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Strzelaniny,  

napady na bank, rodeo, bójka  

w Saloonie i taniec Indian - Nie 

jest to scenariusz filmu akcji 

rodem z dzikiego  

zachodu. Są to niektóre  

tylko atrakcje oferowane przez 

Miasteczko  

Mrongoville. Teraz, by  

poczuć się jak na dzikim zacho-

dzie nie trzeba jechać  do USA. 

To wszystko można  

znaleźć w Mrągowie .  

- Samorząd miejski zakończył duży 

projekt, w ramach którego rewitalizacją 

zostały objęte aż trzy miejsca w naszym 

mieście, wśród nich znalazł się m.in. 

Park Lotników, który całkowicie zmie-

nił swój wygląd. Powstały nowe chod-

niki, oświetlenie, nowy plac zabaw i 

siłownia oraz odnowiona została fon-

tanna. Środki przeznaczone na tę inwe-

stycję pozwoliły również na zmoderni-

zowanie obu kortów tenisowych - mó-

wi Otolia Siemieniec,  Burmistrz Mia-

sta Mrągowo. Również teren wokół 

mrągowskiego magistratu został zrewi-

talizowany. Rozebrano garaże za bu-

dynkiem urzędu i dzięki temu powstały 

nowe miejsca parkingowe. - Z kolei 

Plac Wyzwolenia wzbogacił się o no-

woczesną fontannę ze specjalnymi 

efektami wodnymi i kolorowymi świa-

tłami oraz małą architekturę- dodaje 

Otolia Siemieniec.  

Kolejny krok w rewitalizacji miasta 

został zrealizowany w ramach projektu 

pod nazwą „Zagospodarowanie Parku 

Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia 

oraz terenu wokół budynku użyteczno-

ści publicznej przy ul. Królewieckiej 

60A w Mrągowie” Całkowity koszt za-

dania to blisko 2,5mln. Środki na tę 

inwestycję Samorząd Miasta pozyskał z 

Programu Operacyjnego Warmia i Ma-

zury w ramach działania 4.2 Rewitali-

zacja miast. Wkład własny wyniósł po-

nad 931 tys. zł. W tym zadaniu Staro-

stwo Powiatowe wsparło tą inwestycję 

kwotą ponad 120 tys zł. 

 

Europejska rewitalizacja Mrągowa  
 

Nowe chodniki, fontanna i korty w Parku Lotników, duży parking 

za urzędem, a także nowoczesna architektura i specjalne efekty wod-

ne na Placu Wyzwolenia. Samorząd miejski zmienił oblicze aż trzech 

miejsc w Mrągowie.  

Nowa fontanna na Placu Wyzwolenia.  
Fot. E. Dolińska-Baczewska 

Teren rekreacyjny w Parku Lotników jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i 

turystów. Największym zainteresowaniem cieszy się tam siłownia na świeżym powietrzu.  
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Głosujmy na Mrągowo 
Ruszyło głosowanie na Perły w  

Koronie Warmii i Mazur 2011. 
4 lipca wystartował plebiscyt „Wielkie Od-

krywanie Warmii i Mazur. Perły w Koronie 

2011”. Wakacyjna akcja prowadzona od 

trzech sezonów przez portal naszemiasto.pl 

– od tego roku pod patronatem Polskiej 

Organizacji Turystycznej – promuje naj-

większe atrakcje i najciekawsze oferty tury-

styczne. 

Przez całe wakacje wybierać można będzie 

dziesięć regionalnych perełek spośród naj-

ciekawszych wydarzeń sezonu. Uhonoro-

wana zostanie również turystyczna miej-

scowość i największa atrakcja. Na laureatów 

czekają perłowe certyfikaty, a na Czytelni-

ków – konkurs z nagrodami. 

Głosowanie w portalu naszemiasto.pl trwa 

od 4 lipca do 31 sierpnia 2011r. 

Zapraszamy do głosowania na stronie: 

http://olsztyn.naszemiasto.pl/serwisy/

warminsko_mazurskie_perly_2011/ 

Wśród kandydatów do perłowych tytułów 

w kat. "wydarzenie" znalazły się m.in:   

 

XXX Piknik Country w Mrągowie  

Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie  

Festiwalu Golonki w Mrągowie  

Mrągowo jest także kandydatem na perłę w 

kategorii "miejscowość/gmina z pomysłem 

na turystykę", a  Miasteczko Westernowe 

Mrongoville- w kategorii "atrakcja tury-

styczna".  

