie wymagania 
dotyczące kształcenia fizycznego mło-
dzieży. Boisko jest nie tylko trójdzielne, 
ale przygotowane do kilku rozgrywek 
sportowych – od piłki siatkowej, po ko-
szykówkę i lekkoatletykę. - Jest to najno-
wocześniejsza hala w powiecie mrągow-
skim – mówiła Agnieszka Pytel, dyrektor 
ZS nr 2. – Szkoła od 60 lat oczekiwała 
takiego obiektu. Hala posiada nowocze-
sne wyposażenie – od elektronicznych 
tablic do wyświetlania wyników, po 
kompletne zaplecze sanitarne, szatnie, a 
nawet klimatyzację. Znajdują się tutaj 
także mniejsze sale do ćwiczeń, siłownia, 
magazyn sprzętu a nawet winda dla osób 
niepełnosprawnych. -Do grona podob-
nych budowli na terenie miasta dołączy 
za ok. półtora roku hala widowiskowo-
sportowa. Realizacja projektu Gminy Mia-
sto Mragowo pozwoli na kompleksowe 
dokończenie rewitalizacji terenów powoj-
skowych przy Zespole Szkół nr 1 przy ulicy 
Kopernika - informuje Burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec.  

STRONA 3 
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STRONA 4 

Wyróżnienie dla Mrągowa  
w ogólnopolskiej kampanii   

Mrągowo od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mrągowo od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mrągowo od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mrągowo od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje problem związany z profilaktyką „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje problem związany z profilaktyką „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje problem związany z profilaktyką „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje problem związany z profilaktyką 
uzależnień.  uzależnień.  uzależnień.  uzależnień.  W bieżącym roku kampania miała charakter jubileuszowy, była prowa-W bieżącym roku kampania miała charakter jubileuszowy, była prowa-W bieżącym roku kampania miała charakter jubileuszowy, była prowa-W bieżącym roku kampania miała charakter jubileuszowy, była prowa-
dzona po raz dziesiąty. dzona po raz dziesiąty. dzona po raz dziesiąty. dzona po raz dziesiąty.     

D o uczestnictwa w kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł - 
Mrągowo 2010” przystąpiły: 
ZS Nr 1, ZS Nr 4, Gimna-

zjum Nr 1 przy OSiW OHP i Zespół 
Oświatowo-Sportowy "Baza” oraz CKiT. 
W okresie od kwietnia do czerwca, szko-
ły i placówki zrealizowały opracowane 
programy działań o tematyce sportowej i 
zdrowotnej, które obejmowały m.in. 
przeprowadzenie konkursów wiedzy, 
plastycznych i literackich oraz turniejów 
sportowych, koncertów, rajdów, licznych 
festynów, spektakli teatralnych w wyko-
naniu uczniów szkół. Działania profilak-
tyczne zostały zrealizowane w Mrągowie 
ze środków budżetu Miasta, ze specjalnie 
wydzielonego funduszu uzyskanego z 
opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, na realizację 
programów w zakresie profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta 
Mrągowo.  Patronat nad działaniami 
objęła Burmistrz Miasta Mrągowo. Orga-
nizatorzy podsumowali właśnie Kampa-
nię i ogłosili wyniki konkursów. Mrągo-
wo otrzymało od Organizatorów certyfi-
kat za aktywny udział w tej edycji Kam-
panii a uczniom szkół z Mrągowa przy-
znano nagrody rzeczowe. Tegorocznymi 
laureatami Kampanii są uczniowie Ze-
społu Szkół Nr 1: J. Jurewicz, Z. Dąbkow-
ska, D. Klimczak, J. Wawrzynowicz, A. 
Sienicka, O. Sylwestrzak oraz Zespołu 
Szkół Nr 4 : B. Sienkiewicz, A. Dobrenko, 
M. Goleń i K. Kaczyńska. Organizatorem 
Kampanii jest Stowarzyszenie Producen-
tów i Dziennikarzy Radiowych w Pozna-
niu pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej, Sportu i Turystyki oraz Ko-
mendanta Głównego Policji.  .  .  .  Alicja SzarekAlicja SzarekAlicja SzarekAlicja Szarek    

Wystawa kolarskich  
pamiątek Pawła Ewerta 
Kolarskie pamiątki Pawła Ewerta można Kolarskie pamiątki Pawła Ewerta można Kolarskie pamiątki Pawła Ewerta można Kolarskie pamiątki Pawła Ewerta można 
podziwiać w mrągowskim CKiT. podziwiać w mrągowskim CKiT. podziwiać w mrągowskim CKiT. podziwiać w mrągowskim CKiT.     
Paweł Ewert w 1958r. założył w Mrągowie 
sekcję kolarską i prowadził ją do wyjazdu do 
Niemiec w 1988r. To człowiek, który całe 
swoje życie poświęcił rozwĳaniu kolarstwa na 
Ziemi Mrągowskiej. 
- Bywam w Mrągowie dwa, trzy razy w roku. 
To piękne miejsce, uwielbiam tu wracać, a 
jeszcze bardziej cieszę się, że udało mi się 
zorganizować tu wystawę moich kolarskich 
pamiątek - mówi Paweł Ewert. - Kolekcja 
pamiątek kolarskich, które tutaj prezentuję to 
2/3 moich zbiorów. Na wystawie zobaczyć 
można m. in. unikatowe zdjęcia, znaczki pocz-
towe, koszulki, breloczki związane z tematyką 
rowerową należące do prywatnej kolekcji 
Ewerta. Na uroczystym otwarciu wystawy nie 
zabrakło jego przyjaciół. Paweł Ewert został 
wyróżniony także przez władze Miasta otrzy-
mując z rąk Burmistrz Mrągowa Statuetkę 
Niezapominajki.  

Floryści Dzieciom  
W dniach 14 i 15 sierpnia nasze miasto W dniach 14 i 15 sierpnia nasze miasto W dniach 14 i 15 sierpnia nasze miasto W dniach 14 i 15 sierpnia nasze miasto 
uczestniczyło w Akcji Floryści Dzieciom. uczestniczyło w Akcji Floryści Dzieciom. uczestniczyło w Akcji Floryści Dzieciom. uczestniczyło w Akcji Floryści Dzieciom. 
Pod patronatem Burmistrz, Otolii Sie-Pod patronatem Burmistrz, Otolii Sie-Pod patronatem Burmistrz, Otolii Sie-Pod patronatem Burmistrz, Otolii Sie-
mieniec odbyły się spotkania z mazurską mieniec odbyły się spotkania z mazurską mieniec odbyły się spotkania z mazurską mieniec odbyły się spotkania z mazurską 
przyrodą i historią. przyrodą i historią. przyrodą i historią. przyrodą i historią.     
Podczas zajęć przy 
Strażnicy Bośniac-
kiej dzieci i rodzice 
mogli poznać różne 
gatunki roślin, po-
słuchać mrągow-
skich legend. 15 
sierpnia Zielone 
Dzieciaki odwiedzi-
ły także odział  
dziecięcy Szpitala 
Powiatowego. Tam 
na świetlicy z rodzi-
cami, pod opieką 
personelu medycz-
nego mali pacjenci 
wykonali samodziel-
nie prace florystyczne. Warsztaty florystyczne 
to program edukacyjny prowadzony przez 
Stowarzyszenie Zielone Dzieci. Gorąco zapra-
szamy na kolejne spotkania w Mrągowie.  

STOP ! sprzedaży papierosów  
osobom niepełnoletnim 

W dniu 9 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Odpo-W dniu 9 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Odpo-W dniu 9 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Odpo-W dniu 9 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Odpo-
wiedzialnej Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych pn. "Stop 18 ! Nie wiedzialnej Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych pn. "Stop 18 ! Nie wiedzialnej Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych pn. "Stop 18 ! Nie wiedzialnej Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych pn. "Stop 18 ! Nie 
sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim". W Progra-sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim". W Progra-sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim". W Progra-sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim". W Progra-
mie uczestniczy ponad 300 samorządów z całej Polski.mie uczestniczy ponad 300 samorządów z całej Polski.mie uczestniczy ponad 300 samorządów z całej Polski.mie uczestniczy ponad 300 samorządów z całej Polski.    

