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 Aktywne Miasto - Mrągowo  
Mragowo zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie dla gmin i miast „Aktywne Mragowo zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie dla gmin i miast „Aktywne Mragowo zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie dla gmin i miast „Aktywne Mragowo zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie dla gmin i miast „Aktywne 
Miasto”. Ogłoszenie wyników odbyło się 5 kwietnia w Centrum Olimpijskim Miasto”. Ogłoszenie wyników odbyło się 5 kwietnia w Centrum Olimpijskim Miasto”. Ogłoszenie wyników odbyło się 5 kwietnia w Centrum Olimpijskim Miasto”. Ogłoszenie wyników odbyło się 5 kwietnia w Centrum Olimpijskim 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.    

W skrócie 

I deą konkursu jest promocja miast 
aktywnie działających w sferze 
sportu amatorskiego i rekreacji, 
propagowanie zdrowego stylu ży-

cia, rekreacji i sportowej aktywności. 
Podstawowymi kryteriami oceny wszyst-
kich zgłoszeń była infrastruktura sporto-
wa w danym mieście, programy społecz-
ne promujące aktywność fizyczną, impre-
zy sportowe umożliwiające aktywne 
uczestnictwo, ilość organizacji sporto-
wych, dotychczasowe działania promują-
ce aktywność fizyczną i rozwój rekreacji 
ruchowej realizowane przez Urząd Miasta 
i partnerów, oraz plany i programy roz-
woju aktywności fizycznej. Miasta po-
dzielono na 4 grupy, w zależności od ilo-
ści mieszkańców: małe miasta – do 30 tys. 
mieszkańców, średnie miasta – od 30 tys. 
do 100 tys. mieszkańców, duże miasta – 
od 100 tys. do 400 tys. mieszkańców i 
aglomeracje – powyżej 400 tys. mieszkań-

ców.  Podczas uroczystej Gali, która od-
była się w Centrum Olimpijskim PKOl 
przyznano Statuetki i wyróżnienia. Mrą-
gowo zwyciężyło I Edycję Konkursu dla 
Urzędów Miast i Gmin ,,Aktywne Mia-
sto” w kategorii małe miasto, w kategorii 
średnie miasto najlepszy okazał się Prze-
myśl, Bydgoszcz w kategorii duże miasto 
oraz Gdańsk w kategorii aglomeracja.  Inte-
gralnym elementem Gali była I Debata Pro-
gramu ,,Aktywne miasto”,  
w której udział wzięli zaproszeni eksperci 
oraz przedstawiciele 
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AKTUALNOŚCI   

Zelenogradsk nowym miastem  
partnerskim Mrągowa 

9 kwietnia w Ratuszu Miejskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partner-9 kwietnia w Ratuszu Miejskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partner-9 kwietnia w Ratuszu Miejskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partner-9 kwietnia w Ratuszu Miejskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partner-
skiej pomiędzy Mrągowem, a nadbałtyckim kurortem skiej pomiędzy Mrągowem, a nadbałtyckim kurortem skiej pomiędzy Mrągowem, a nadbałtyckim kurortem skiej pomiędzy Mrągowem, a nadbałtyckim kurortem ---- miastem Zelenogradsk.  miastem Zelenogradsk.  miastem Zelenogradsk.  miastem Zelenogradsk. 
To druga międzynarodowa umowa partnerska Mrągowa. Prace nad jej sfinalizo-To druga międzynarodowa umowa partnerska Mrągowa. Prace nad jej sfinalizo-To druga międzynarodowa umowa partnerska Mrągowa. Prace nad jej sfinalizo-To druga międzynarodowa umowa partnerska Mrągowa. Prace nad jej sfinalizo-
waniem trwały kilka miesięcy.waniem trwały kilka miesięcy.waniem trwały kilka miesięcy.waniem trwały kilka miesięcy.    

C ele współpracy opierać się będą na: rozwijaniu i umacnianiu 
przyjaznych stosunków między 
mieszkańcami Mrągowa i Zele-

nogradska, rozwijaniu współpracy w dzie-
dzinie oświaty, edukacji, sportu, projektów 
edukacyjnych, wymiany sportowców, 
uczniów, studentów i nauczycieli, rozwija-
niu współpracy kulturalnej polegającej na 
wymianie artystów, uczestnictwo w festi-
walach i imprezach kulturalnych oraz roz-
rywkowych, wspieraniu rozwoju turystyki 
poprzez organizację konferencji, spotkań, 
projektów promocyjnych, rozwijaniu 
współpracy gospodarczej, wystąpienie z 
inicjatywami bezpośrednich kontaktów 
między firmami, realizowaniu wspólnych 
projektów inwestycyjnych oraz projektów 
ukierunkowanych na rozwijanie „Kapitału 
ludzkiego”, prowadzeniu wspólnych działań 
promocyjnych. Zelenogradsk - dawniej 
Cranz - to około 12-tysięczne miasto nad-

bałtyckie. Leży nad otwartym morzem i w 
pobliżu Zalewu Kurskiego. Przed II wojną 
światową był to jeden z najbardziej zna-
nych nadbałtyckich kurortów. Często od-
wiedzany przez Królową Pruską - Luizę. W 
przeszłości wypoczywał tam także Adam 
Mickiewicz. Miasto nie zostało zniszczo-
ne podczas działań wojennych, ale w 
okresie ZSRR straciło znaczenie tury-
styczne na rzecz Swietłogorska. Dziś to 
znaczenie jest odbudowywane.  
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Samorządowcy z Druskiennik w Mrągowie  
Z wizytą roboczą w Mrągowie przebywali przedstawiciele litewskiego miasta Druskien-Z wizytą roboczą w Mrągowie przebywali przedstawiciele litewskiego miasta Druskien-Z wizytą roboczą w Mrągowie przebywali przedstawiciele litewskiego miasta Druskien-Z wizytą roboczą w Mrągowie przebywali przedstawiciele litewskiego miasta Druskien-
niki. Samorządowcy zwiedzali nasze miasto oraz poznawali unijne programy wspierają-niki. Samorządowcy zwiedzali nasze miasto oraz poznawali unijne programy wspierają-niki. Samorządowcy zwiedzali nasze miasto oraz poznawali unijne programy wspierają-niki. Samorządowcy zwiedzali nasze miasto oraz poznawali unijne programy wspierają-
ce inwestycje i rozwój turystyki. Wszystko po to, by w przyszłości podpisać umowę ce inwestycje i rozwój turystyki. Wszystko po to, by w przyszłości podpisać umowę ce inwestycje i rozwój turystyki. Wszystko po to, by w przyszłości podpisać umowę ce inwestycje i rozwój turystyki. Wszystko po to, by w przyszłości podpisać umowę 
partnerską w celu wspólnego pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. partnerską w celu wspólnego pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. partnerską w celu wspólnego pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. partnerską w celu wspólnego pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.     

Samorządowcy Druskiennik przybyli do 
Mrągowa w licznym składzie. W skład dele-
gacji wchodzili: wicemer, kierownicy z wy-
działów: gospodarki i opieki społecznej, 
dyrektorzy centrum sportu, oświaty i kultu-
ry. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec 

Paweł Krasowski  

zapowiada, że wizyta robocza samorządow-
ców z Litwy ma w przyszłości zaowocować 
podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy 
miastami. Samorządowcy chcą nawiązać 
szerszą współpracę, by promować obydwa 
regiony i realizować wspólne projekty in-
westycyjne. 
- Sporo Mrągowian dobrze zna Druskienni-
ki. Przyjeżdżają do naszego nowoczesnego 
Parku Wodnego - mówi Kristina Miškinie-
nė, wicemer miasta Druskienniki. - My 
dopiero poznajemy wasze miasto. Myślę, że 
wiele nas łączy, możemy się od siebie sporo 
nauczyć. Umowa partnerska, którą chcemy 
podpisać pomoże w promocji naszych miast 
i w nawiązaniu nowych kontaktów.  
Organizatorem wizyty był Referat Promo-
cji UM w Mrągowie.  

Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec i Burmistrz  
Zelenogradska, Popshoy Georgy Petrovich w trakcie  

podpisywania porozumienia     

Delegacja z Druskiennik debatowała w gabinecie Burmistrz 
Miasta nad realizacją wspólnych projektów 
 z kierownikami Referatów UM w Mrągowie  
i jednostek podległych.   

Wiosenne sadzenie drzew  
Podopieczni mrągowskich Warsztatów Podopieczni mrągowskich Warsztatów Podopieczni mrągowskich Warsztatów Podopieczni mrągowskich Warsztatów 
Terapii Zajęciowych w Mrągowie posadzili Terapii Zajęciowych w Mrągowie posadzili Terapii Zajęciowych w Mrągowie posadzili Terapii Zajęciowych w Mrągowie posadzili 
ponad 100 sadzonek dębów i świerków. ponad 100 sadzonek dębów i świerków. ponad 100 sadzonek dębów i świerków. ponad 100 sadzonek dębów i świerków. 
Drzewka zostały wkopane w lesie miejskim Drzewka zostały wkopane w lesie miejskim Drzewka zostały wkopane w lesie miejskim Drzewka zostały wkopane w lesie miejskim 
przy osiedlu Mazurskim.przy osiedlu Mazurskim.przy osiedlu Mazurskim.przy osiedlu Mazurskim.    
Akcję sadzenia drzew zorganizował Urząd 
Miasta w Mrągowie, w ramach obchodów 
Dnia Ziemi. Sadzonki dębów i świerków 
przekazało magistratowi Nadleśnictwo 
Mrągowo.   
- Las miejski w Mrągowie przy osiedlu Ma-
zurskim ma około 50 lat - mówi Jan Kraiń-
ski, emerytowany nadleśniczy. - Większość 
drzew, które tu rosną to sosny. Niestety 
kilkanaście lat temu zaatakował je pasożyt-
niczy grzyb - skrętak sosnowy. Chore drze-
wa umierają - corocznie wycinamy z lasu 
około 15-20 metrów sześciennych drzewa. 
Chcemy odbudować drzewostan, dlatego 
zorganizowaliśmy tę akcję. Kolejna akcja 
sadzenia drzew zorganizowana przez UM 
Mrągowo odbędzie się już niebawem w 
Parku Słowackiego.  

samorządów, w tym Tomasz Witkowicz, 
Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo. De-
bata poświęcona była zagadnieniom rozwo-
ju sportu i rekreacji w samorządach oraz 
promocji samorządów. Organizatorem pro-
gramu i konkursu „Aktywne Miasto” jest 
SPORTWISE GROUP - jedna z najdłużej 
działających Agencji Marketingu Sportowe-
go w Polsce, od lat aktywnie promująca 
ideę rozwoju rekreacji w miastach i promo-
cji miast poprzez sport. Formularz rejestra-
cyjny i prezentację do konkursu przygoto-
wał Referat Strategii, Rozwoju, Promocji, i 
Integracji Europejskiej UM. 