W kategorii „Wydarzenie” laureatów bę-

dzie dziesięciu, w dwóch pozostałych zwy-

cięzca może być tylko jeden.   

Internauci, którzy na stronach plebiscyto-

wych pozostawią nie tylko swoje głosy, ale 

także opinie i komentarze (koniecznie z 

adresem e-mail dopisanym w rubryce 

„dodaj komentarz”), również mogą liczyć 

na atrakcyjne nagrody.   

Patronem akcji „Wielkie Odkrywanie War-

mii i Mazur. Perły w Koronie 2011” jest 

Polska Organizacja Turystyczna, partnerem 

i fundatorem nagród dla Czytelników – 

wydawnictwo Demart. 

Tomasz Witkowicz  

Pozyskano pieniądze na przebudowę  

hotelu pielęgniarskiego 
W dniu 30 czerwca wniosek Gminy Miasto Mrągowo dotyczący przebudo-

wy hotelu pielęgniarskiego na mieszkania komunalne, złożony w marcu br. 

do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie został zakwalifikowany 

do dofinansowania. 

Źródłem dofinansowania w wysokości 30% 

kosztów inwestycji jest Program Rządowy - 

fundusz dopłat do budownictwa komunal-

nego. Przygotowania do tej inwestycji trwa-

ły ponad rok i poprzedzone zostały zaku-

pem budynku przez samorząd Miasta od 

Starostwa Powiatowego. Po podpisaniu 

umowy z BGK, który jest operatorem pro-

gramu rządowego, latem br. ogłoszony zo-

stanie przetarg na wyłonienie wykonawcy 

inwestycji. W budynku nadbudowana zo-

stanie jedna kondygnacja. Powstaną w nim 

33 nowoczesne mieszkania komunalne wraz 

z zagospodarowaniem terenu wokół oraz 

wybudowany zostanie duży parking po 

drugiej stronie ulicy. Planowane zakończe-

nie inwestycji to jesień 2012 roku.  

Zachodnia obwodnica otwarta! 
Wypada się tylko cieszyć! Budowana od września 2009 roku zachodnia ob-

wodnica Mrągowa doczekała się oficjalnego otwarcia. Pierwsze samochody 

pomknęły po 6,5 kilometrowej trasie 17 czerwca przed godziną 13. 

Zachodnia obwodnica Mrągowa ma  6,5 km 

długości, ale pewne jest, że ten krótki odci-

nek trasy przyniesie wiele korzyści zarówno 

mieszkańcom Mrągowa, jak i Regionu. Ci 

pierwsi wreszcie pozbyli się ciężarówek z 

miejskich uliczek. Turyści zaś zaoszczędzą 

sporo nerwów i czasu, bo w drodze do Gi-

życka i Kętrzyna nie będą już musieli prze-

bijać się przez zakorkowane Mrągowo. 

Nic więc dziwnego, że nowa droga otwiera-

na była z wielką pompą. Uroczystość odbyła 

się przy jednym z węzłów obwodnicy.  

I wcale nie była to typowo urzędnicza im-

preza. Wzięły w niej udział również setki 

mieszkańców Mrągowa, którzy z niecierpli-

wością wypatrywali pierwszej ciężarówki 

przejeżdżającej nowiutką trasą. Budowa 

obwodnicy kosztowała 134, 5 mln zł, z 

czego ok. 114, 5 mln pochodzi z  

Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego.  

Obwodnica powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu Burmistrz Miasta Mragowo, która przekonała 

władze na szczeblu regionalnym i państwowym, że  jest to inwestycja kluczowa dla rozwoju Warmii i 

Mazur. Dlatego na uroczyste otwarcie mrągowskiej obwodnicy przybył wiceminister Rozwoju Regio-

nalnego Waldemar Sługocki i parlamentarzyści, byli także samorządowcy z Warmii i Mazur, przedsta-

wiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele Budimexu - wykonawcy 

drogi. 

W skrócie 
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Dni Mrągowa  

w obiektywie Mariana  

Modzelewskiego 

Podczas Dni Mrągowa odbył się Piknik ekolo-

giczny BOŚ EKO WEEKEND, w ramach niego 

relacja z Mrągowa transmitowana była na żywo 

w TVP Info. Na fot. Burmistrz Mrągowa udziela 

wywiadu.  

Główną gwiazdą podczas obchodzonego hucznie 

święta naszego Miasta była międzynarodowa 

gwiazda Danzel.  

Pokazy walk rycerskich, tańce, wspólne zdjęcie z 

katem, miecze, ozdoby średniowieczne i zabawy 

dla dzieci, to wszystko za sprawa odbywającego 

się w Ramach Dni Mrągowa Festiwalu Jarmark 

Gothicum „Średniowiecze na wesoło” .  