J ak pokazują badania, aż w 64 % 
punktach sprzedaży w Polsce młodzi 
ludzie bez problemu kupują papiero-
sy. Dzieje się tak, mimo, że prawo od 

lat zabrania sprzedaży papierosów oso-
bom poniżej 18 roku życia, a sprzedaw-
com za złamanie zakazu grozi mandat w 
wysokości 500 zł lub grzywna do 5000 zł. 
W realizację Programu zaangażowało się 
również Mrągowo. W ramach akcji Stop 
18, zostanie przeprowadzona akcja o 
charakterze edukacyjnym, kontrolnym i 
prewencyjnym, z udziałem dzielnico-
wych z Komendy Powiatowej Policji w 
Mrągowie, strażników miejskich oraz 
uczniów Gimnazjum Nr 2 w ZS Nr 1 i 
Gimnazjum Nr 4 w ZS Nr 4. Specjalne 
patrole odwiedzą punkty sprzedaży wy-

robów tytoniowych, przekażą materiały 
edukacyjne oraz będą informować o obo-
wiązujących przepisach. Podczas tej pro-
filaktycznej akcji, zostanie przekazany 
list otwarty Burmistrza Miasta Mrągowo, 
skierowany do mrągowskich sprzedaw-
ców wyrobów tytoniowych. Celem akcji 
jest zwiększenie skuteczności przestrze-
gania zakazu sprzedaży wyrobów tyto-
niowych niepełnoletnim, w ramach pro-
gramów z zakresu profilaktyki uzależ-
nień Miasta Mrągowo. Alicja SzarekAlicja SzarekAlicja SzarekAlicja Szarek    
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Ś 
więto Weterana, to dzień, w 
którym współcześni Polacy od-
dają hołd obrońcom Ojczyzny, 
którzy zginęli walcząc o Polskę. 

Niezłomność i poświęcenie, z jakim 
polski żołnierz bił się na wszystkich 
frontach, a także w okupowanym kraju 
- przeszły do legendy. Niestety, zakoń-
czenie II wojny światowej dla wielu 
Polaków nie oznaczało końca walki o 
niepodległość Ojczyzny. Wielu z nich 
zapłaciło za to życiem. Mrągowskie sto-
warzyszenie kombatanckie liczy obecnie 
69 członków.– Stan członków zwyczaj-
nych, czyli kombatantów zmniejsza się. 
Ludzie odchodzą na wieczną wartę - 
mówi kpt. Paweł Jans. W mrągowskich 
obchodach Dnia Weterana uczestniczyła 
tradycyjnie Burmistrz Mrągowa, Otolia 

Siemieniec, która korzystając z okazji 
złożyła życzenia wszystkim obecnym 
kombatantom. - Wszystkim Państwu skła-Wszystkim Państwu skła-Wszystkim Państwu skła-Wszystkim Państwu skła-
dam wyrazy najgłębszego szacunku oraz ży-dam wyrazy najgłębszego szacunku oraz ży-dam wyrazy najgłębszego szacunku oraz ży-dam wyrazy najgłębszego szacunku oraz ży-
czenia zdrowia, wielu sił i długich lat życia. czenia zdrowia, wielu sił i długich lat życia. czenia zdrowia, wielu sił i długich lat życia. czenia zdrowia, wielu sił i długich lat życia. 
Niech poczucie dobrze wypełnionego obo-Niech poczucie dobrze wypełnionego obo-Niech poczucie dobrze wypełnionego obo-Niech poczucie dobrze wypełnionego obo-
wiązku wobec Ojczyzny będzie źródłem Wa-wiązku wobec Ojczyzny będzie źródłem Wa-wiązku wobec Ojczyzny będzie źródłem Wa-wiązku wobec Ojczyzny będzie źródłem Wa-
szej satysfakcji i radości. szej satysfakcji i radości. szej satysfakcji i radości. szej satysfakcji i radości.     
Kolejne spotkanie weteranów za rok.  

"30. ROCZNICA  
WYDARZEŃ  
SIERPNIOWYCH"   
Mĳa 30 lat od narodzin NSZZ Mĳa 30 lat od narodzin NSZZ Mĳa 30 lat od narodzin NSZZ Mĳa 30 lat od narodzin NSZZ 
„Solidarność”. Włączając się w ob-„Solidarność”. Włączając się w ob-„Solidarność”. Włączając się w ob-„Solidarność”. Włączając się w ob-
chody rocznicy porozumień sierp-chody rocznicy porozumień sierp-chody rocznicy porozumień sierp-chody rocznicy porozumień sierp-
niowych, Biblioteka Miejska przed-niowych, Biblioteka Miejska przed-niowych, Biblioteka Miejska przed-niowych, Biblioteka Miejska przed-
stawia dwie wystawy. stawia dwie wystawy. stawia dwie wystawy. stawia dwie wystawy.     
Wystawa prezentuje dostępny w biblio-
tece księgozbiór poświęcony wydarze-
niu, a także informacje o samych 4 ak-
tach podpisania porozumień w Gdańsku, 
Szczecinie, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie 
Górniczej, a także tekst porozumienia 
zawartego w Szczecinie 31 sierpnia 1980 
roku oraz sylwetki czterech osób, które 
odegrały w tym czasie największe role: 
L.Wałęsy, A.Walentynowicz, A. Gwiaz-
dy i B. Borusewicza. Jest też lista 21 
postulatów Międzyzakładowej Komisji 
Strajkowej z 17 sierpnia 1980 r., oraz 
krótka relacja z obchodów rocznico-
wych w Gdyni, gdzie podkreślono zna-
czenie wydarzeń sierpniowych dla 
współczesnych dziejów Polski.  
ZAPRASZAMY 

Rodziny goszczące  
pilnie poszukiwane!  

Do Mrągowa w październi-Do Mrągowa w październi-Do Mrągowa w październi-Do Mrągowa w październi-
ku przyjadą mieszkańcy ku przyjadą mieszkańcy ku przyjadą mieszkańcy ku przyjadą mieszkańcy 
Grünberg i okolic. Poszu-Grünberg i okolic. Poszu-Grünberg i okolic. Poszu-Grünberg i okolic. Poszu-
kiwane są rodziny goszczą-kiwane są rodziny goszczą-kiwane są rodziny goszczą-kiwane są rodziny goszczą-
ce dla kilkudziesięciu osób, ce dla kilkudziesięciu osób, ce dla kilkudziesięciu osób, ce dla kilkudziesięciu osób, 
które byłyby chętne przy-które byłyby chętne przy-które byłyby chętne przy-które byłyby chętne przy-

jąć gości do swojego domu i zapewnić im jąć gości do swojego domu i zapewnić im jąć gości do swojego domu i zapewnić im jąć gości do swojego domu i zapewnić im 
nocleg i wyżywienie przez tydzień.nocleg i wyżywienie przez tydzień.nocleg i wyżywienie przez tydzień.nocleg i wyżywienie przez tydzień.    
Grupa 55 osób w różnym wieku przyjedzie do 
miasta nad Czosem 16 października, gdzie 
wspólnie z mrągowskim chórem Schola Voca-
le i uczniami Szkoły Muzycznej z p. Cezarym 
Nowakowskim na czele, który jest koordyna-
torem muzycznym, przez kilka dni przygoto-
wywać będą musical ,,Król lew”. Na przedsta-
wienie już teraz zapraszają do CKiT organiza-
torzy projektu muzycznego: Stowarzyszenie 
Miast Partnerskich "Mrągowo – Grünberg", 
Burmistrz Miasta Mragowo Otolia Siemieniec 
oraz Centrum Kultury i Turystyki. Jeśli chcą 
Państwo wziąć udział w pierwszej edycji pro-
jektu i gościć u siebie Mieszkańców Grünberg 
prosimy o kontakt z: Referatem Strategii, 
Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej 
pod nr telefonu 89 741 9041 lub  
promocja@mragowo.um.gov.pl. 