Dziękujemy wszystkim organiza-Dziękujemy wszystkim organiza-Dziękujemy wszystkim organiza-Dziękujemy wszystkim organiza-
cjom sportowym oraz szkołom za cjom sportowym oraz szkołom za cjom sportowym oraz szkołom za cjom sportowym oraz szkołom za 
udostępnienie materiałów, zaanga-udostępnienie materiałów, zaanga-udostępnienie materiałów, zaanga-udostępnienie materiałów, zaanga-
żowanie i udział w budowaniu wi-żowanie i udział w budowaniu wi-żowanie i udział w budowaniu wi-żowanie i udział w budowaniu wi-
zerunku Mrągowa zerunku Mrągowa zerunku Mrągowa zerunku Mrągowa ---- miasta ludzi  miasta ludzi  miasta ludzi  miasta ludzi 
aktywnych. To wasz sukces!!aktywnych. To wasz sukces!!aktywnych. To wasz sukces!!aktywnych. To wasz sukces!!!!!! 

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej aktywnie uczestniczyli w 
nasadzeniu drzew w lesie miejskim. 

Strona 2 

Paweł Krasowski  



 

Aktualności  

,,Mragowo- wyrzeźbione miasto”  
na targach LATO 2011 w Warszawie 

W dniach 1W dniach 1W dniach 1W dniach 1----3 kwietnia w Warszawie odbyły się po raz szesnasty Międzynarodowe Targi 3 kwietnia w Warszawie odbyły się po raz szesnasty Międzynarodowe Targi 3 kwietnia w Warszawie odbyły się po raz szesnasty Międzynarodowe Targi 3 kwietnia w Warszawie odbyły się po raz szesnasty Międzynarodowe Targi 
Turystyczne LATO 2011. Odwiedziło je kilkanaście tysięcy osób z kraju i zagranicy. A Turystyczne LATO 2011. Odwiedziło je kilkanaście tysięcy osób z kraju i zagranicy. A Turystyczne LATO 2011. Odwiedziło je kilkanaście tysięcy osób z kraju i zagranicy. A Turystyczne LATO 2011. Odwiedziło je kilkanaście tysięcy osób z kraju i zagranicy. A 
wśród rekordowej liczby wystawców z Polski, nie zabrakło pracowników Referatu Promocji wśród rekordowej liczby wystawców z Polski, nie zabrakło pracowników Referatu Promocji wśród rekordowej liczby wystawców z Polski, nie zabrakło pracowników Referatu Promocji wśród rekordowej liczby wystawców z Polski, nie zabrakło pracowników Referatu Promocji 
Miasta, którzy koordynują działania w ramach projektu ,,Mragowo Miasta, którzy koordynują działania w ramach projektu ,,Mragowo Miasta, którzy koordynują działania w ramach projektu ,,Mragowo Miasta, którzy koordynują działania w ramach projektu ,,Mragowo ---- wyrzeźbione miasto”. wyrzeźbione miasto”. wyrzeźbione miasto”. wyrzeźbione miasto”.    

Podczas targów reklamowaliśmy atrakcje 
turystyczne Mrągowa, akcentując nowy 
realizowany od roku projekt ,,Mrągowo - 
wyrzeźbione miasto", ten nowy pomysł na 
promocję zaskakiwał i budził pozytywne 
reakcje. - Odwiedzający nasze stoisko czę-
sto pytali także o możliwości aktywnego 
wypoczynku w mieście i okolicy. Intereso-
wały ich zwłaszcza spływy kajakowe, trasy 
rowerowe, piesze, konne, oferta Miasteczka 
Westernowego Mrongoville, festiwale - 
mówi Donata Kobylińska - Durka, kierow-
nik Referatu Promocji w Urzędzie Miej-
skim w Mrągowie. Zainteresowanie profe-
sjonalną ofertą dla dzieci jest nowym tren-
dem, który wyraźnie zaznaczał się w pyta-
niach odwiedzających nasze stoisko. Pytano 
o place zabaw, infrastrukturę  rekreacyjną,  
 

a także ofertę wypoczynku z animacją dla 
dzieci – dodaje.  Mamy nadzieję, że na efek-
ty promocji Mrągowa na targach LATO 
2011 nie będziemy musieli długo czekać. Z 
pewnością osoby odwiedzające mrągowskie 
stoisko mają już ciekawe pomysły na spę-
dzenie letniego urlopu w naszym Mieście. 

Na zdjęciu Kierownik Referatu SRP Donata Koby-
lińska - Durka z  gościem mrągowskiego  stoiska. 

 

Szukamy zdjęć powojennego 
Mrągowa 
Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, 
gdzie znajdowały się popularne restauracje i gdzie znajdowały się popularne restauracje i gdzie znajdowały się popularne restauracje i gdzie znajdowały się popularne restauracje i 
jak spędzali czas mieszkańcy Mrągowa po jak spędzali czas mieszkańcy Mrągowa po jak spędzali czas mieszkańcy Mrągowa po jak spędzali czas mieszkańcy Mrągowa po 
wojnie? Niezastąpionym źródłem takich wojnie? Niezastąpionym źródłem takich wojnie? Niezastąpionym źródłem takich wojnie? Niezastąpionym źródłem takich 
informacji są stare zdjęcia. Wiele z nich informacji są stare zdjęcia. Wiele z nich informacji są stare zdjęcia. Wiele z nich informacji są stare zdjęcia. Wiele z nich 
znajduje się w prywatnych kolekcjach. Jest znajduje się w prywatnych kolekcjach. Jest znajduje się w prywatnych kolekcjach. Jest znajduje się w prywatnych kolekcjach. Jest 
szansa, że zostaną udostępnione szerszemu szansa, że zostaną udostępnione szerszemu szansa, że zostaną udostępnione szerszemu szansa, że zostaną udostępnione szerszemu 
gronu osób interesujących się historią mia-gronu osób interesujących się historią mia-gronu osób interesujących się historią mia-gronu osób interesujących się historią mia-
sta nad Czosem.sta nad Czosem.sta nad Czosem.sta nad Czosem.    
Przedstawiciele Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej „Ziemia Mrągowska”, Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej i 
Muzeum w Mrągowie chcą dotrzeć do 
mieszkańców miasta, którzy zachowali 
zdjęcia z czasów powojennych. 
- Brakuje w oficjalnych zbiorach starych, 
powojennych zdjęć Mrągowa – mówi 
Robert Wróbel prezes LOT. - Dlatego też 
zwracam się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców miasta i okolic, którzy dys-
ponują starymi fotografiami o przekaza-
nie oryginałów lub skanów tych fotogra-
fii do Mrągowskiego Centrum Informacji 
Turystycznej lub do mrągowskiego Mu-
zeum. Historyków interesują zdjęcia, na 
których widać fragmenty Mrągowa i oko-
lic, ale także obrazujących życie miesz-
kańców. Organizatorzy akcji liczą, że 
trafią do nich stare fotografie nieistnieją-
cych już kamienic i miejsc, które diame-
tralnie zmieniły swój wygląd. 
- Jeżeli uzbieramy odpowiednią ilość 
zdjęć Mrągowa zrobimy wystawę w mrą-
gowskim Muzeum – wyjaśnia Wróbel. - 
Skany zdjęć znajdą się również w wirtu-
alnej galerii na stronie Mrągowskiego 
Centrum Informacji Turystycznej. 
Organizatorzy akcji liczą, że projekt 
wzbudzi zainteresowanie mieszkańców i 
pozwoli na ukazanie powojennego Mrą-
gowa oraz życia jego mieszkańców.  

Ewelina WojciechowskaEwelina WojciechowskaEwelina WojciechowskaEwelina Wojciechowska    

Obecny Plac Piłsudskiego w dniu 1 maja 1961,  
zdj. przekazała Biblioteka Miejska 

W Mrągowie kamienie zapłoną ogniem  
2 maja Mrągowo odwiedzą artyści rzeźbiarze , którzy zostali zaproszeni do 2 maja Mrągowo odwiedzą artyści rzeźbiarze , którzy zostali zaproszeni do 2 maja Mrągowo odwiedzą artyści rzeźbiarze , którzy zostali zaproszeni do 2 maja Mrągowo odwiedzą artyści rzeźbiarze , którzy zostali zaproszeni do 
uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu ,,Mragowo uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu ,,Mragowo uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu ,,Mragowo uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu ,,Mragowo ---- wyrzeźbione miasto”.  wyrzeźbione miasto”.  wyrzeźbione miasto”.  wyrzeźbione miasto”.     

O ddać energię, ekspresję ognia w twardym mazurskim granicie - 
to wyzwanie z którym w tym 

roku zmierzą się rzeźbiarze uczestniczący 
w projekcie. Temat edycji wynika z przy-
jętej dla wszystkich plenerów konwencji 
4 żywiołów.  Tegoroczny temat został 
wybrany po konsultacjach z opiekunem 
artystycznym projektu prof. Adamem 
Myjakiem. Dlaczego żywioły?  
Mazury od zawsze były z nimi związane. 
Natura i żywioły dyktowały rytm życia 
mieszkańców, kształtowały krajobraz, 
były integralną częścią Mazur. Uchwycić 
ich moc i siłę, to cel zmagań rzeźbiar-
skich. Mamy nadzieję, że Państwo przyłą-
czą się do naszej artystycznej przygody - 
mówi Donata Kobylińska - Durka, koor-
dynator projektu.  
Efekty pracy artystów można będzie zo-
baczyć podczas widowiska 26 sierpnia 
2011 r.  

Celem majowej wizyty jest poznanie Mia-
sta, jego specyfiki, tak by wykonane prace 
jak najlepiej wkomponowały się w prze-
strzeń Miasta i podkreśliły jego urok.  
Projekt dofinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007-2012.  
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
odwiedzenia galerii Centrum Kultury i Tu-
rystyki i obejrzenia wystawy prezentującej 
działania zrealizowane w ramach ubiegło-
rocznej edycji  projektu ,,Mrągowo– wy-
rzeźbione miasto” 4 Żywioły Wiatr.   