Kolejne DNI MRĄGOWA za nami  
Koncerty, spektakle, warsztaty tworzenia baniek, piknik ekologiczny BOŚ EKO WEEK-

END, HAPPENING - paradoxalne działania plastyczne i taneczne, Jarmark Gothicum 

„Średniowiecze na wesoło”, – to wszystko czekało na mieszkańców Mrągowa i tury-

stów, którzy na początku lipca wzięli  udział w wyjątkowym wydarzeniu jakim było 

święto naszego Miasta.  

W tym roku na scenie w Amfiteatrze na 

Placu Unii Europejskiej oraz w Centrum 

Kultury i Turystyki wystąpili między inny-

mi: Stanisław Soyka, Blenders i międzyna-

rodowa gwiazda Danzel oraz Babsztyl, Ela 

Kasznia, Echo Pasymia, zespół Mazury, 

Chór Knieje, Kapela Kosajder. W CKiT od-

było się także otwarcie wystaw: twórczości 

artystów Mrągowskiego Koła ZPAP oraz 

tkaniny znanej artystki, która swoje życie 

związała z naszym regionem - Barbary Hu-

lanickiej. Jej domeną stało się tkactwo arty-

styczne - głównie tkanina podwójna, która 

jest techniką piękną, trudną i niestety, zani-

kającą. 

Statuetki Mrongowiusza czyli najważniejsze 

wyróżnienie, przyznawane przez samorząd 

Miasta Mragowo podczas święta naszego 

miasta, otrzymały w tym roku 2 osoby. O 

tym, kto otrzyma Statuetkę, decyduje Kapi-

tuła, złożona z Burmistrz Mrągowa, Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej, przewodni-

czących komisji stałych Rady Miejskiej oraz 

wszystkich laureatów Statuetek. W tym 

roku Kapituła przyznała to najważniejsze 

dla miasta wyróżnienie Panu Alfredowi 

Siwikowi za rozwój przedsiębiorczości i 

działania społeczne na rzecz mieszkańców 

Mrągowa. Drugą Statuetką Mrongowiusza 

kapituła wyróżniła Panią Barbarę Panek 

Strzałkowską za aktywność lokalną oraz 

popularyzację harcerskich wartości. 

Podczas Dni Mrągowa wręczone zostały 

również Statuetki Niezapominajki. Do gro-

na laureatów tego wyróżnienia dołączyli: 

Dariusz Żyłowski, kierownik muzeum za 

rozwój muzealnictwa i promocję Mrągowa 

oraz Zespół Radio Planeta za dobrą współ-

pracę z Samorządem i promocję Mrągowa.  

Już po raz trzeci w ramach Dni Mrągowa w 

sobotę rozstrzygnięto plebiscyt na Mrągo-

wianina Roku, którego organizatorem jest 

Burmistrz Mrągowa i Radio Planeta. W 

tegorocznej edycji zwyciężył Andrzej Re-

giec, który na co dzień jest dyrektorem Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Mrągowie. W tym roku o tytuł Mrągowia-

nina Roku ubiegali się: Arkadiusz Mierkow-

ski, Andrzej Regiec, Sławomir Trzeciakie-

wicz, Marian Modzelewski, Agata Dowhań.  

W ostatnim dniu imprezy odbył się VII 

Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Arty-

stycznego, zorganizowany przez Burmistrza 

Mrągowa, Związek Gmin Warmińsko – 

Mazurskich, Centrum Kultury i Turystyki. 

Wraz z przeglądem rozstrzygnięty został 

konkurs na pamiątkę Warmii i Mazur. W 

tym roku I miejsce zajęła Pani Jadwiga An-

Na fot. Od lewej nagrodzony Statuetką Mrongowiusza: Alfred Siwik, Przewodniczący Rady Miejskiej, 

Tadeusz Tyczyński, nagrodzona Statuetka Mrongowiusza Barbara Panek-Strzałkowska, Nominowani w 

plebiscycie Mrągowianin Roku: Arek Mierkowski, Sławomir Trzeciakiewicz, Burmistrz Miasta Mrągowa 

Otolia Siemieniec, Zwycięzca Plebiscytu Mrągowianin Roku Andrzej Regiel i nagrodzeni Statuetką 

Niezapominajką: Paulina Jabłonowska odbierająca wyróżnienie w imieniu Zespołu Radio Planeta oraz 

tuszewicz z Olsztyna, II miejsce Pan Jan 

Kosiorek z Ełku, III miejsca w tym roku nie 

przyznano. 