Dzień Weterana w Mrągowie  
1 września w 71 rocznicę wybuchu II Wojny światowej  w restauracji 1 września w 71 rocznicę wybuchu II Wojny światowej  w restauracji 1 września w 71 rocznicę wybuchu II Wojny światowej  w restauracji 1 września w 71 rocznicę wybuchu II Wojny światowej  w restauracji 
Patria spotkali się mrągowscy przedstawiciele środowiska kombatanc-Patria spotkali się mrągowscy przedstawiciele środowiska kombatanc-Patria spotkali się mrągowscy przedstawiciele środowiska kombatanc-Patria spotkali się mrągowscy przedstawiciele środowiska kombatanc-
kiego. Spotkanie zorganizowane przez Burmistrz Miasta Mrągowo było kiego. Spotkanie zorganizowane przez Burmistrz Miasta Mrągowo było kiego. Spotkanie zorganizowane przez Burmistrz Miasta Mrągowo było kiego. Spotkanie zorganizowane przez Burmistrz Miasta Mrągowo było 
okazją do wspomnień. okazją do wspomnień. okazją do wspomnień. okazją do wspomnień.     

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu 
Burmistrz Miasta Mrągowo wraz z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie i Burmistrz Miasta Mrągowo wraz z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie i Burmistrz Miasta Mrągowo wraz z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie i Burmistrz Miasta Mrągowo wraz z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie i 
Zarządem Polskiego Przemysłu Spirytusowego, serdecznie zapraszają osoby, Zarządem Polskiego Przemysłu Spirytusowego, serdecznie zapraszają osoby, Zarządem Polskiego Przemysłu Spirytusowego, serdecznie zapraszają osoby, Zarządem Polskiego Przemysłu Spirytusowego, serdecznie zapraszają osoby, 
prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, na bezpłatne szkolenia dotyczą-prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, na bezpłatne szkolenia dotyczą-prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, na bezpłatne szkolenia dotyczą-prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, na bezpłatne szkolenia dotyczą-
ce odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych.ce odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych.ce odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych.ce odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych.    

H onorowy patronat nad 
szkoleniami objął Zastępca 
Komendanta Głównego 
Policji. Szkolenia mają na 

celu podniesienie wiedzy i świadomości 
pracowników w zakresie regulacji praw-
nych, rozwiązywania problemów, wystę-
pujących w sprzedaży i serwowaniu na-
pojów alkoholowych.  
Inicjatywa ta jest jednym z działań mają-
cych na celu ograniczenie konsekwencji 
nadmiernego, nieodpowiedzialnego spo-
żywania alkoholu, które skutkuje m.in. 
problemami zdrowotnymi, wzrostem 
zagrożenia przestępczością, z którymi 
jako społeczeństwo musimy sobie w kon-
sekwencji radzić. Szkolenia realizowane 
będą dla dwóch grup: dla właścicieli i 
pracowników sklepów i stacji benzyno-
wych oraz dla osób zajmujących się 
sprzedażą alkoholu do bezpośredniej 
konsumpcji (barmani, kelnerzy). Szkole-
nia trwać będą ok. 2 godzin i prowadzone 

będą w dniu 1 października 2010 r., w 
budynku Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie, przy ul. Królewieckiej 60 A, w sali 
nr 1 /parter/. Początek zajęć : godz. 10.00 
lub 13.00, według wyboru zainteresowa-
nych osób. W przypadku zainteresowa-
nia udziałem w tym przedsięwzięciu, 
prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, 
zaznaczenie preferowanego terminu i 
dostarczenie karty zgłoszenia do Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, w terminie do 
dnia 17.09.2010 r. (pokój nr 16 a). W 
szkoleniu może brać udział nieograniczo-
na liczba pracowników firm, prowadzą-
cych sprzedaż alkoholu. Uczestnicy szko-
lenia otrzymają zaświadczenia o wzięciu 
w nim udziału, będące potwierdzeniem 
zaangażowania w odpowiedzialną sprze-
daż i dystrybucję alkoholu. Formularz 
zgłoszenia jest dostępny na stronie inter-
netowej Miasta: www.mragowo.pl. 
(Aktualności) i w Urzędzie Miejskim – 
pokój nr 16 a.                           Alicja Szarek Alicja Szarek Alicja Szarek Alicja Szarek  



 

 www.mragowo.pl  

,,Mrągowo– wyrzeźbione miasto”   
zakończenie pierwszej  edycji  
Odkryć, wyjawić tajemnicę wiatru, uchwycić ją w kamieniu to artystycz-Odkryć, wyjawić tajemnicę wiatru, uchwycić ją w kamieniu to artystycz-Odkryć, wyjawić tajemnicę wiatru, uchwycić ją w kamieniu to artystycz-Odkryć, wyjawić tajemnicę wiatru, uchwycić ją w kamieniu to artystycz-
ne wyzwanie projektu ,,Mragowo ne wyzwanie projektu ,,Mragowo ne wyzwanie projektu ,,Mragowo ne wyzwanie projektu ,,Mragowo ----    wyrzeźbione miasto”  realizowanego wyrzeźbione miasto”  realizowanego wyrzeźbione miasto”  realizowanego wyrzeźbione miasto”  realizowanego 
przez Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzę-przez Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzę-przez Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzę-przez Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie.du Miejskiego w Mrągowie.du Miejskiego w Mrągowie.du Miejskiego w Mrągowie.    

STRONA 6 

P o udanym ubiegłorocznym  
I Sympozjum Rzeźby ,,Cztery 
Żywioły. Powietrze - Ptaki”, 
Gmina Miasto Mrągowo posta-

nowiła kontynuować inicjatywę promo-
cyjną, która spotkała się z ogromnie cie-
płym przyjęciem mieszkańców Mrągowa 
i złożyła 2 wnioski o dofinansowanie w 
konkursie w ramach działania 2.2 w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego zgrupowane wokół osi prioryteto-
wej Turystyka, skierowane  przede 
wszystkim na wzrost potencjału tury-
stycznego Warmii i Mazur i promocję 
województwa oraz jego oferty turystycz-
nej. Oba zadania udało się przeprowadzić 
przez procedurę oceny merytorycznej 
oraz formalnej, a dzięki zaangażowaniu 
Juliana Osieckiego przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego projekt ,,Mragowo-

wyrzeźbione miasto” został zaakceptowa-
ny do dofinansowania przez Urząd Mar-
szałkowski. Przez pierwszy kwartał bie-
żącego roku pracownicy mrągowskiego 
magistratu przygotowywali projekt do 
realizacji. Opracowano logo projektu, 
koncepcję graficzna materiałów reklamo-
wych, uruchomiono stronę 
www.wyrzezbionemiasto.pl, wydano 
materiały promocyjne, które zostały za-
prezentowane w kwietniu na targach 
Lato 2010 w Warszawie.  
3 lipca 2010 r. Mrągowo odwiedzili arty-
ści rzeźbiarze, absolwenci, doktoranci i 
asystenci warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych i Uniwersytetu Marii Curie -
Skłodowskiej w Lublinie, którzy zostali 
zaproszeni do uczestnictwa w projekcie  
„Mrągowo - wyrzeźbione miasto”.  
-Niektórych znaliśmy się z ubiegłorocz-
nego przedsięwzięcia rzeźbiarskiego. W 

tym roku zaprosiliśmy do współpracy 
trzech nowych Artystów, dla których 
przygoda z mrągowską rzeźbą i mazur-
skim kamieniem była nowym wyzwa-
niem i doświadczeniem – mówi Bur-
mistrz Mrągowa Otolia Siemieniec. -
Spotkanie miało na celu ostateczny wy-
bór projektów rzeźb, miejsc pod poszcze-
gólne rzeźby, tak aby wkomponowały się 
w mrągowski Plac PCK, a także dobranie 
odpowiedniego kamienia, z którego zo-
staną wykonane.  
Prace nad rzeźbami artyści rozpoczęli w 
zakładzie Kamieniarstwo Paśnikowski 19 
lipca, tam zmagali się z tematem prze-
wodnim tegorocznej edycji, którym był 
wiatr. Dlaczego akurat wiatr? 
-Bo wiatr jest częścią mazurskiego życia. 
Tutaj na Maurach wiatr wieje inaczej. Od 
wieków upatrywano w nim nadludzkiej 
sił, wierzono, że w każdej jego odmianie 