Wystawa ,,Mrągowo - wyrzeźbione miasto”  



 

Mrągowo upamiętniło ofiary tragedii  
pod Smoleńskiem 

Uroczystą mszą wyciem świętą i wyciem syren uczczono w Mrągowie pamięć ofiar Uroczystą mszą wyciem świętą i wyciem syren uczczono w Mrągowie pamięć ofiar Uroczystą mszą wyciem świętą i wyciem syren uczczono w Mrągowie pamięć ofiar Uroczystą mszą wyciem świętą i wyciem syren uczczono w Mrągowie pamięć ofiar 
ubiegłorocznej katastrofy pod Smoleńskiem. W kościele św. Rafała Kalinowskiego ubiegłorocznej katastrofy pod Smoleńskiem. W kościele św. Rafała Kalinowskiego ubiegłorocznej katastrofy pod Smoleńskiem. W kościele św. Rafała Kalinowskiego ubiegłorocznej katastrofy pod Smoleńskiem. W kościele św. Rafała Kalinowskiego 
odsłonięto i poświecono tablicę pamiątkową ufundowaną przez samorząd Miasta.odsłonięto i poświecono tablicę pamiątkową ufundowaną przez samorząd Miasta.odsłonięto i poświecono tablicę pamiątkową ufundowaną przez samorząd Miasta.odsłonięto i poświecono tablicę pamiątkową ufundowaną przez samorząd Miasta.    

R ocznicowe obchody katastrofy prezy-denckiego samolotu rozpoczęły się w 
Mrągowie dokładnie o godzinie 8.41. 

W całym mieście zawyły syreny, przypominają-
ce godzinę tragedii pod Smoleńskiem. 
O godzinie 11.30 w kościele św. Rafała Kalinow-
skiego rozpoczęła się uroczysta msza święta, 
której przewodniczył ksiądz prałat Wiesław 
Świdziński. Nabożeństwo odbyło się w wojsko-
wej asyście honorowej, przygotowanej przez płk 
Tomasza Dominikowskiego, Komendanta Woj-

s k o w e g o 
Ośrodka Szko-
leniowo - 
Kondycyjnego 
M r ą g o w o . 
Podczas mszy 
odczytano list 
Rady Stałej 
E p i s k op a t u 
Polski, która 
wzywa do 
modlitwy za 
ofiary kata-
strofy smoleń-
skiej.  

- Módlmy się jednocześnie do miłosiernego Bo-
ga, aby wzbudził nowych synów i córki Ojczy-
zny, pragnących służyć ofiarnie i odważnie lu-
dziom nowych czasów - napisali biskupi. - Niech 
ta katastrofa umocni wzajemne więzi w naszej 
Ojczyźnie, Europie i świecie. Niech świadomość 
tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, ideały 
i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej 
ludzki. We mszy świętej uczestniczyły poczty 
sztandarowe, żołnierze WOSzK Mrągowo, funk-
cjonariusze Policji i Straży Pożarnej, harcerze, 
kombatanci, samorządowcy, powiatu i gmin. 

 Paweł Krasowski 

Aktualności  

 

Pokazali, że chcą pomagać innym 
Prawie 40 osób, głównie uczniów mrągowskich szkół , odebrało w ubiegłym tygodniu certy-Prawie 40 osób, głównie uczniów mrągowskich szkół , odebrało w ubiegłym tygodniu certy-Prawie 40 osób, głównie uczniów mrągowskich szkół , odebrało w ubiegłym tygodniu certy-Prawie 40 osób, głównie uczniów mrągowskich szkół , odebrało w ubiegłym tygodniu certy-
fikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów do wolontariatu hospicyjnego. fikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów do wolontariatu hospicyjnego. fikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów do wolontariatu hospicyjnego. fikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów do wolontariatu hospicyjnego. 
Szkolenie to zorganizowało mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha.Szkolenie to zorganizowało mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha.Szkolenie to zorganizowało mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha.Szkolenie to zorganizowało mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha.    

Piotr Piercewicz 

Od początku marca w mrągowskim Hospicjum 
Domowym im. Św. Wojciecha trwało szkole-
nie dla kandydatów do wolontariatu hospicyj-
nego. W ubiegły czwartek prawie 40 osób 
odebrało z rąk prezesa Hospicjum ks. Wiesła-
wa Świdzińskiego certyfikaty potwierdzające 
ukończenie szkolenia. - Takim szkoleniem 
chcieliśmy uwrażliwić mieszkańców naszego 
miasta na pomoc drugiemu człowiekowi. Taka 

Tablica upamiętniająca ofiary tragedii 
pod  Smoleńskiem ufundowana przez 
samorząd Miasta Mrągowo 

W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli samorzą-
dowcy, żołnierze, policjanci, strażacy ,  

harcerze i kombatanci.  

W skrócie 

  

Integracyjna impreza  
,,Być dla innych”  
17 kwietnia odbyła się w CKiT w Mrągo-17 kwietnia odbyła się w CKiT w Mrągo-17 kwietnia odbyła się w CKiT w Mrągo-17 kwietnia odbyła się w CKiT w Mrągo-
wie integracyjna impreza charytatywna wie integracyjna impreza charytatywna wie integracyjna impreza charytatywna wie integracyjna impreza charytatywna 
"Być dla innych'" organizowana przez Mło-"Być dla innych'" organizowana przez Mło-"Być dla innych'" organizowana przez Mło-"Być dla innych'" organizowana przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Mrągowie pod dzieżowy Dom Kultury w Mrągowie pod dzieżowy Dom Kultury w Mrągowie pod dzieżowy Dom Kultury w Mrągowie pod 
patronatem Burmistrz miasta Mrągowo na patronatem Burmistrz miasta Mrągowo na patronatem Burmistrz miasta Mrągowo na patronatem Burmistrz miasta Mrągowo na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych. W tym rzecz dzieci niepełnosprawnych. W tym rzecz dzieci niepełnosprawnych. W tym rzecz dzieci niepełnosprawnych. W tym 
roku razem ze Stowarzyszeniem Amicus roku razem ze Stowarzyszeniem Amicus roku razem ze Stowarzyszeniem Amicus roku razem ze Stowarzyszeniem Amicus 
zbieraliśmy pieniądze na wypoczynek letni zbieraliśmy pieniądze na wypoczynek letni zbieraliśmy pieniądze na wypoczynek letni zbieraliśmy pieniądze na wypoczynek letni 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 
Mrągowie Mrągowie Mrągowie Mrągowie ---- naszych przyjaciół.  naszych przyjaciół.  naszych przyjaciół.  naszych przyjaciół.     
Impreza odbywała się już po raz jedenasty. Na 
scenie wystąpiło około trzystu artystów z 
MDK i placówek wspierających akcję: wszyst-
kie mrągowskie przedszkola, ZS nr 1, CKiT, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy 
Społecznej, ZSS, Świetlica Środowiskowa 
"Gniazdo", Studio Wokalne "Sukces" i nasze 
grupy z MDK. Wszyscy po występach otrzy-
mali poczęstunek ufundowany przez sponso-
rów akcji. Symbolem tak jak każdego roku 
było uśmiechnięte słoneczko, które każdy 
mógł zakupić przed wejściem na widownię. 
W holu można było obejrzeć wystawę arty-
styczną oraz uczestniczyć w warsztatach rę-
kodzielniczych MDK i warsztatach florystycz-
nych Stowarzyszenia "Zielone Dzieci". Tego 
dnia było też z nami Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne , które obdarowywało żeto-
nikiem na szczęście. Byli też niezawodni 
wspaniali wolontariusze ze Stowarzyszenia 
Amicus, ZS nr 2, ZSZ oraz MDK. Przy sto-
iskach można było zakupić stroik wielkanoc-
ny i pyszne ciasta - wypieki rodziców i 
uczniów ZS nr 2.  

Kiermasz organizowany podczas imprezy ,,Być dla innych”  
zdj. M .Modzelewski 

pomoc jest szczególnie potrzebna chorym 
terminalnie. Szkolenie było skierowane do 
mieszkańców Mrągowa oraz młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy chcą pomagać 
drugiemu człowiekowi. Cele, które założyli-
śmy sobie przed rozpoczęciem szkolenia udało 
się spełnić - mówi Marianna Pluta, koordyna-
tor szkolenia. -  To, że tutaj jesteście świadczy 
o tym, że waszych sercach jest specjalna ko-
mora życzliwości, pomocy i służby innym. 
Jestem z was dumna - mówiła podczas spotka-
nia Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa. 
W ramach zajęć omawiane były tematy z 
zakresu:  historia i idee wolontariatu, podsta-
wy onkologii, opieka i towarzyszenie chorym 
terminalnie i ich rodzinom, podstawy psycho-
logii w komunikacji z chorym i rodziną oraz 
aspekty religijnej i duchowej opieki nad cho-
rym i rodziną. 

Towarzystwo Numizmatyczne przyłączyło się do  
akcji ,,Być dla innych” zdj. M.Modzelewski 
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44440000    oooossssóóóóbbbb    pppprrrrzzzzeeeesssszzzzłłłłoooo    sssszzzzkkkkoooolllleeeennnniiiieeee    hhhhoooossssppppiiiiccccyyyyjjjjnnnneeee    

 Ewa Gnoza 



 

 
Tancerki wróciły z Konina  
z główną nagrodą 
Mrągowska scena tańca współczesnego wróci-
ła z 12. Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca 
Współczesnego w Koninie z główną nagrodą 
w kategorii spektakl taneczny. Choreografia 
pt. ROZSYPISKO została uznana za najlepszą 
spośród wielu świetnych prezentacji grup 
tanecznych z całego kraju. 
— Jest to dla nas OGROMNE wyróżnienie... 
uznanie, docenienie naszej pracy, tym bar-
dziej, że jury stanowili uznani i cenieni nie 
tylko w środowisku tanecznym profesjonalni 
choreografowie i tancerze z dużym dorob-
kiem twórczym — komentuje sukces Marta 
Szymborska, opiekun grupy. — Współtwór-
czynią naszego sukcesu jest Justyna Zapała, 
która stworzyła do spektaklu muzykę i wyko-
nała ją na żywo na akordeonie.  
Nagrodzony spektakl w choreografii Marty 
Szymborskiej będzie można zobaczyć podczas 
prezentacji tańca współczesnego MŁODE 
FORMY 2, 13-14 maja w Mrągowie. 