Stałymi punktami Dni Mrągowa są również 

rozgrywki i konkursy sportowe w różnych 

dyscyplinach, w tym roku obył się m.in. 

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mazury 

CUP, eliminacje wojewódzkie do amator-

skich mistrzostw Polski w kolarstwie gór-

skim Family Cup, zawody wędkarskie dla 

najmłodszych oraz Turniej Piłki Nożnej 

Mrągowskich Zakładów Pracy. 



Agata Janczewska, Donata Kobylińska-Durka 

Dni Mrągowa c.d.  
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Zespół ,,Sukces" w Estonii 
19 osobowa reprezentacja zespołu „Sukces” ponownie gościła w Tallinie. na zaprosze-

nie Ambasadora RP w Republice Estonii, Grzegorza Poznańskiego. 

„Sukces” miał okazję wziąć udział w otwarciu 

Festiwalu Laulupidu—Święta Pieśni i Tańca, a 

jedna z członkiń zespołu Anita Perzan była w 

składzie grupy niosącej ogień zapalający znicz 

– symbol rozpoczęcia imprezy. Podczas poby-

tu w Tallinie, Ambasador Grzegorz Poznański 

zaprosił „Sukces” na oficjalną wizytę w amba-

sadzie, gdzie wygłosił wiele pozytywnych 

opinii w stronę młodzieży, a swoje wystąpie-

nie rozpoczął słowami: „Usiądźcie kochani, to 

ja powinienem stać przed Wami, bo jesteście 

godnymi ambasadorami kultury polskiej, po 

Waszym koncercie jestem lepszym człowie-

kiem, dziękuję za emocje, które mogłem dzię-

ki Wam przeżyć”. Największą  satysfakcję dały 

zespołowi opinie o jego występach zawarte w 

podziękowaniach skierowanych do Agaty 

Dowhań - kierownika artystycznego zespołu: 

„Radość, jaką nam sprawił swoimi występami 

zespół „Sukces”, wysoki poziom artystyczny, a 

przede wszystkim entuzjazm i przebijająca od 

Was miłość do muzyki sprawiają, że z pełnym 

przekonaniem rekomendujemy Was do wy-

stępów na scenach innych krajów. Wystę-

pów, które godnie reprezentują Polskę i Wasz 

region.” Jeszcze piękniejsze podziękowania, z 

wyrazami najwyższego szacunku od Ambasa-

dora RP w Republice Estonii, otrzymała pani 

Burmistrz, Otolia Siemieniec za objęcie mece-

natem tej wyprawy artystycznej i wspieranie 

zespołu. 

,,Sukces” z Ambasadorem RP w Estonii, Grzegorzem 

Poznańskim  

Tak się bawi, tak się bawi 3Wiek... to hasło wy-

krzykiwała publiczność podczas I Festiwalu 

Dojrzałości "FESD", który zorganizowali studenci 

mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Program artystyczny przerósł najśmielsze oczeki-

wania wszystkich widzów. 