Zbigniew  
Stanuch  

Grzegorz 
Witek  

Jarosław  
Skoczylas  

Kinga 
Smaczna  
Łagowska 

Mateusz  
Łagowski 

Sławek  
Klimek  

Tomasz  
Górnicki  
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tkwi boska istota o niezwykłych zdolno-
ściach, nieuchwytna magia, tajemnica, 
wolność. Wiatr niepokoi, prowokuje, 
inspiruje. Odkryć, wyjawić tajemnicę 
wiatru, uchwycić ja w kamieniu to arty-
styczne wyzwanie projektu - mówi Do-
nata Durka koordynator projek-
tu ,,Mragowo – Wyrzeźbione miasto”.  
20 sierpnia podczas widowiska artystycz-
nego ,,Mragowo - wyrzeźbione miasto” 4 
żywioły- Wiatr nastąpiło uroczyste pod-
sumowanie działań rzeźbiarskich.  
-Chcieliśmy zaproponować mieszkańcom 
i turystom niekonwencjonalną imprezę, 
która byłaby alternatywą dla dotychcza-
sowych wydarzeń, a jednocześnie cieka-
wym i nowym wydarzeniem artystycz-
nym. Dzięki pomocy Towarzystwa Jazzo-
wego w Mrągowie, CKiT debiut okazał 
się sukcesem. Mimowie z Teatru ,,Tok” 
oraz muzycy z  Jean-Paul Bourelly Trio 
współtworzyli sukces widowiska.  
Wernisaż był także okazją do poznania 
artystów i  efektu  ich pracy. W tegorocz-

nej edycji projektu udział wzięli Tomasz 
Górnicki, Sławek Klimek, Mateusz Ła-
gowski, Jarosław Skoczylas, Kinga 
Smaczna-Łagowska, Zbigniew Stanuch 
oraz Grzegorz Witek. Opiekunem arty-
styczny projektu był prof. Adam Myjak 
zaś opiekunem technicznym rzeźbiarz 
Bolesław Marshall. Dodatkowo w działa-
niach związanych z projektem uczestni-
czyli artysta rzeźbiarz Maciej Marschal– 
autor pamiątki projektu oraz artysta gra-
fik Piotr Dondajewski, autor logo i kon-
cepcji graficznej nośników reklamowych.  
Projekt ,, Mragowo - wyrzeźbione mia-
sto” ma szansę na stałe wpisać się w cykl 
znaczących przedsięwzięć promocyjnych 
Miasta Mragowo. Jego celem jest promo-

cja sztuki, przybliżanie jej mieszkańcom i 
uatrakcyjnianie oferty turystycznej. W 
planach wydawnictwo promujące pro-
dukt ,,Mragowo- wyrzeźbione miasto”, a 
także udział w Międzynarodowych Tar-
gach Turystycznych Tour Salon w Po-
znaniu, w październiku 2010 r. Całkowi-
ty koszt przedsięwzięcia to 567 000, 46 
zł. Dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 498 950, 39 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia i Mazury.  
Zapraszamy do odwiedzania strony pro-
jektu www.wyrzezbionemiasto.pl.www.wyrzezbionemiasto.pl.www.wyrzezbionemiasto.pl.www.wyrzezbionemiasto.pl.    

Donata Durka, Natalia Koptas Donata Durka, Natalia Koptas Donata Durka, Natalia Koptas Donata Durka, Natalia Koptas     
Zdjęcia: Marian Modzelewski, Zdjęcia: Marian Modzelewski, Zdjęcia: Marian Modzelewski, Zdjęcia: Marian Modzelewski,     

Maciej MarschallMaciej MarschallMaciej MarschallMaciej Marschall    

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego     
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury     

na lata 2007na lata 2007na lata 2007na lata 2007----2013 2013 2013 2013     
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Podsumowanie wakacji Podsumowanie wakacji Podsumowanie wakacji Podsumowanie wakacji     

PODSUMOWANIE WAKACJI  
Tegoroczne wakacje  dobiegły końca. Pora więc na małe podsumowanie i tym samym przypomnie-Tegoroczne wakacje  dobiegły końca. Pora więc na małe podsumowanie i tym samym przypomnie-Tegoroczne wakacje  dobiegły końca. Pora więc na małe podsumowanie i tym samym przypomnie-Tegoroczne wakacje  dobiegły końca. Pora więc na małe podsumowanie i tym samym przypomnie-
nie imprez odbywających się w naszym mieście. nie imprez odbywających się w naszym mieście. nie imprez odbywających się w naszym mieście. nie imprez odbywających się w naszym mieście.     

Jak co roku wakacje w Mrągowie rozpo-
częły się mocnym akcentem. 25 czerwca 
na pl. Unii Europejskiej zagrali: Ahmada i 
Full Empty Box, ucztą dla spragnionych 
rockowych emocji był występ zespołu 
Totentanz.  
Pokazy, konkursy, koncerty oraz nagrody 
wręczone zasłużonym mieszkańcom mia-
sta, to wszystko towarzyszyło tegorocz-
nym obchodom Dni Mrągowa. Co wieczór 
odbywały się koncerty. Na scenie amfitea-
tru na placu Unii Europejskiej wystapi-
li:Transsexdisco, Manchester, Rabastabar-
bar, Mrozu, Shannon i Bash.  

Następnie podczas Szeryfiady Wieś Band 
Bielany i Strefa 50 otrzymali "Przepustki 
do Mrągowa". Poznaliśmy także laurea-
tów III Ogólnopolskiego Przeglądu Pio-
senki Country Dzieci i Młodzieży.  
W połowie lipca w wypełnionym do 
ostatniego miejsca mrągowskim amfitea-
trze wystąpiła czołówka polskich kabare-
ciarzy podczas XII Mazurskiej Nocy Ka-
baretowej transmitowanej w TVP 2.  
Już po raz 29. w Mrągowie odbył się Fe-
stiwal Piknik Country Mrągowo 2010. 
Podczas tegorocznej edycji, w dniach 23 - 

25 lipca, dla fanów muzyki country za-
grały największe gwiazdy tego popular-

nego gatunku, m.in.: Lonstar, Tomasz 
Szwed, Ala Boncol czy Mariusz Kalaga. 

Na tegorocznym Pikniku swój recital 
country wykonał także Maciej Maleń-
czuk. Nowością był niewątpliwie Coun-
try Kabareton, na którym jubileusz 15-
lecia istnienia obchodził Kabaret Pod 
Wydrwigroszem, retransmitowany na 
antenie TV Polsat. 
Gulasze, bitki, zrazy, a nawet pieczona 
koźlina - miedzy innymi takie przysmaki 
serwowano podczas I Festiwalu potraw z 
mięsa wieprzowego, wołowego, jagnięce-

go i koziego. Impreza odbyła się w we-
sternowym miasteczku Mrongoville w 
ostatnią sobotę lipca.  
Dzień później na Placu Unii Europejskiej 
zatrzymał się tabor romski. Podczas wie-
czoru cygańskiego wystąpili Krystiano  z 
zespołem Romen i młoda, uzdolniona 
wokalistka Katarzyna Chudzik. 
Zespoły z Litwy, Ukrainy i Białorusi gości-
ły w Mrągowie podczas 16 Festiwalu Kul-
tury Kresowej. Ich śpiew, taniec i muzyka 
towarzyszyły nam przez 3 dni. Dodatko-
wo w czasie Festiwalu w amfiteatrze odbył 
się koncert Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego  w ra-
mach obchodów 50. rocznicy powstania 
Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kon-
dycyjnego w Mrągowie.  