Super Samorząd 2011 
Ruszają zapisy do konkursu Super Samorząd 2011 organizowanego w ramach akcji Ruszają zapisy do konkursu Super Samorząd 2011 organizowanego w ramach akcji Ruszają zapisy do konkursu Super Samorząd 2011 organizowanego w ramach akcji Ruszają zapisy do konkursu Super Samorząd 2011 organizowanego w ramach akcji 
Masz Głos, Masz Wybór. Organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, biblioteki Masz Głos, Masz Wybór. Organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, biblioteki Masz Głos, Masz Wybór. Organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, biblioteki Masz Głos, Masz Wybór. Organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, biblioteki 
oraz inne lokalne instytucje we współpracy z władzami samorządowymi mogą zgła-oraz inne lokalne instytucje we współpracy z władzami samorządowymi mogą zgła-oraz inne lokalne instytucje we współpracy z władzami samorządowymi mogą zgła-oraz inne lokalne instytucje we współpracy z władzami samorządowymi mogą zgła-
szać swój udział do 30 kwietnia 2011.szać swój udział do 30 kwietnia 2011.szać swój udział do 30 kwietnia 2011.szać swój udział do 30 kwietnia 2011.    

C elem Konkursu, organizowanego przez 
Fundację im. Stefana Batorego i Stowa-
rzyszenie Szkoła Liderów, jest budowa 

dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami 
samorządowymi, w szczególności poprawa zaan-
gażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz 
skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie 
lokalnym. 
W Konkursie nagrodzone zostaną lokalne koali-
cje, które najlepiej zrealizują cztery zadania: 
• „Jak rozmawiać i współpracować?” „Jak rozmawiać i współpracować?” „Jak rozmawiać i współpracować?” „Jak rozmawiać i współpracować?” – opracowa-
nie i wdrożenie lokalnie obowiązującego doku-
mentu „Zasady komunikacji i współpracy”, 
• „Przestrzeń publiczna „Przestrzeń publiczna „Przestrzeń publiczna „Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa" – 
opracowanie założeń prowadzenia konsultacji 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
działań dotyczących przestrzeni publicznej, 
• „Otwarta gmina” „Otwarta gmina” „Otwarta gmina” „Otwarta gmina” – wprowadzenie zwyczaju 
spotkań mieszkańców z radnymi  
w miejscach powszechnie uczęszczanych. Orga-
nizacja dyskusji z udziałem komisji rady gminy, 
• „Co się będzie działo w naszej gminie?” „Co się będzie działo w naszej gminie?” „Co się będzie działo w naszej gminie?” „Co się będzie działo w naszej gminie?” – orga-
nizacja spotkania z udziałem wójta/burmistrza/
prezydenta i prezentacja planu działania władz 

oraz budżetu gminy na rok 2012. 
Do 30 kwietnia 2011 należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 
www.maszglos.pl. www.maszglos.pl. www.maszglos.pl. www.maszglos.pl. W konkursie mogą uczestni-
czyć – organizacje pozarządowe, grupy miesz-
kańców, parafie, szkoły, biblioteki, domy kultury 
oraz media – w partnerstwie z władzami samo-
rządowymi.  
Dodatkowych informacji udziela:Joanna Pieśluk 
tel.(22)536 02 49, e-mail: jpiesluk@batory.org.pl, 
skype: joannapiesluk, www.maszglos.pl 
Akcja Masz Głos, Masz Wybór prowadzona jest 
od 2006 roku, w tym czasie zaangażowało się w 
nią w sumie około 1200 organizacji i grup niefor-
malnych, a uczestnicy działali na terenie 485 
gmin w całej Polsce.  
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Kłobukowym szlakiem 
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich chętnych, dzieci, młodzież i Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich chętnych, dzieci, młodzież i Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich chętnych, dzieci, młodzież i Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich chętnych, dzieci, młodzież i doro-doro-doro-doro-
słych,  do udziału w projekcie. Projekt „KŁOBUKOWYM SZLAKIEM” to dwuetapowe słych,  do udziału w projekcie. Projekt „KŁOBUKOWYM SZLAKIEM” to dwuetapowe słych,  do udziału w projekcie. Projekt „KŁOBUKOWYM SZLAKIEM” to dwuetapowe słych,  do udziału w projekcie. Projekt „KŁOBUKOWYM SZLAKIEM” to dwuetapowe 
przedsięwzięcie, które ma na celu zapoznanie jego uczestników z rdzenną kulturą Warmii i przedsięwzięcie, które ma na celu zapoznanie jego uczestników z rdzenną kulturą Warmii i przedsięwzięcie, które ma na celu zapoznanie jego uczestników z rdzenną kulturą Warmii i przedsięwzięcie, które ma na celu zapoznanie jego uczestników z rdzenną kulturą Warmii i 
Mazur, popularyzację jej różnorodnych form, wyodrębnienie typowych dla sztuki Mazur, popularyzację jej różnorodnych form, wyodrębnienie typowych dla sztuki Mazur, popularyzację jej różnorodnych form, wyodrębnienie typowych dla sztuki Mazur, popularyzację jej różnorodnych form, wyodrębnienie typowych dla sztuki 
regionalnej cech i symboli.regionalnej cech i symboli.regionalnej cech i symboli.regionalnej cech i symboli.        

Uczestnicy projektu rozwiną swoją wiedzą 
podczas wizyt w muzeach etnograficznych  
natomiast umiejętności - w trakcie bezpłat-
nych warsztatów rękodzielniczych prowadzo-
nych przez znanych twórców aktywnie zwią-
zanych z kulturą i sztuką naszego regionu. 
Podsumowaniem prac warsztatowych będzie 
prezentacja wykonanych dzieł na przeglądach 
rękodzielniczych. 
W pierwszym cyklu warsztatów proponujemy: 
WARSZTATY RZEŹBIARSKIE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE     
Zajęcia poprowadzi uznany mrągowski rzeź-
biarz Ryszard Fereniec od lat zajmujący się 
rzeźbą w drewnie. 
WARSZTATY CERAMICZNE WARSZTATY CERAMICZNE WARSZTATY CERAMICZNE WARSZTATY CERAMICZNE     
Zajęcia odbędą się w Pracowni Ceramicznej 
„Ogniem Malowana” pani Grażyny Lachowicz 
w Giżycku. Zapewniamy dojazd.  
Ilość godzin: 4 
Liczba miejsc: 10 
WARSZTATY TKACKIEWARSZTATY TKACKIEWARSZTATY TKACKIEWARSZTATY TKACKIE    
Zajęcia praktyczne poprowadzi artysta plastyk 
Izabela Jaśniewska absolwentka Liceum Pla-
stycznego w Supraślu w kierunku tkactwa 
oraz malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu.  
Ilość godzin: 9 
Liczba miejsc: 8 
SZTUKA TWORZENIA SZTUKA TWORZENIA SZTUKA TWORZENIA SZTUKA TWORZENIA     
PAPIEROWYCH KWIATÓWPAPIEROWYCH KWIATÓWPAPIEROWYCH KWIATÓWPAPIEROWYCH KWIATÓW    
Zajęcia poprowadzi pani Elżbieta Kasz-
nia rękodzielniczka i promotorka sztuki 
ludowej.  
Ilośc godzin: 6 
Ilość miejsc: 10 
Cykl warsztatów zainauguruje wyciecz-
ka do Węgorzewskiego Parku  
Etnograficznego (14 maja 2011). 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. 
 
UDZ IAŁ  WE  WSZYSTK I CH UDZ IAŁ  WE  WSZYSTK I CH UDZ IAŁ  WE  WSZYSTK I CH UDZ IAŁ  WE  WSZYSTK I CH     
WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.    
Zgłoszenia przyjmujemy do 6.05.2011rZgłoszenia przyjmujemy do 6.05.2011rZgłoszenia przyjmujemy do 6.05.2011rZgłoszenia przyjmujemy do 6.05.2011r    
Szczegółowe informacje: Dorota Kru-Szczegółowe informacje: Dorota Kru-Szczegółowe informacje: Dorota Kru-Szczegółowe informacje: Dorota Kru-
szewska, tel. ( 89) 743 34 71 oraz na szewska, tel. ( 89) 743 34 71 oraz na szewska, tel. ( 89) 743 34 71 oraz na szewska, tel. ( 89) 743 34 71 oraz na 
www.ckit.mragowo.pl                                          www.ckit.mragowo.pl                                          www.ckit.mragowo.pl                                          www.ckit.mragowo.pl                                              
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Projekt dofinansowano ze środków Ministra Projekt dofinansowano ze środków Ministra Projekt dofinansowano ze środków Ministra     
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Kultury i Dziedzictwa Narodowego.    

Ewa Baczewska 



ogólnopolskiej telewizji Polsat, jak i w ogól-
nopolskim radiu. 
Sprzedaż biletów na lipcowy festiwal coun-
try ma ruszyć na przełomie kwietnia i maja. 
Tegoroczny Piknik Country będzie jedną z 
ostatnich imprez w mrągowskim amfite-
atrze przed jego remontem. W połowie 
sierpnia ruszy całkowita modernizacja 
obiektu, która potrwa niecały rok. Festiwal 
Piknik Country 2012 odbędzie się już na 
deskach całkowicie nowego obiektu. 
Zapraszamy więc w dniach 29 Zapraszamy więc w dniach 29 Zapraszamy więc w dniach 29 Zapraszamy więc w dniach 29 ---- 31 lipca  31 lipca  31 lipca  31 lipca 
do Mrągowa na jubileuszowy Piknik do Mrągowa na jubileuszowy Piknik do Mrągowa na jubileuszowy Piknik do Mrągowa na jubileuszowy Piknik     
Country pełen atrakcji!Country pełen atrakcji!Country pełen atrakcji!Country pełen atrakcji!    

 

W tym roku jubileuszowy XXX Piknik Country! 
Trwają przygotowania 

Trwają przygotowania do jubileuszowego, trzydziestego Festiwalu Piknik Country Trwają przygotowania do jubileuszowego, trzydziestego Festiwalu Piknik Country Trwają przygotowania do jubileuszowego, trzydziestego Festiwalu Piknik Country Trwają przygotowania do jubileuszowego, trzydziestego Festiwalu Piknik Country 
w Mrągowie. Tegoroczne święto miłośników muzyki rodem z Dzikiego Zachodu w Mrągowie. Tegoroczne święto miłośników muzyki rodem z Dzikiego Zachodu w Mrągowie. Tegoroczne święto miłośników muzyki rodem z Dzikiego Zachodu w Mrągowie. Tegoroczne święto miłośników muzyki rodem z Dzikiego Zachodu 
odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend lipca. odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend lipca. odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend lipca. odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend lipca.     

2 9 lipca w Mrągowie rozpocznie się 
jubileuszowy XXX Festiwal Piknik 
Country. Impreza, która co roku gro-

madzi kilkadziesiąt tysięcy miłośników 
muzyki rodem z Dzikiego Zachodu potrwa 
tradycyjnie trzy dni i zakończy się kabare-
tonem country, w którym mają wystąpić 
największe gwiazdy polskiej sceny kabare-
towej. Szczegółowy program imprezy, nie 
jest jeszcze do końca znany. Trwają rozmo-
wy z największymi gwiazdami polskiej i 
zagranicznej muzyki country - mówi Elż-
bieta Sawerska z biura festiwalu. - Zapadły 
pierwsze decyzje dotyczące line-up'u i pro-
gramu na tegoroczną edycję. W tym roku w 
Mrągowie można spodziewać się rywaliza-
cji artystów z całego kraju w konkursie na 
Nową Piosenkę Country oraz plebiscytu z 
okazji 30-lecia Pikniku, który przywróci 
wspomnienia z dotychczasowych 29-ciu 
festiwalowych lat. Po kilku latach nieobec-
ności patronat medialny nad konkursem na 
nową piosenkę country objęło Polskie Ra-
dio. Tym samym największy polski festiwal 
muzyki country obecny będzie zarówno w 

PIKNIK COUNTRY 2010, zdj. M.Modzelewski  

AKTUALNOŚCI   
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Wieża Bismarcka od czerwca dostępna  
Po kilkuletnich rozmowach Burmistrz Miasta Mrągowo z właścicielem Wieży Bismarc-Po kilkuletnich rozmowach Burmistrz Miasta Mrągowo z właścicielem Wieży Bismarc-Po kilkuletnich rozmowach Burmistrz Miasta Mrągowo z właścicielem Wieży Bismarc-Po kilkuletnich rozmowach Burmistrz Miasta Mrągowo z właścicielem Wieży Bismarc-
ka, jednej z największych atrakcji Mrągowa, zapadła decyzja o ponownym udostępnie-ka, jednej z największych atrakcji Mrągowa, zapadła decyzja o ponownym udostępnie-ka, jednej z największych atrakcji Mrągowa, zapadła decyzja o ponownym udostępnie-ka, jednej z największych atrakcji Mrągowa, zapadła decyzja o ponownym udostępnie-
niu jej dla mieszkańców i turystów od miesiąca czerwca. niu jej dla mieszkańców i turystów od miesiąca czerwca. niu jej dla mieszkańców i turystów od miesiąca czerwca. niu jej dla mieszkańców i turystów od miesiąca czerwca.     

Wieża Bismarcka stoi na tak zwanym wzgó-
rzu Jaenike. Wieże budowano w Niemczech 
na cześć kanclerza Niemiec Otto von Bi-
smarcka. Rada miasta Sensburga podjęła w 
1902 r. decyzję o budowie Wieży Bismarc-
ka. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 sierp-
nia 1906 roku. Była to pierwsza Wieża Bi-
smarcka na Mazurach. Wysokość wieży 
wynosi 23 m. W okresie międzywojennym 
była punktem widokowym, wyposażonym 
w lunety. Jest to najlepiej zachowana Wieża 
Bismarcka w województwie warmińsko - 
mazurskim. Na terenie Polski znajduje się 
17 wież Bismarcka. Z wierzchołka mrągow-
skiej wieży rozciąga się piękny widok na 
panoramę Mrągowa.  Będziemy na bieżąco 
informować Państwa jak skorzystać z tej 
atrakcji.   

 

Piotr Piercewicz 

W skrócie 

Koncert charytatywny , 
 pianistki Kaori Okuzumi,  
Pro Musica  Antiqua , 
,,Polskie Tulipany dla Japonii” 

Zdj. M.Modzelewski 

Dziękujemy kwiaciarniom p. Krzysztofa Dziękujemy kwiaciarniom p. Krzysztofa Dziękujemy kwiaciarniom p. Krzysztofa Dziękujemy kwiaciarniom p. Krzysztofa 
Dudy, Państwa Wiesławy i Wojciecha Dudy, Państwa Wiesławy i Wojciecha Dudy, Państwa Wiesławy i Wojciecha Dudy, Państwa Wiesławy i Wojciecha 
Kołakowskich oraz Iwony i Sławomira Kołakowskich oraz Iwony i Sławomira Kołakowskich oraz Iwony i Sławomira Kołakowskich oraz Iwony i Sławomira 
Pyśk za wsparcie akcji. Pyśk za wsparcie akcji. Pyśk za wsparcie akcji. Pyśk za wsparcie akcji.     

Koncert Wielkanocny , 
,,Miserere mei Deus” 

Wystąpili: żeński chór ,, La Presto” Wystąpili: żeński chór ,, La Presto” Wystąpili: żeński chór ,, La Presto” Wystąpili: żeński chór ,, La Presto” ----    
Szytno, Chór ,,Pasjonata” Szytno, Chór ,,Pasjonata” Szytno, Chór ,,Pasjonata” Szytno, Chór ,,Pasjonata” ---- Świętajno,  Świętajno,  Świętajno,  Świętajno, 
zespół  ,,Mazury” zespół  ,,Mazury” zespół  ,,Mazury” zespół  ,,Mazury” ---- Szczytno, ,,Schola  Szczytno, ,,Schola  Szczytno, ,,Schola  Szczytno, ,,Schola 
Vocale” Vocale” Vocale” Vocale” ---- Mrągowo, Magdalena Rydel Mrągowo, Magdalena Rydel Mrągowo, Magdalena Rydel Mrągowo, Magdalena Rydel————
sopran, Dyrygenci: Joanna Gawryszew-sopran, Dyrygenci: Joanna Gawryszew-sopran, Dyrygenci: Joanna Gawryszew-sopran, Dyrygenci: Joanna Gawryszew-
ska, Cezary Nowakowski.ska, Cezary Nowakowski.ska, Cezary Nowakowski.ska, Cezary Nowakowski.    
Koncert zorganizowany pod patronatem Koncert zorganizowany pod patronatem Koncert zorganizowany pod patronatem Koncert zorganizowany pod patronatem 
Młodzieżowego Domu Kultury i Parafii Młodzieżowego Domu Kultury i Parafii Młodzieżowego Domu Kultury i Parafii Młodzieżowego Domu Kultury i Parafii 
Ewangelicko Ewangelicko Ewangelicko Ewangelicko ----Augsburskiej w Mrągowie.Augsburskiej w Mrągowie.Augsburskiej w Mrągowie.Augsburskiej w Mrągowie.    
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Zakończono remont drogi  
 przy ul. Wojska Polskiego.  

Zbliża się do końca realizacja projektu ,,Zagospodarowanie Parku Lotników i Placu Wy-
zwolenia oraz terenów wokół budynku użyteczności publicznej.” W ramach inwestycji 
wykonany został duży parking i uporządkowany teren za Urzędami: Miasta, Gminy i 
Starostwa , a także zagospodarowany zostanie Plac Wyzwolenia. 

FLESZ INWESTYCYJNY  

Przy ul. Jaszczurcza Góra trwa realizacja 

dwóch inwestycji ,,Budowa ekologicznych 

mini przystani wraz z systemami odbioru i 

segregacji odpadów” i ,,Zagospodarowanie 

terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza 

Góra” . Ekomarina zostanie oddana do 

użytku w pod koniec listopada br., nato-

miast plaża pod koniec kwietna 2012 r.  

Rozpoczęły się roboty budowlane zwią-
zane z przebudową ulic Brzozowej i Ryn-
kowej oraz infrastruktury technicznej. 
Wykonawcą robót jest „POL-DRÓG 
GDAŃSK” Sp. z o. o. Inwestycja będzie 
realizowana do listopada 2011 r. i w tym 
okresie będzie etapowo ograniczany ruch 
pojazdów i pieszych. W związki z tym 
prosimy o stosowanie się do wprowadzo-
nej, na czas robót, organizacji ruchu.  
Za utrudnienia i niedogodności  
przepraszamy.  

Pracownicy warszawskiej firmy MOSTOSTAL, zaczęli  w szybkim tempie wykonywać pra-

ce związane z realizacją projektu pn. ,,Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szko-

leniowego Nr 8 w Mrągowie –II Budowa infrastruktury sportowej”.  W ramach inwestycji 

zbudowane zostaną: pełnowymiarowa hala sportowa z kompleksem 5 boisk, w tym do siat-

kówki, koszykówki, piłki ręcznej, nożnej, skocznią w dal, rzutnią do pchnięcia kulą, cztero-

torową bieżnią oraz ścieżka ekologiczna.  

Niskopodłogowe autobusy jeżdżą ulicami 
naszego Miasta.  

Uczniowie ZS Nr 4 oraz mieszkańcy  
korzystają z Orlika na os. Mazurskim. 