Józef Ząbek otrzymuje Statuetkę Mrongowiusza z rąk Józef Ząbek otrzymuje Statuetkę Mrongowiusza z rąk Józef Ząbek otrzymuje Statuetkę Mrongowiusza z rąk Józef Ząbek otrzymuje Statuetkę Mrongowiusza z rąk 
włodarzy Miasta podczas obchodów Dni Mrągowa włodarzy Miasta podczas obchodów Dni Mrągowa włodarzy Miasta podczas obchodów Dni Mrągowa włodarzy Miasta podczas obchodów Dni Mrągowa     

XII Mazurska Noc Kabaretowa fot. M. Modzelewski XII Mazurska Noc Kabaretowa fot. M. Modzelewski XII Mazurska Noc Kabaretowa fot. M. Modzelewski XII Mazurska Noc Kabaretowa fot. M. Modzelewski     

Podczas 29. Pikniku Country Cezary Makiewicz Podczas 29. Pikniku Country Cezary Makiewicz Podczas 29. Pikniku Country Cezary Makiewicz Podczas 29. Pikniku Country Cezary Makiewicz 
otrzymał na wniosek TMZM Honorowe Obywatel-otrzymał na wniosek TMZM Honorowe Obywatel-otrzymał na wniosek TMZM Honorowe Obywatel-otrzymał na wniosek TMZM Honorowe Obywatel-
stwo Mrągowa fot. M. Modzelewskistwo Mrągowa fot. M. Modzelewskistwo Mrągowa fot. M. Modzelewskistwo Mrągowa fot. M. Modzelewski    16 Festiwal Kultury Kresowej fot. M.Modzelewski 

Występ Ali Boncol z przyjaciółmi na dużym amfiteatrze podczas 29 Pikniku Country fot. M. ModzelewskiWystęp Ali Boncol z przyjaciółmi na dużym amfiteatrze podczas 29 Pikniku Country fot. M. ModzelewskiWystęp Ali Boncol z przyjaciółmi na dużym amfiteatrze podczas 29 Pikniku Country fot. M. ModzelewskiWystęp Ali Boncol z przyjaciółmi na dużym amfiteatrze podczas 29 Pikniku Country fot. M. Modzelewski    
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IV Festiwal Pieśni Żołnierskiej i IV Festiwal Pieśni Żołnierskiej i IV Festiwal Pieśni Żołnierskiej i IV Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej Patriotycznej Patriotycznej Patriotycznej fot. M. Modzelewski fot. M. Modzelewski fot. M. Modzelewski fot. M. Modzelewski  

Podsumowanie wakacjiPodsumowanie wakacjiPodsumowanie wakacjiPodsumowanie wakacji    

STRONA  9 

Oferta 
Młodzieżowego 
Domu Kultury  
Zapraszamy na atrakcyjne zajęcia Zapraszamy na atrakcyjne zajęcia Zapraszamy na atrakcyjne zajęcia Zapraszamy na atrakcyjne zajęcia 
pozalekcyjne organizowane pozalekcyjne organizowane pozalekcyjne organizowane pozalekcyjne organizowane     
w MDK przy ul. Kopernika 2c.w MDK przy ul. Kopernika 2c.w MDK przy ul. Kopernika 2c.w MDK przy ul. Kopernika 2c.    
Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. Miła 
atmosfera, ciekawe 
formy zajęć, wykwa-
lifikowani nauczy-
ciele, nauka i zaba-
wa, to wszystko 
czeka na Was. Każdy 
uczestnik zajęć będzie miał możliwość 
rozwĳania własnych zainteresowań i 
prezentacji nabytych umiejętności po-
przez udział w konkursach i występach. 
W ofercie Młodzieżowego Domu Kultury 
znajdują się następujące zajęcia:  
-rękodzielniczerękodzielniczerękodzielniczerękodzielnicze (lalkarstwo i różne tech-
niki artystyczne),  
-plastyczneplastyczneplastyczneplastyczne (malarstwo, rysunek, grafika),  
-teatralneteatralneteatralneteatralne (teatr lalek, poezja),  
-taneczne taneczne taneczne taneczne (taniec ludowy, towarzyski, 
country),  
-wokalnowokalnowokalnowokalno----taneczne taneczne taneczne taneczne (Iskiereczki, Iskierki, 
Iskry),  
-tenisa stołowegotenisa stołowegotenisa stołowegotenisa stołowego,  
-gitarowegitarowegitarowegitarowe,  
-chóru Schola Vocalechóru Schola Vocalechóru Schola Vocalechóru Schola Vocale,  
-Akademii PrzedszkolakaAkademii PrzedszkolakaAkademii PrzedszkolakaAkademii Przedszkolaka.  
Informacje szczegółowe o poszczegól-
nych zajęciach pod nr telefonu  
89 741 25 32 oraz na stronie internetowej 
www.mdk.mragowo.pl 
ZAPRASZAMY!!!!!ZAPRASZAMY!!!!!ZAPRASZAMY!!!!!ZAPRASZAMY!!!!!    

W dniach 14-15 sierpnia odbył się IV 
Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycz-
nej. W festiwalu wzięli udział soliści, ze-
społy wokalne, chóry z całej Polski i ob-
wodu Kaliningradzkiego.  
20 sierpnia na placu PCK, w miejscu 
gdzie stoi mrągowska Syrenka odbyło się 
widowisko artystyczne „Mrągowo- wy-
rzeźbione miasto” 4 Żywioły – Wiatr. 
Tego typu impreza zorganizowana zosta-
ła po raz pierwszy w naszym mieście 
przez Referat Strategii, Rozwoju, Promo-
cji i Integracji Europejskiej UM oraz 
CKiT. Na zakończenie wakacji przez dwa 
kolejne, słoneczne dni, w centrum miasta 
trwał piknik rodzinny oraz odbywały się 
różnorodne animacje i koncerty w ra-
mach kampanii PGNiG Bezpiecznie nad 
wodą. Dla amatorów sportowych wrażeń 
najważniejsze były regaty w klasie Del-
phia odbywające się na jeziorze Czos oraz 
możliwość spotkania z ambasadorami 
kampanii. Autografy rozdawał m.in. 
Olimpĳczyk z Pekinu, żeglarz w klasie 
Finn – Rafał Szukiel. 
Wakacje w liczbach Wakacje w liczbach Wakacje w liczbach Wakacje w liczbach  
Od maja do sierpnia Mrągowskie   Cen-
trum Informacji Turystycznej odwiedziło 
3929 osób. Turyści zagraniczni stanowili 

48%, co oznacza wzrost w porównaniu 
do roku poprzedniego. Dominującą grupę 
od lat stanowią turyści z Niemiec. Jednak 
zauważa się wzrost odwiedzin z innych 
krajów takich jak Hiszpania, Wielka Bry-
tania, Holandia, Francja i Stany Zjedno-
czone. MCIT administruje również stro-
nę internetową www.it.mragowo.plwww.it.mragowo.plwww.it.mragowo.plwww.it.mragowo.pl, na 
której udostępniane są wszystkie infor-
macje potrzebne turyście. Według staty-
styk do końca sierpnia br. stronę interne-
tową odwiedziło 85 477 osób.  Świadczy 
to o wzrastającej popularności strony 
internetowej promującej walory tury-
styczne Mrągowa. 

Zakończyła się bezpłatna  
nauka pływania kajakiem 
Radio Planeta wspólnie z WOPR zorganizowało pod patronatem Burmistrz Mrągowa dla Radio Planeta wspólnie z WOPR zorganizowało pod patronatem Burmistrz Mrągowa dla Radio Planeta wspólnie z WOPR zorganizowało pod patronatem Burmistrz Mrągowa dla Radio Planeta wspólnie z WOPR zorganizowało pod patronatem Burmistrz Mrągowa dla 
wszystkich najmłodszych mieszkańców Mrągowa wszystkich najmłodszych mieszkańców Mrągowa wszystkich najmłodszych mieszkańców Mrągowa wszystkich najmłodszych mieszkańców Mrągowa ----    wakacje w kajaku. wakacje w kajaku. wakacje w kajaku. wakacje w kajaku.     
Akcja promująca naukę pływania rozpoczęła się z początkiem lipca na brzegu Jeziora 
Czos przy ulicy Traugutta, a zakończyła się w ostatnim tygodniu wakacji.- Nasza akcja 
była udana przede wszystkim dlatego, że praktycznie przez całe lato była fantastyczna 
pogoda. Były takie dni, że na naukę pływania kajakiem przychodziło po 20 dzieci. - 
mówi Z. Kisielewski prezes WOPR w Mrągowie. Okazało się, że nauka pływania w 
kajaku to świetny sposób edukacji młodych ludzi w kwestii bezpieczeństwa na wodzie.- 
Tegoroczna akcja była wyjątkowa ponieważ zauważyliśmy bardzo duży postęp w za-
chowaniu dzieci na wodzie. Cieszymy się, że nasza praca nie idzie na marne - mówił 
podczas podsumowania akcji M. Musiejuk, instruktor kajakarstwa. 

Zespół Czarne Berety z Kaliningradu wystąpił na IV Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Zespół Czarne Berety z Kaliningradu wystąpił na IV Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Zespół Czarne Berety z Kaliningradu wystąpił na IV Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Zespół Czarne Berety z Kaliningradu wystąpił na IV Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej.     