KALENDARZ LETNICH IMPREZ W MRĄGOWIE  

 

 

 

 
SIERPIEŃ 
 
5555----7 7 7 7 FESTIWAL KULTURY KRESOWEJFESTIWAL KULTURY KRESOWEJFESTIWAL KULTURY KRESOWEJFESTIWAL KULTURY KRESOWEJ 
14 14 14 14 ----        Wieczór Cygański 
20202020----21 21 21 21 ----        PGNiG Bezpiecznie nad wodą 
26 26 26 26 -  Widowisko artystyczne 
„Mrągowo – Wyrzeźbione miasto”  
4 Żywioły – Ogień. 
28 28 28 28 ----        Pożegnanie Wakacji 
28 28 28 28 ----    Letni Koncert na Deptaku  

 

 
 

CZERWIEC 
 
1111---- Spartakiada Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych  
2 2 2 2 ----Dzień Dziecka 
- koncert „Rodzice śpiewają  
dzieciom” 
-Występy zespołów z MDK,  
warsztatów terapii zajęciowej  
- Przedstawienie z udziałem dzieci 
Światowe Dni Bajki 
4444----5 5 5 5 ----    Regaty o Puchar Prezesa  
KS Baza Mrągowo  
25 25 25 25 ----    Koncert zespołu 
CLOSTERKELLER 
26 26 26 26 ----    Letni Koncert na Deptaku 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LIPIEC 
 
1111----3 3 3 3 - DNI MRĄGOWADNI MRĄGOWADNI MRĄGOWADNI MRĄGOWA 
1111----    recital Stanisława SOYKI  
2 2 2 2 ----    BLENDERS + DANZEL 
3 3 3 3 ----    Wojewódzki    Przegląd  
       Rękodzieła Artystycznego 
9 9 9 9 ---- Mazurska Noc Kabaretowa Mazurska Noc Kabaretowa Mazurska Noc Kabaretowa Mazurska Noc Kabaretowa 
16161616- Wakacyjna Filharmonia Dowcipu  
17171717- IV Międzynarodowy Zlot  
Motocykli Harley-Davidson i Indian 
16 16 16 16 - Koncert na deptaku  
17171717- Przepustka do Mrągowa/Szeryfiada 
21212121- ROCK-OPERA  
22222222- Festiwal Golonki  
23232323- Festiwal z Potraw z mięsa  
       wieprzowego, wołowego, 
       jagnięcego, koziego  
29292929----31313131---- XXX PIKNIK COUNTRY,  XXX PIKNIK COUNTRY,  XXX PIKNIK COUNTRY,  XXX PIKNIK COUNTRY,  
Przegląd Piosenki Country Dzieci i 
Młodzieży “Mini Przepustka do Mrą-
gowa” 
30 30 30 30 – NOCNA ZMIANA BLUESA 
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SPORT  

Majowe Imprezy Sportowe Majowe Imprezy Sportowe Majowe Imprezy Sportowe Majowe Imprezy Sportowe     
 

29 kwietnia   
godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00        Sztafetowe Biegi Przeła-
jowe Szkół Powiatu Mrągowskiego, 
Park Sikorskiego 
30 kwietnia 
godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00        Turniej Plażowej Piłki 
Siatkowej, Plaża przy os. Grunwaldz-
kim 
16.00  Turniej Piłki Nożnej Mrągow-
skich Zakładów Pracy, Boisko Orlik,  
ul. Żołnierska 
2 maja 
godz. godz. godz. godz. 10.00 Majowy Turniej Piłki 
Nożnej chłopców szkół podstawo-
wych, Boisko Orlik, os. Mazurskie 12 
3 maja 
godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00        Turniej Piłki Nożnej dla  
chłopców i dziewcząt szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych,  
Boisko Orlik, ul. Żołnierska 
11.00  Rajd rowerowy do Polskiego 
Wąwozu, zbiórka przy MCiT 

Mrągowia Mrągowo zaprasza kibiców  
Przerwa zimowa w rozgrywkach warmińskoPrzerwa zimowa w rozgrywkach warmińskoPrzerwa zimowa w rozgrywkach warmińskoPrzerwa zimowa w rozgrywkach warmińsko----mazurskiej III ligi była bardzo pracowita dla mazurskiej III ligi była bardzo pracowita dla mazurskiej III ligi była bardzo pracowita dla mazurskiej III ligi była bardzo pracowita dla 
działaczy MKS Mrągowii. Zmieniło się wiele, działacze mają ambitne plany. działaczy MKS Mrągowii. Zmieniło się wiele, działacze mają ambitne plany. działaczy MKS Mrągowii. Zmieniło się wiele, działacze mają ambitne plany. działaczy MKS Mrągowii. Zmieniło się wiele, działacze mają ambitne plany. ---- Chcemy, by  Chcemy, by  Chcemy, by  Chcemy, by 
nasz klub był wizytówką miasta nasz klub był wizytówką miasta nasz klub był wizytówką miasta nasz klub był wizytówką miasta ---- zapowiada Daniel Nurczyk z zarządu Mrągowii.  zapowiada Daniel Nurczyk z zarządu Mrągowii.  zapowiada Daniel Nurczyk z zarządu Mrągowii.  zapowiada Daniel Nurczyk z zarządu Mrągowii.     

W  przerwie zimowej w Mrą-
gowii doszło do kilku zmian 
wizerunkowych, które już 

przynoszą pierwsze efekty.  
- Bardzo mocno pracujemy nad poprawą 
wizerunku klubu - mówi Daniel Nurczyk 
z zarządu Mrągowii. - Powróciliśmy do 
historycznego herbu, powstała także ofi-
cjalna strona internetowa klubu mksmra-
gowia.pl. Pojawiły się karnety wstępu na 
mecze Mrągowii, nowe plakaty zaprasza-
jące na nasze mecze oraz nowe żółto-
czarne stroje. 
Na stronie www.mksmragowia.pl na bie-
żąca zamieszczane są artykuły związane z 
klubem, oficjalne komunikaty oraz rela-
cje i zapowiedzi nadchodzących spotkań.  
W przyszłości organizowane będą kon-
kursy, w planach także uruchomienie 
sklepu internetowego, na którym będzie 
można zakupić pamiątki i gadżety zwią-
zane z Mrągowią. Obecnie na stronie pro-
wadzona jest Liga Typerów, w której czy-

telnicy typują wyniki spotkań Mrągowii. 
Na najlepszych czekają atrakcyjne nagro-
dy ufundowane przez klub. Strona ma 
służyć także jako miejsce integracji kibi-
ców i sympatyków Klubu, którzy na fo-
rum, które jest uruchomione, będą mogli 
umieszczać swoje poglądy na temat wyda-
rzeń w klubie. Strona od premiery zyskała 
grono sympatyków, którzy chwalili po-
mysł i często odwiedzają stronę.  

30 kwietnia 2011 30 kwietnia 2011 30 kwietnia 2011 30 kwietnia 2011     
MKS Mrągowia : Start Działdowo  

14 maja 2011 14 maja 2011 14 maja 2011 14 maja 2011     
MKS Mrągowia : Pogoń Łapy  

21 maja 2011 21 maja 2011 21 maja 2011 21 maja 2011     
MKS Mrągowia : MKS Korsze  

28 maja 2011 28 maja 2011 28 maja 2011 28 maja 2011     
MKS Mrągowia : Warmia Grajewo  

11 czerwca 2011 11 czerwca 2011 11 czerwca 2011 11 czerwca 2011     
MKS Mrągowia : Concordia Elbląg  

W skrócie 

Rajd Rowerowy do Polskiego 
Wąwozu 
Lokalna Organizacja Turystyczna Lokalna Organizacja Turystyczna Lokalna Organizacja Turystyczna Lokalna Organizacja Turystyczna 
"Ziemia Mrągowska", Mrągowskie Cen-"Ziemia Mrągowska", Mrągowskie Cen-"Ziemia Mrągowska", Mrągowskie Cen-"Ziemia Mrągowska", Mrągowskie Cen-
trum Informacji Turystycznej (CKiT) trum Informacji Turystycznej (CKiT) trum Informacji Turystycznej (CKiT) trum Informacji Turystycznej (CKiT) 
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Mrągowskiej zapraszają wszystkich Mrągowskiej zapraszają wszystkich Mrągowskiej zapraszają wszystkich Mrągowskiej zapraszają wszystkich 
chętnych do udziału w Rajdzie Rowe-chętnych do udziału w Rajdzie Rowe-chętnych do udziału w Rajdzie Rowe-chętnych do udziału w Rajdzie Rowe-
rowym do Polskiego Wąwozu.rowym do Polskiego Wąwozu.rowym do Polskiego Wąwozu.rowym do Polskiego Wąwozu.    
Rajd rozpocznie się 3 maja o godz. 11.00 z 
siedziby Mrągowskiego Centrum Informacji 
Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26. Czas 
trwania imprezy to ok. 3 godz. Impreza jest 
zorganizowana w ramach obchodów Majówki 
z CKiT. Ciekawą atrakcją Pojezierza Mrągow-
skiego są wąwozy. Interesująca jest prze-
chadzka do tzw. Polskiej Doliny, ciągnącej się  
wzdłuż potoczku wpadającej do jeziora Juno 
na północ od Mrągowa. Jego osobliwością jest 
bujna i oryginalna flora. Nazwa doliny pocho-
dzi od niedalekiej Polskiej Wsi, leżącej na 
wschodnim brzegu jeziora Juno. Wąwóz znaj-
duje się ok. 600 metrów na północ od wsi, na 
wschód od drogi w kierunku Kiersztanowa. Z 
drogi widać las, do którego należy się udać. 
Każdy z uczestników powinien stawić się z 
rowerem i własnym prowiantem. Osoby nie-
letnie wyłącznie z opiekunem. Długość trasy 
wraz z drogą powrotną to ok. 12 km. 
Nie obowiązują zapisy. Zapraszamy! 
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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: 
 
a/ część działki nr 185/33 (obręb nr 6), po-
łożona przy ulicy Wojska Polskiego, z 
przeznaczeniem pod tablice reklamowe.   
b/ część działki nr 95/2 (obręb nr 5), poło-
żona przy Placu Kajki, z przeznaczeniem 
na teren okalający budynek Banku Pekao 
SA.  
c/ część działki nr 252  (obręb nr 9), poło-
żona na osiedlu Nikutowo, z przeznacze-
niem pod kontener na odpady.   
d/ część działki nr 109/4 (obręb nr 6), poło-
żona przy ulicy Dziękczynnej, z przezna-
czeniem na teren zielony,  
e/ część działki nr 220/8 (obręb nr 2), poło-
żona przy ulicy Giżyckiej, z przeznacze-
niem pod tablicę reklamową,  
f/ część działki nr 124 (obręb nr 9), położo-
na na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem 
na cele składowe (składowanie drewna), 
g/ część działki nr 130/41 (obręb nr 2), po-
łożona przy ulicy Gen. Wł. Andersa, z prze-
znaczeniem na poprawę zagospodarowa-
nia nieruchomości sąsiedniej.   
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Kró-
lewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel.  
89 7419022  

Mieszkania  

na sprzedaż  
adres powierzchnia Cena 

(zł) 

Królewiecka14/3 59,30 m2 50 000 

Bohaterów  

Warszawy 11A/2 

53,80m2 50 000 

Królewiecka  

49/11 

50,38 m2 75 000 

Warszawska 33/4 56,57 m2 92 000 

Polna 2A/2 72,93 m2 85 000 

os. Parkowe 8/20  35,55 m2  95.000  

Długa 13/ 2 i 3             76,76m 2       110000 

Kościuszki 2/4 53,99 m2 105 000 

Królewiecka 23/5  88,70 m2 130.000  

Mrongowiusza 111,54 m2 75 000 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 –  
Inspektor Danuta Kachnowicz  

lub www.mragowo.pl, BIP,  
zakładka Gospodarka nieruchomościami 

To ostatnie mieszkania Miasta  
we wspólnotach.  