Podczas I Festiwalu potraw z mięsa wieprzowego, Podczas I Festiwalu potraw z mięsa wieprzowego, Podczas I Festiwalu potraw z mięsa wieprzowego, Podczas I Festiwalu potraw z mięsa wieprzowego, 
wołowego, jagnięcego i koziegowołowego, jagnięcego i koziegowołowego, jagnięcego i koziegowołowego, jagnięcego i koziego    każdy mieszkaniec każdy mieszkaniec każdy mieszkaniec każdy mieszkaniec 
Mrągowa mógł spróbować darmowych potraw z Mrągowa mógł spróbować darmowych potraw z Mrągowa mógł spróbować darmowych potraw z Mrągowa mógł spróbować darmowych potraw z 
mięsa  fot. M. Modzelewskimięsa  fot. M. Modzelewskimięsa  fot. M. Modzelewskimięsa  fot. M. Modzelewski    



 

 www.mragowo.pl  

Sport i RekreacjaSport i RekreacjaSport i RekreacjaSport i Rekreacja    

W skrócie 
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Edukacyjna kampania PGNiG  
W Mrągowie zakończyła się ogólnopolska kampania "PGNiG Bezpiecznie nad W Mrągowie zakończyła się ogólnopolska kampania "PGNiG Bezpiecznie nad W Mrągowie zakończyła się ogólnopolska kampania "PGNiG Bezpiecznie nad W Mrągowie zakończyła się ogólnopolska kampania "PGNiG Bezpiecznie nad 
wodą". Przez całe wakacje edukacyjna akcja prowadzona była nad polskimi wodą". Przez całe wakacje edukacyjna akcja prowadzona była nad polskimi wodą". Przez całe wakacje edukacyjna akcja prowadzona była nad polskimi wodą". Przez całe wakacje edukacyjna akcja prowadzona była nad polskimi 
akwenami w sześciu miastach: Mikołajkach, Sopocie, Polańczyku, Kołobrzegu, akwenami w sześciu miastach: Mikołajkach, Sopocie, Polańczyku, Kołobrzegu, akwenami w sześciu miastach: Mikołajkach, Sopocie, Polańczyku, Kołobrzegu, akwenami w sześciu miastach: Mikołajkach, Sopocie, Polańczyku, Kołobrzegu, 
Gdyni i Mrągowie. Szósty przystanek kampanii był podsumowaniem tegorocz-Gdyni i Mrągowie. Szósty przystanek kampanii był podsumowaniem tegorocz-Gdyni i Mrągowie. Szósty przystanek kampanii był podsumowaniem tegorocz-Gdyni i Mrągowie. Szósty przystanek kampanii był podsumowaniem tegorocz-
nych działań poszerzających wiedzę w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, nych działań poszerzających wiedzę w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, nych działań poszerzających wiedzę w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, nych działań poszerzających wiedzę w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, 
ekologii, aktywnego i zdrowego stylu życia. ekologii, aktywnego i zdrowego stylu życia. ekologii, aktywnego i zdrowego stylu życia. ekologii, aktywnego i zdrowego stylu życia.     

P odczas 
Pikniku 
w Mrą-
gowie 

nie brakowało 
atrakcji. Mazur-
skie WOPR pro-
wadziło pokazy 
ratownictwa ze 
szczegółowym 
komentarzem „na 
żywo”, a ratowni-
cy Falck przepro-
wadzili szkolenia udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W specjalnej 
Strefie Zabawy przeznaczonej dla naj-
młodszych odbywały się konkursy i zaję-
cia o tematyce ekologii i ochrony środo-
wiska. Publiczność bawiła się przy pio-

senkach w wyko-
naniu grupy The 
Talents oraz show 
lalkarza Konrada 
Kony Czarkow-
skiego. Sobotni 
wieczór uświetnił 
występ zespołu 
Zakopower. Pod-
czas pikniku w 
Mrągowie uczczo-
no także pamięć 
ofiar białego 

szkwału sprzed trzech lat i podsumowano 
regaty Pucharu Polski "PGNiG Bezpiecz-
nie nad wodą Delphia Cup", składające 
się z 6 regat. Ostatecznie zwycięzcą zo-
stała załoga jachtu Ford Kuga ze sterni-
kiem Andrzejem Czapskim.  

Fot. M. Modzelewski Fot. M. Modzelewski Fot. M. Modzelewski Fot. M. Modzelewski     

Rosetex CUP Mazury 2010  
W sobotę 21 sierpnia na boiskach w Mrągowie odbył się turniej finałowy W sobotę 21 sierpnia na boiskach w Mrągowie odbył się turniej finałowy W sobotę 21 sierpnia na boiskach w Mrągowie odbył się turniej finałowy W sobotę 21 sierpnia na boiskach w Mrągowie odbył się turniej finałowy     
V Edycji Turnieju Rosetex CUP Mazury 2010. W turnieju wystąpiło 16 par V Edycji Turnieju Rosetex CUP Mazury 2010. W turnieju wystąpiło 16 par V Edycji Turnieju Rosetex CUP Mazury 2010. W turnieju wystąpiło 16 par V Edycji Turnieju Rosetex CUP Mazury 2010. W turnieju wystąpiło 16 par 
męskich i 8 par kobiecych, które zostały wyłonione w drodze eliminacji męskich i 8 par kobiecych, które zostały wyłonione w drodze eliminacji męskich i 8 par kobiecych, które zostały wyłonione w drodze eliminacji męskich i 8 par kobiecych, które zostały wyłonione w drodze eliminacji     
w pięciu turniejach, które odbyły się w najatrakcyjniejszych miejscowościach w pięciu turniejach, które odbyły się w najatrakcyjniejszych miejscowościach w pięciu turniejach, które odbyły się w najatrakcyjniejszych miejscowościach w pięciu turniejach, które odbyły się w najatrakcyjniejszych miejscowościach 
naszego regionu.naszego regionu.naszego regionu.naszego regionu.    

P ary zakwalifikowane do turnieju 
finałowego przyjechały do Mrą-
gowa m.in. z Olsztyna, Łodzi, 
Olecka, Gołdapi, Ełku, Bartoszyc, 

Szczytna, Kętrzyna, Redy, Pucka, Mysłowic 
oraz innych miejscowości Polski. Turniej 
został rozegrany w systemie „brazylijskim” 
do dwóch przegranych meczy. Na najwyż-
szym stopniu podium stanęli zawodnicy i 

zawodniczki z Olsztyna. Czołowe miejsca w 
grupie męskiej zajęli: I  miejsce I  miejsce I  miejsce I  miejsce Tomasz 
Poskier i Szymon Gutkowski z Olsztyna, II  II  II  II  
miejsce miejsce miejsce miejsce Bartosz Mariański i Maciej Budziń-
ski z Olsztyna, III  miejsce III  miejsce III  miejsce III  miejsce Piotr i Krzysztof 
Kłaczek z Łodzi. W grupie kobiet: I  miejsce I  miejsce I  miejsce I  miejsce 
Kaniuka Dorota i Zdon Aleksanda z Olszty-
na,    II  miejsce II  miejsce II  miejsce II  miejsce Natalia Ryszkowska i Anna 
Spital z Ostródy, III  miejsce III  miejsce III  miejsce III  miejsce Monika Jabłoń-
ska i Dominika Bartkowska z Olsztyna. Pary 
z Mrągowa uplasowały się na miejscu pią-
tym w obu grupach. Nasze miasto reprezen-
towały  Karmen Sosińska i Martyna Moczy-
dłowska, a wśród panów Jurek  Szynkowski 
i Rafał Łoskociński. Na podsumowaniu za-
wodów gościł z-ca Burmistrza Miasta Mrą-
gowo, Tomasz Witkowicz, który wręczył 
puchary i dyplomy dla najlepszych zawod-
ników i zawodniczek turnieju. Realizatorem 
technicznym turnieju jest firma RESPORT 
Mazury z Mrągowa. Już dziś zapraszamy na 
przyszłoroczny turniej na mazurskie plaże.  Fot. W. Cybul Fot. W. Cybul Fot. W. Cybul Fot. W. Cybul     

Mrągowia Mrągowia Mrągowia Mrągowia     
zaprasza zaprasza zaprasza zaprasza     
na mecze na mecze na mecze na mecze     

 
 