Lokale użytkowe 

W skrócie Z URZĘDU  

Racjonalizacja czynszów 
Z dniem 1 sierpnia 2011 roku wchodzą w życie zmiany w polityce czynszowej Z dniem 1 sierpnia 2011 roku wchodzą w życie zmiany w polityce czynszowej Z dniem 1 sierpnia 2011 roku wchodzą w życie zmiany w polityce czynszowej Z dniem 1 sierpnia 2011 roku wchodzą w życie zmiany w polityce czynszowej     
miasta miasta miasta miasta ---- m.in. obowiązywać zacznie nowa stawka bazowa w wysokości 3,20 zł/ m².   m.in. obowiązywać zacznie nowa stawka bazowa w wysokości 3,20 zł/ m².   m.in. obowiązywać zacznie nowa stawka bazowa w wysokości 3,20 zł/ m².   m.in. obowiązywać zacznie nowa stawka bazowa w wysokości 3,20 zł/ m².      

O statnia podwyżka czynszów w loka-
lach komunalnych w Mrągowie 
wprowadzona została w 2003 roku. 

Od tego czasu stopa inflacji wzrosła o 20,2 
procent. 
Mająca obowiązywać od sierpnia br. stawka 
bazowa kształtuje się na poziomie 1,11 %  
stawki odtworzeniowej dla miasta Mrągowo 
ustalonej w wysokości 3430 zł/m2 przez woje-
wodę (przez wskaźnik ten należy rozumieć 
przeciętny koszt budowy 1 m² powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych). Tymcza-
sem przyjmuje się, że minimalny koszt przy 
którym zarządzanie zasobem komunalnym jest 
rentowne wynosi 3 procent stawki odtworze-
niowej, co odpowiada  stawce czynszu w wy-
sokości 8,60 zł/m².Wprowadzenie stawki ba-
zowej czynszu w zasobie komunalnym na 
poziomie pokrywającym realne koszty jego 
utrzymania zostało uwzględnione w przygoto-
wywanym przez Ministerstwo Infrastruktury 
projekcie zmian zapisów Ustawy o ochronie 
praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie 
gminy, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o 
dodatkach mieszkaniowych. 
Warto również przypomnieć, że gospodarka 
komunalna to obieg zamknięty – Gmina Mia-
sto Mrągowo wydać może dokładnie tyle, ile 

ma wpływów. Obecny czynsz w lokalach ko-
munalnych wynosi dziś średnio ok. 2,80 zł za 
metr.  Miasto nie czerpie zysków z wynajmo-
wania mieszkań komunalnych. Przeciwnie - 
co roku z miejskiego budżetu przekazywane są 
środki na dofinansowanie działalności remon-
towej i dopłaty do czynszów. Stawka czynszu . Stawka czynszu . Stawka czynszu . Stawka czynszu 
w lokalach socjalnych nie zmieniła się i wyno-w lokalach socjalnych nie zmieniła się i wyno-w lokalach socjalnych nie zmieniła się i wyno-w lokalach socjalnych nie zmieniła się i wyno-
si 1,26 zł/m².si 1,26 zł/m².si 1,26 zł/m².si 1,26 zł/m².    
Mimo systematycznie prowadzonym przez 
Miasto remontom zasobu mieszkaniowego, 
spośród 721 lokali komunalnych część nadal 
jest w złym stanie technicznym, a część lokali 
nie posiada właściwego standardu. Koszt 
wszystkich niezbędnych remontów w zasobie 
komunalnym szacowany jest na 5 mln zł. Za-
dłużenie najemców z tytułu niezapłaconych 
czynszów wynosi obecnie ponad 500 tys. zł. 
Czynszu nie płaci ok. 8%  najemców. 
Miasto buduje wiele mieszkań w ramach in-
westycji. W marcu br. złożony został do rzą-
dowego programu dopłat projekt przebudowy 
hotelu pielęgniarskiego przy ul. Młodkowskie-
go na 33 mieszkania komunalne. Jeśli projekt 
uzyska dofinansowanie, jesienią przyszłego 
roku wprowadzą się do mieszkań lokatorzy. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań! 

Do 30 czerwca 2011 r. na obszarze całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Do 30 czerwca 2011 r. na obszarze całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Do 30 czerwca 2011 r. na obszarze całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Do 30 czerwca 2011 r. na obszarze całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. Na terenie Miasta Mrągowo do przeprowadzenia Narodo-Powszechny Ludności i Mieszkań. Na terenie Miasta Mrągowo do przeprowadzenia Narodo-Powszechny Ludności i Mieszkań. Na terenie Miasta Mrągowo do przeprowadzenia Narodo-Powszechny Ludności i Mieszkań. Na terenie Miasta Mrągowo do przeprowadzenia Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 uprawnionych jest 12 rachmistrzów wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 uprawnionych jest 12 rachmistrzów wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 uprawnionych jest 12 rachmistrzów wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 uprawnionych jest 12 rachmistrzów 
spisowych. Osoby te odwiedzą mieszkańców naszego miasta w celu zebrania niezbędnych spisowych. Osoby te odwiedzą mieszkańców naszego miasta w celu zebrania niezbędnych spisowych. Osoby te odwiedzą mieszkańców naszego miasta w celu zebrania niezbędnych spisowych. Osoby te odwiedzą mieszkańców naszego miasta w celu zebrania niezbędnych 
danych do sporządzenia ankiety spisowej.danych do sporządzenia ankiety spisowej.danych do sporządzenia ankiety spisowej.danych do sporządzenia ankiety spisowej.    

W Narodowym Spisie Powszechnym możemy 
wziąć udział na trzy sposoby: 
- przez internet w drodze samospisu– wystarczy 
wejść na stronę www.spis.gov.pl lub 
www.stat.gov.pl, wybrać zakładkę Formularze 
spisowe, wybrać formularz identyfikacyjny, 
wpisać swoje dane i zdefiniować hasło dostępu, 
wpisać kod, a następnie zalogować się i wypełnić 
formularz spisowy. 
- poprzez spotkanie z rachmistrzem, który umó-
wi się z Państwem w dogodnym dla Państwa 
terminie; 
- w drodze wywiadu telefonicznego - ankieter 
statystyczny zadzwoni do Państwa i przeprowa-
dzi wywiad przez telefon; 
Rachmistrz spisowy będzie wyposażony w iden-
tyfikator ze zdjęciem, pieczęcią urzędu staty-
stycznego, pieczątką imienną i podpisem Dyrek-
tora Urzędu Statystycznego, Marka Morze. Toż-
samość rachmistrza można potwierdzić dzwo-

niąc na infolinię NSP 2011: 800 800 800 - numer 
bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonar-
nych, 22 44 44 777 - numer dla połączeń przy-
chodzących z telefonów komórkowych (płatny 
zgodnie z cennikiem operatora) i do Biura Spiso-
wego w Mragowie. 
Szczegółowych informacji na temat spisu udzie-
lają: Pani Jadwiga Osiecka – Zastępca Gminnego 
Komisarza Spisowego i Pani Katarzyna Długosz 
– Lider Gminnego Biura Spisowego, pod nr tel. 
741 90 01; 741 90 11, które dostępne są w dni 
robocze w godz. od 8:00 do 15:30. 

1. Korotkiewicz Rafał 

2. Sikorska Mirosława  
3. Tymoszuk Magdalena 
4. Sagała Robert 

5. Michalczyk Stefan 
6. Plichta Maria  

7. Kremska Sabina  

8. Zawiślak Beata 
9. Nowacki Dariusz 
10. Balcerowska Ewelina 

11. Wieliczko Grzegorz 
12. Roman Michał 

Wykaz rachmistrzów: 
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Z  URZĘDU  

Mrągowskie Śródmieście zmieni swoje oblicze 
Samorząd miejski planuje zmiany w centralnej części naszego miasta. Trwają procedury zmiany planu zagospodarowania Samorząd miejski planuje zmiany w centralnej części naszego miasta. Trwają procedury zmiany planu zagospodarowania Samorząd miejski planuje zmiany w centralnej części naszego miasta. Trwają procedury zmiany planu zagospodarowania Samorząd miejski planuje zmiany w centralnej części naszego miasta. Trwają procedury zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego okolic przedwojennego rynku mające przywrócić temu miejscu dawny blask. przestrzennego okolic przedwojennego rynku mające przywrócić temu miejscu dawny blask. przestrzennego okolic przedwojennego rynku mające przywrócić temu miejscu dawny blask. przestrzennego okolic przedwojennego rynku mające przywrócić temu miejscu dawny blask.     

S amorząd miejski chce odnowić cen-
trum miasta. Śródmieście Mrągowa 
to przede wszystkim zabytkowe 

kamieniczki, które wybudowano w XIX 
wieku położone przy brukowanych uli-
cach. Ich renowacja i odświeżenie pozwo-
liłaby na oddanie klimatu dawnego ma-
zurskiego miasteczka. Niegdyś w centrum 
miasta znajdował się rynek. Samorząd 
miejski chce przywrócić  historyczny wy-
gląd tego miejsca. 
- Podstawowym celem proponowanej w 
projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego zmiany, dotyczą-
cej Placu Kajki, jest utworzenie placu 
miejskiego, a także przywrócenie temu 
miejscu funkcji jaką miał w latach 20, 30, 
XX w. Plac Kajki był miejscem spotkań 
mieszkańców, miejscem, w którym moż-
na było posiedzieć i porozmawiać. I do 
tego właśnie, dzięki planowanym zmia-
nom, dążymy. Pamiętajmy jednak, że 
miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego są dopiero pewną ideą, pomy-
słem na to, jak dane miejsce mogłoby wy-
glądać. Są one również aktami prawa 
miejscowego, bez których niemożliwym 
byłoby zrealizowanie naszych pomysłów 
dotyczących zagospodarowania – wyja-
śnia Kamil Rozberg, Inspektor w Refera-
cie Planowania Przestrzennego, Budow-
nictwa i Inwestycji.  
Planowane zmiany cieszą Roberta Wró-
bla, Kierownika Mrągowskiego Centrum 
Informacji Turystycznej, który od lat 
oprowadza turystów po Mrągowie  
i opisuje im jak wyglądały stare kamienice 
w mieście nad Czosem.  
- Pomysł pod względem turystycznym 
jest bardzo dobry – zapewnia Robert 
Wróbel. - Pomysł stworzenia na obecnym 
Placu Kajki przestrzeni dla mieszkańców, 
wypełnienia jej zielenią, stworzenia wa-
runków do relaksu i odpoczynku bardzo 
mi się podoba. Jeżeli dojdzie do realizacji 
tego projektu będziemy mieli połączone 
dwie strefy rekreacyjne: Plac Unii Euro-
pejskiej, gdzie do tej pory odbywa się 
większość imprez miejskich z promenadą 
i Placem Jana Pawła II przy ratuszu. W 
momencie powstania takiego placu miej-
skiego wszystko łączy się w jeden ciąg. 

Entuzjastycznie do restauracji centrum 
miasta odnosi się radna miejska Monika 
Mierzejewska, ale zaznacza, że nie odpo-
wiada jej umieszczenie tam reklam. 
- W przedstawionej koncepcji zaniepokoił 
mnie zapis dopuszczający umieszczanie  
w śródmieściu reklam typu LED – mówi 
Mierzejewska. - Wydaje mi się, że w 
śródmieściu w ogóle być ich nie powinno. 

Jak będzie wyglądał Plac Kajki po odre-
staurowaniu? Ma utrzymać ducha starych 
kamieniczek i sprzyjać relaksowi.  
Więcej informacji znajdą Państwo w  
Referacie Planowania Przestrzennego,  
Budownictwa i Inwestycji,  
tel. 89 741 90 18, 
pib@mragowo.um.gov.pl. 
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KULTURA   

29 kwietnia  
godz. 17.00  godz. 17.00  godz. 17.00  godz. 17.00  CKiT Pokaz z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Tańca: Mrągowska Scena Tańca 
Współczesnego, Teatr światła, Iskierki, Iskry, 
Fresh, grupa hip-hop z CKiT, Kawałek Mrągo-
wa, zespoły z Kętrzyna: grupa hip-hop Old-
schoolowa Banda oraz grupa breakdance Mło-
de Wilki  

30 kwietnia 
godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 11.00 „Podchody w Mrągowie”, zbiórka 
przy MCiT 
godz. 13.00  godz. 13.00  godz. 13.00  godz. 13.00  MAJÓWKA EUROPEJSKA,  
Amfiteatr, Plac Unii Europejskiej   
Orkiestra Dęta Mrongovia – rozpoczęcie Hym-
nem Polski oraz Unii Europejskiej   
Występy Przedszkoli: Kubuś, Bajka, Stokrotka,  
Studio wokalne Sukces,  Szkoła Muzyczna,  
Warsztaty terapii zajęciowej,    Iskierki, Iskry, 
Fresh, Kawałek Mrągowa z MDK 
godz. 17. 00  godz. 17. 00  godz. 17. 00  godz. 17. 00  Koncert Reggae - Natural Mystic 
„Europa na talerzu” - degustacja potraw kuch-
ni narodowych przygotowana przez uczniów 
mrągowskich szkół ponadgimnazjalnych 
Prezentacja atrakcji Miasta i Powiatu Mrągow-
skiego MCiT 
Wystawy w Bibliotece Miejskiej:  
Błogosławiony! Beatyfikacja Jana Pawła II; 
Witaj Maj, 3 Maj… 
220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

3 maja 
godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 12.00 Uroczysta Msza Beatyfikacyjna, 
Plac Jana Pawła II 
godz. 16.00 godz. 16.00 godz. 16.00 godz. 16.00 Galeria Centrum Kultury i Tury-
styki 
Otwarcie wystawy plastycznej słuchaczy  
Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego  
Wieku 
godz. 17.00  godz. 17.00  godz. 17.00  godz. 17.00  OBCHODY ROCZNICY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA,  
Amfiteatr, Plac Unii Europejskiej   
Program okolicznościowy: 
występ Teatru Mańja  
Orkiestry Dętej Mrongovia  
Chór Kamerton  
Koncert Kwartetu w składzie:  
Anna Kłosowska-Gryc - flet ,  
Cezary Gryc - klarnet,  
Aleksander Miśnikiewicz -puzon,  
Tomasz Dziadzio - waltornia 
prowadzenie Ryszard Szurgot     

1-3 maja  
godz. 9.00 godz. 9.00 godz. 9.00 godz. 9.00 –––– 18.00  18.00  18.00  18.00 Wojskowa Majówka –  
teren przy os. Nikutowo.  
W programie: wystawa historycznych pojaz-
dów wojskowych, przejażdżki czołgiem i 
transporterami opancerzonymi, wojskowa 
grochówka, pokazy ratownictwa, bloki dla 
dzieci, tank Cash. 

Majówka w Mrągowie Majówka w Mrągowie Majówka w Mrągowie Majówka w Mrągowie     

W skrócie 

MŁODE FORMY 2  
Zapraszamy zespoły taneczne do udziału Zapraszamy zespoły taneczne do udziału Zapraszamy zespoły taneczne do udziału Zapraszamy zespoły taneczne do udziału 
w drugiej edycji tanecznych spotkań...w drugiej edycji tanecznych spotkań...w drugiej edycji tanecznych spotkań...w drugiej edycji tanecznych spotkań...    
Prezentacje tańca współczesnego MŁO-Prezentacje tańca współczesnego MŁO-Prezentacje tańca współczesnego MŁO-Prezentacje tańca współczesnego MŁO-
DE FORMY 2, Mrągowo 13DE FORMY 2, Mrągowo 13DE FORMY 2, Mrągowo 13DE FORMY 2, Mrągowo 13----14 maja 2011 14 maja 2011 14 maja 2011 14 maja 2011  
Przedsięwzięcie skierowane do młodych 
zespołów tańca współczesnego oraz cho-
reografów. Na program prezentacji złożą 
się m.in.: warsztaty, konkurs, pokazy 
spektakli, taneczne działania w przestrze-
ni miasta, wystawa fotografii. 
Do udziału w KONKURSIE zapraszamy 
zespoły poruszające się w technice tańca 
współczesnego i pokrewnych, w dwóch 
kategoriach wiekowych:  
12-15 lat - choreografia do 5 min.,  
powyżej 15 lat - choreografia do 10 min. 
Informacje; 
Marta Szymborska, tel. (89)743 34 53, 
m.szymborska@ckit.mragowo.pl 
Ramowy PROGRAM Ramowy PROGRAM Ramowy PROGRAM Ramowy PROGRAM     
piątek 13 majapiątek 13 majapiątek 13 majapiątek 13 maja    
10.00-14.00 przyjazd uczestników, rejestra-
cja / próby  
14.00-16.00 warsztaty: Eliza Hołubowska/ 
Paweł Grala  
17.30 otwarcie wystawy fotografii Jakuba 
Wittchena 
18.00  p r e z e n t a c j e  konkursowe 
21.00 laboratorium improwizacji - taneczny 
wieczór oparty na improwizacji  z udziałem 
chętnych tancerzy - uczestników młodych 
form         
sobota 14 majasobota 14 majasobota 14 majasobota 14 maja    
10.00-12.00 warsztaty: Paweł Grala/ Eliza 
Hołubowska   
12.15-14.15 warsztaty: Katarzyna Grabińsk-
a/ Paweł Grala  
15.00 spotkanie instruktorów choreografów 
z jurorami 
16.30  taneczne działania w przestrzeni 
miasta   
17.15  prezentacje  l a u r e a t ó w   
18.00  Teatr Tańca VOGUE "Mijanie" 
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,,Magazyn Mrągowski” nr 3 (266) 22 kwietnia 2011       Strona 12 

Nowy layout Magazynu Mrągowskiego 
Wraz z nadejściem wiosny postanowiliśmy zmienić szatę ,,Magazynu 
Mrągowskiego”. Odświeżony wygląd biuletynu  Samorządu Miasta Mrą-
gowo, redagowanego i przygotowywanego w Referacie Strategii, Roz-
woju, Promocji i Integracji Europejskiej powstał przy współpracy z 
mrągowskim  grafikiem Piotrem Dondajewskim.  

Wystawa fotografii w CKiT   
W środę, 20 kwietnia 2011 o godz. 18.00 w CKiT odbył się W środę, 20 kwietnia 2011 o godz. 18.00 w CKiT odbył się W środę, 20 kwietnia 2011 o godz. 18.00 w CKiT odbył się W środę, 20 kwietnia 2011 o godz. 18.00 w CKiT odbył się 
wernisaż fotografii Mirosława Kleczkowskiego. W holu wernisaż fotografii Mirosława Kleczkowskiego. W holu wernisaż fotografii Mirosława Kleczkowskiego. W holu wernisaż fotografii Mirosława Kleczkowskiego. W holu 
budynku zaprezentowano kilkadziesiąt prac ukazujących budynku zaprezentowano kilkadziesiąt prac ukazujących budynku zaprezentowano kilkadziesiąt prac ukazujących budynku zaprezentowano kilkadziesiąt prac ukazujących 
piękno przyrody Mazur.piękno przyrody Mazur.piękno przyrody Mazur.piękno przyrody Mazur.    
Mirosław Kleczkowski obecnie pracuje w Zespole Szkół nr 
4 w Mrągowie jako nauczyciel przyrody. Wśród licznych 
zainteresowań warto wymienić fotografię, ekologię, numi-
zmatykę i wędkarstwo. Swoją pasję, czy raczej misję, ekolo-
ga realizuje jako założyciel i opiekun Klubu Młodego Ekolo-
ga, natomiast fotografię – hobby najbliższe sercu – uprawia 
nieprzerwanie od piętnastego roku życia. Przyszedł czas 
kiedy autor tysięcy zdjęć dojrzał do decyzji ich zaprezen-
towania. Świat, który specjalnie dla nas zatrzymał  na fotografiach, ukazuje nam od strony 
jakiej nie znamy. Wystawę Mirosława Kleczkowskiego można oglądać w Centrum Kultury i 
Turystyki do końca maja.  

Od prawej Mirosław Kleczkowski,  
z-ca Burmistrza, Tomasz Witkowicz,  
dyrektor CKiT, Lech Gołębicki  