18 września, sobota, godz.16.00 
Mrągowia – Motor Lubawa  

 
09 października, sobota,godz.15.00  

Mrągowia – Mazur Ełk  
 

23 października, sobota, godz.15.00 
Mrągowia – Promień Mońki  

 
06 listopada, sobota, godz.14.00 

Mrągowia –Dąb Dąbrowa  
 

11 listopada, czwartek, godz.14.00 
Mrągowia – Wissa Szczuczyn  

 
ZAPRASZAMY KIBICÓW ZAPRASZAMY KIBICÓW ZAPRASZAMY KIBICÓW ZAPRASZAMY KIBICÓW  

Sukces Moniki Anzel 
w Siemianach  
W dniach 25 sierpnia w Siemianach W dniach 25 sierpnia w Siemianach W dniach 25 sierpnia w Siemianach W dniach 25 sierpnia w Siemianach 
na jeziorze Jeziorak odbyły się rega-na jeziorze Jeziorak odbyły się rega-na jeziorze Jeziorak odbyły się rega-na jeziorze Jeziorak odbyły się rega-
ty, Mistrzostwa Narodowego Stowa-ty, Mistrzostwa Narodowego Stowa-ty, Mistrzostwa Narodowego Stowa-ty, Mistrzostwa Narodowego Stowa-
rzyszenia Klasy Optymist gr B.rzyszenia Klasy Optymist gr B.rzyszenia Klasy Optymist gr B.rzyszenia Klasy Optymist gr B.    

W ciągu 
czterech dni 
regat udało 
się rozegrać 
10 wyści-
gów w 
zmiennych 
warunkach 
pogodo-
wych. Mo-
nika zajęła 
drugie miej-
sce w klasy-
fikacji ogól-
nej i pierw-
sze w kate-
gorii dziew-
cząt. Warto 
przypo-
mnieć, że 
regaty w 
Siemianach 

są jednymi z największych na które przyjeż-
dżają dzieci z całej Polski. W tym roku star-
towało 191 zawodników. Monika po tych 
regatach awansowała na pierwsze miejsce w 
rankingu Pucharu Polski gr. B. Serdeczne 
podziękowania dla Zarządu Klubu „Baza” 
Mrągowo za pomoc okazaną dla zawodniczki, 
która z dumą reprezentowała nasze Miasto. 

STRONA 10 
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Festiwal Filmowy w Mrągowie 
8. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 8. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 8. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 8. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie zawita do naszego miasta. Na projekcje festiwalowe zapraszamy Filmie zawita do naszego miasta. Na projekcje festiwalowe zapraszamy Filmie zawita do naszego miasta. Na projekcje festiwalowe zapraszamy Filmie zawita do naszego miasta. Na projekcje festiwalowe zapraszamy 
do Centrum Kultury i Turystyki w dniach 30 września do Centrum Kultury i Turystyki w dniach 30 września do Centrum Kultury i Turystyki w dniach 30 września do Centrum Kultury i Turystyki w dniach 30 września ----    1 października 1 października 1 października 1 października 
2010 r. Wstęp wolny. Szczegółowy program już  wkrótce... 2010 r. Wstęp wolny. Szczegółowy program już  wkrótce... 2010 r. Wstęp wolny. Szczegółowy program już  wkrótce... 2010 r. Wstęp wolny. Szczegółowy program już  wkrótce...     

O d 2003 r. we współpracy 
z wieloma partnerami z 
całej Polski – organiza-
cjami pozarządowymi, 

ośrodkami akademickimi, teatrami, 
kinami i innymi instytucjami kultu-
ralnymi – po grudniowym warszaw-
skim festiwalu międzynarodowym 
organizowany jest co roku Objazdo-
wy Festiwal Filmowy WATCH 
DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. 

Festiwal ob-
jazdowy, 
który po-
wstał i roz-
wĳa się wyłącznie w wyniku inicja-
tyw oddolnych, nieustannie zwięk-
sza swój zasięg, odwiedzając coraz 
więcej polskich miast. W tym roku 
będzie ich blisko 40. Wstęp na 
wszystkie projekcje filmowe i impre-
zy towarzyszące jest bezpłatny. 
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Jesień  
W Miasteczku  
WESTERNOWYM   
Mrongoville   

Otwarte codziennie!Otwarte codziennie!Otwarte codziennie!Otwarte codziennie!    
Program Artystyczny 
sobota-niedziela  
o godz. 11:00,14:00,16:30 
- scenki kowbojskie 
- pokazy kaskaderskie 
- parada z flagami 
- żonglerka rewolwerami 
- show z batami meksykańskimi 
- pokazy taneczne  
- nauka tańca 
Między blokami artystycznymi  
konkursy i zabawy z naszymi  
kowbojami. Główne Atrakcje: 
- tresura i kaskaderka konna 
- strzelnica kowbojska i indiańska  
- biuro Sheriffa z aresztem 
- rancho farmera z parkiem zwierząt 
- jazda konna, sklep z pamiątkami 
- kino westernowe,  
- wystawa Piknik Country 
- plac zabaw dla dzieci 
- wioska indiańska 
- pamiątkowe fotografie i listy gończe 
- zabytkowa lokomotywa 
- cmentarz 
Dyskoteka Dead or Alive - w każdą 
sobotę w Mrongoville. Zapraszamy 
do Sallonu na tańce od 20:00.  

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  
WESTERNOWE 
„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 

Sport i RekreacjaSport i RekreacjaSport i RekreacjaSport i Rekreacja    



 

 www.mragowo.pl  

Zajmij czas po wakacjach… 
Masz dość telewizji i komputera, potrzebujesz nowych wrażeń, chcesz spróbować czegoś, w czym mógłbyś się realizo-Masz dość telewizji i komputera, potrzebujesz nowych wrażeń, chcesz spróbować czegoś, w czym mógłbyś się realizo-Masz dość telewizji i komputera, potrzebujesz nowych wrażeń, chcesz spróbować czegoś, w czym mógłbyś się realizo-Masz dość telewizji i komputera, potrzebujesz nowych wrażeń, chcesz spróbować czegoś, w czym mógłbyś się realizo-
wać albo po prostu nie chcesz się nudzić?! W Centrum Kultury i Turystyki masz szansę nauczyć się czegoś interesujące-wać albo po prostu nie chcesz się nudzić?! W Centrum Kultury i Turystyki masz szansę nauczyć się czegoś interesujące-wać albo po prostu nie chcesz się nudzić?! W Centrum Kultury i Turystyki masz szansę nauczyć się czegoś interesujące-wać albo po prostu nie chcesz się nudzić?! W Centrum Kultury i Turystyki masz szansę nauczyć się czegoś interesujące-
go, rozwĳać swoje pasje, wystąpić przed publicznością, spotkać ciekawe osoby i zdobyć nowe doświadczenia… Zapoznaj go, rozwĳać swoje pasje, wystąpić przed publicznością, spotkać ciekawe osoby i zdobyć nowe doświadczenia… Zapoznaj go, rozwĳać swoje pasje, wystąpić przed publicznością, spotkać ciekawe osoby i zdobyć nowe doświadczenia… Zapoznaj go, rozwĳać swoje pasje, wystąpić przed publicznością, spotkać ciekawe osoby i zdobyć nowe doświadczenia… Zapoznaj 
się z naszymi propozycjami i znajdź coś dla siebie!się z naszymi propozycjami i znajdź coś dla siebie!się z naszymi propozycjami i znajdź coś dla siebie!się z naszymi propozycjami i znajdź coś dla siebie!    

CKiTCKiTCKiTCKiT    

Teatr MAŃJATeatr MAŃJATeatr MAŃJATeatr MAŃJA    
Na zajęcia teatralne zapraszamy dzieci i mło-
dzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywać się 
będą od 13 września w poniedziałki i środy o 
godz. 16.00 w sali teatralnej. 
Teatr Mańja działa od wielu lat i ma na swoim 
koncie znaczące osiągnięcia. Od 2009 roku 
grupa pracuje pod kierunkiem Pawła Kisiela – 
pasjonata z dyplomem reżysera – animatora 
zdobytym w Studium przy Teatrze im. S. Jara-
cza w Olsztynie.     
Mrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca Współczesnego    
Zajęcia tańca współczesnego skierowane są do 
dzieci i młodzieży powyżej 12 lat. Osoby po-
czątkujące i te, które chcą rozpocząć swoją 
przygodę z tańcem zapraszamy na spotkanie 
we wtorek 28 września o godz. 16.00 w CKiT. 
Grupa zaawansowana spotykać się będzie od 4 
września.  
Mrągowska Scena Tańca Współczesnego ist-
nieje w CKiT od 2002 r. Założycielką i choreo-
grafem zespołu jest Marta Szymborska. Grupa 
prezentuje swoje dokonania na przeglądach 
tanecznych w kraju, gdzie wytańczyła już 
sobie niejedną nagrodę. Na najbliższy występ 
MSTW zaprasza już 17 października do CKiT. 
Choreografia do muzyki inspirowanej twór-
czością Fryderyka Chopina zostanie zaprezen-
towana podczas finału projektu  „Chopin – tak 
go widzę dzisiaj”. 
Zajęcia plastyczneZajęcia plastyczneZajęcia plastyczneZajęcia plastyczne    
Na zajęcia zapraszamy od października do sali 
plastycznej, w poniedziałki i środy o godz. 
15.30 - grupa młodsza (szkoła podstawowa), w 
piątki o godz. 15.30 - grupa starsza. 
Zajęcia plastyczne prowadzone są przez pla-
styczkę Dorotę Kruszewską. Z grupą młodszą 
prowadzone są zwykle w formie zabaw pla-
stycznych, poprzez które dzieci poznają róż-
norodne techniki plastyczne oraz uwalniają 
wodze fantazji. Zajęcia w grupie starszej kiero-
wane są do osób, które chciałyby kontynuo-
wać naukę w kierunkach plastycznych oraz do 
tych, którzy lubią spędzać wolny czas przy 
sztalugach.  
Pracownia muzycznaPracownia muzycznaPracownia muzycznaPracownia muzyczna    
Pracownia otwarta jest dla wszystkich, którzy 
pragną realizować swoją muzyczną pasję. 
Zapraszamy zespoły z Mrągowa i okolic. Sala 
wyposażona jest w dobry sprzęt nagłaśniający 
- wzmacniacze do gitar i zestaw perkusyjny. 
Wszystkie osoby chętne zapraszamy na spo-

tkanie organizacyjne 13 września o godz. 
17.00 (osoby niepełnoletnie powinny przyjść 
na spotkanie z pełnoletnim opiekunem). Zgło-
szenia przyjmuje Justyna Zapała - opiekun 
pracowni, tel. 89 743 34 65. 
Poezja śpiewanaPoezja śpiewanaPoezja śpiewanaPoezja śpiewana    
Zajęcia skierowane są do młodych ludzi, któ-
rzy lubią śpiew i poezję, a także do osób, które 
grą na instrumentach mogą dopełnić muzycz-
no-poetycki klimat. Zajęcia mają na celu do-
skonalenie emisji głosu, pracę nad tekstem pod 
kątem interpretacji, wyrazistości, poprawności 
wokalnej a w dłuższej perspektywie być może 
stworzenie zespołu z pogranicza „krainy ła-
godności”. Na spotkanie organizacyjne zapra-
szamy 24 września o godz. 15. 30. 
Chór KAMERTONChór KAMERTONChór KAMERTONChór KAMERTON    
Zespół chóralny „Kamerton” zaprasza wszyst-
kich chętnych do wspólnego muzykowania. 
Propozycja skierowana do osób nieco star-
szych. Repertuar tworzą pieśni ludowe, patrio-
tyczne, wojskowe. Zajęcia prowadzi Justyna 
Zapała, instruktor ds. muzyki i organizacji 
imprez CKiT. 
Orkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIA    
Orkiestra działa od marca 2009 r. przy CKiT, 
prowadzona jest przez Pana Andrzeja Regiec - 
dyrektora Szkoły Muzycznej w Mrągowie. 
Próby odbywają się w sali na piętrze o godz. 
17.00 w każdy wtorek oraz piątek, a nabór do 
orkiestry jest stały. Więcej informacji o dzia-
łalności orkiestry znajduje się na stronie 
www.orkiestramrongovia.pl. 
Taniec towarzyski, salsa, rock&rollTaniec towarzyski, salsa, rock&rollTaniec towarzyski, salsa, rock&rollTaniec towarzyski, salsa, rock&roll    
Zapraszamy na zajęcia tańca towarzyskiego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone 
przez Marka Bernata z Olsztyna - trenera z 
wieloletnim stażem, wychowawcę mistrzow-
skich par, doskonałego pedagoga. Pierwsze 

spotkanie (zapisy oraz zajęcia) odbędzie się w 
poniedziałek 13 września w sali na piętrze, o 
godz. 17.00 – dzieci i młodzież, o godz. 18.00 – 
dorośli. Udział w zajęciach jest płatny, infor-
macje i zapisy na pierwszym spotkaniu. 
 
* * * NOWE ZAJĘCIA  w CKiT !!!* * * NOWE ZAJĘCIA  w CKiT !!!* * * NOWE ZAJĘCIA  w CKiT !!!* * * NOWE ZAJĘCIA  w CKiT !!!    
 
Teatr ŚWIATŁA   Teatr ŚWIATŁA   Teatr ŚWIATŁA   Teatr ŚWIATŁA       
Poszukujemy chętnych do utworzenia grupy 
tańca z ogniem, z którymi uczyć się będziemy 
różnorodnych technik fireshow a w przyszło-
ści tworzyć widowiska świetlne. Zaintereso-
wane osoby zapraszamy na spotkanie organi-
zacyjne 24 września o godz. 16.00 do CKiT. 
Zajęcia poprowadzi Justyna Zapała. 
HIPHIPHIPHIP----HOP   HOP   HOP   HOP       
Od października planujemy rozpocząć naukę 
tańca hip-hop oraz technik pokrewnych dla 
dzieci i młodzieży. Osoby zainteresowane 
udziałem w zajęciach prosimy o zgłaszanie się 
we wrześniu do CKiT.  
Aerobik, Zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   Aerobik, Zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   Aerobik, Zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   Aerobik, Zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa       
Zajęcia aerobiku prowadzi Agnieszka Dobro-
sielska, fizjoterapeutka i instruktor rekreacji 
ruchowej. Zajęcia prowadzone są od 2 wrze-
śnia, we wtorki i czwartki o godz. 19.00 w sali 
baletowej. Opłata za zajęcia wynosi 60 zł mie-
sięcznie. Instruktorka zaprasza także od paź-
dziernika na zajęcia ruchowe pod kątem profi-
laktyki bólów kręgosłupa we wtorki i czwartki 
o godz. 18.00. Opłata za udział wynosi 50 zł 
miesięcznie. 
Joga, Body ballJoga, Body ballJoga, Body ballJoga, Body ball    
Joga to forma ruchu, która uczy regulacji od-
dechu, a przez to kontroli zmysłów i umysłu. 
Na zajęcia prowadzone przez Katarzynę Bana-
sik-Kozłowską zapraszamy od października w 
każdy poniedziałek i środę o godz. 19.40 w sali 
baletowej. Opłata za zajęcia wynosi 70 zł mie-
sięcznie.Osoby z problemami kręgosłupa in-
struktorka zachęca do udziału w zajęciach 
body ball. Zajęcia z wykorzystaniem piłek o 
średnicy 65cm65cm65cm65cm. Zajęcia rozpoczną się od paź-
dziernika we wtorki i czwartki o godz. 18.30. 
Koszt udziału to 70 zł za miesiąc. 
 

Informacje o poszczególnych zajęciach Informacje o poszczególnych zajęciach Informacje o poszczególnych zajęciach Informacje o poszczególnych zajęciach 
można uzyskać w Centrum (dział orga-można uzyskać w Centrum (dział orga-można uzyskać w Centrum (dział orga-można uzyskać w Centrum (dział orga-
nizacji imprez, I piętro), pod numerami nizacji imprez, I piętro), pod numerami nizacji imprez, I piętro), pod numerami nizacji imprez, I piętro), pod numerami 
telefonów 89 743 34 65, 89 743 34 53 telefonów 89 743 34 65, 89 743 34 53 telefonów 89 743 34 65, 89 743 34 53 telefonów 89 743 34 65, 89 743 34 53 
lub na stronie www.ckit.mragowo.pl.lub na stronie www.ckit.mragowo.pl.lub na stronie www.ckit.mragowo.pl.lub na stronie www.ckit.mragowo.pl.    
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