Z mazurskiego kamienia, obrabianego, szlifo-

wanego, frezowanego ręką artystów-

rzeźbiarzy polecą iskry, a ogień będący tema-

tem przewodnim Wyrzeźbionego miasta zo-

stanie wprost wykrzesany z kamienia. Uczest-

nicy pleneru, to twórcy z bogatym doświad-

czeniem, lecz również artyści, którzy po raz 

pierwszy zmierzą się z mazurskim kamieniem 

i mrągowskimi żywiołami. Nad kształtem 

artystycznym pleneru czuwa wybitny rzeź-

biarz, prof. Adam Myjak. Wsparcia meryto-

ryczno-technicznego udzieli Bolesław Mar-

schall, znawca kamiennego tworzywa, a także 

artysta z bogatym dorobkiem. Zatem emocji w 

zmaganiach z formą nie zabraknie. Przed 

artystami pięć tygodni ciężkiej, ale jakże twór-

czej pracy z Żywiołem.  Nam pozostaje czekać 

na efekty, a postęp prac możemy śledzić na 

stronie projektu www.wyrzezbionemiasto.pl, 

w fotorelacjach oraz aktualnościach. Ciekawi 

również jesteśmy czy artystom uda się roznie-

cić ogień w mazurskim kamieniu i przekazać 

nam, odbiorcom ich sztuki, tak różnorodną 

symbolikę ognia, począwszy od zniszczenia i 

siły, a skończywszy na miłości i domowym 

ognisku. Projekty przedstawione przez rzeź-

biarzy są gwarantem, że tak się stanie, a ogni-

ste rzeźby w Mrągowie będą pełne ekspresji, 

tak jak sam ogień. Uroczysta prezentacja 

rzeźb odbędzie się 26 sierpnia 2011, a towa-

rzyszyć jej będzie doskonała oprawa arty-

styczna, oczywiście w blasku płomieni i magii 

muzyki.  Artyści-rzeźbiarze II edycji projektu 

Mrągowo-wyrzeźbione miasto - 4 Żywioły 

Ogień-2011 to: Grzegorz Gwiazda, Maciej 

Marschall, Wojciech Mendzelewski, Katarzy-

na Mikłasz, dr Radosław Skóra, dr Zbigniew 

Stanuch, dr Piotr Zieleniak. 

Artyści igrają z ogniem …w Mrągowie! 
W rozgrzanym turystycznie Mrągowie, w sercu gorących letnich imprez, 

będzie jeszcze goręcej, a to za sprawą rozpoczętego właśnie pleneru rzeź-

biarskiego i kolejnej już edycji projektu Mrągowo-wyrzeźbione miasto, tego 

roku zainspirowanej żywiołem Ognia.  

Projekt Mrągowo-wyrzeźbione miasto współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  

na lata 2007-2013. 

Prof. Adam Myjak pomaga mrągowiance Katarzynie Mi-

kłasz dobrać odpowiedni kamień, fot M. Marschall  

Ponad 60 osób wzięło udział w konkursie wiedzy 

o Unii Europejskiej „EuroQuiz 2011”, a blisko 

tysiąc odwiedziło mini - miasteczko Komisji 

Europejskiej, ustawione przy Placu Unii Europej-

skiej w Mrągowie. Mrągowo było kolejnym 

miastem na trasie tegorocznej edycji akcji infor-

macyjno – edukacyjnej Komisji Europejskiej w 

Polsce. 

HAPPENING - paradoxalne działania plastyczne 

i taneczne zorganizowany przez UM Mrągowo, 

Studio Paradox, Mrągowską Scenę Tańca Współ-

czesnego cieszył się ogromnym zainteresowa-

niem mieszkańców Mrągowa.  

Na fot. Burmistrz Mrągowa z osobami, które 

zostały wyróżnione przez jury w konkursie na 

pamiątkę  Warmii i Mazur podczas VII Woje-

wódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego 



 

Andrzej Wachowicz  
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Piotr Piercewicz 

Pożegnanie Andrzeja Biedrzyckiego 
Piłkarze Mrągowii godnie pożegnali trenera Andrzeja Biedrzyckiego. "Biedrza" 

po 5 latach spędzonych w Mrągowie odchodzi do OKS Olsztyn. 

 

- Chciałbym, aby moje odejście połączyło, a 

nie podzieliło ludzi związanych z Mrągowią 

- powiedział podczas uroczystego pożegna-

nia trener Andrzej Biedrzycki.  

Odchodzącego na stanowisko dyrektora 

sportowego OKS Olsztyn Andrzeja Bie-

drzyckiego pożegnali przedstawiciele klubu, 

ponad setka kibiców i władze miasta. Prze-

wodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Ty-

czyński i Zastępca Burmistrza, Tomasz Wit-

kowicz wręczyli trenerowi Statuetkę Nieza-

pominajki za rozwój piłki nożnej i promocję 

Mrągowa.  

P r z y g o t o w a n i a  d o  s e z o n u  

Piłkarze Mrągowii przygotowania do nowe-

go sezonu rozpoczęli 11 lipca. Trening po 

raz pierwszy poprowadził nowy szkolenio-

wiec, Rafał Szwed, który jako piłkarz grał 

między innymi w barwach Stomilu Olsz-

tyn, Widzewa Łódź, Polonii Warszawa, 

Ruchu Chorzów czy Górnika Zabrze. W 

ekstraklasie rozegrał 135 spotkań. W roli 

trenera Rafał Szwed zadebiutował prawie 

rok temu. Pod jego wodzą DKS Dobre Mia-

sto doszedł do finału Wojewódzkiego Pu-

charu Polski, eliminując po drodze Mrągo-

wię prowadzoną przez Biedrzyckiego. 

- Jestem otwartym człowiekiem. Życie tre-

nera zatacza różne koła. Raz jest się po jed-

nej, a raz po drugiej stronie barykady - mó-

wi o sobie nowy trener Mrągowii. 

To nie koniec zmian przed nowym sezonem 

III ligi Mrągowia zyskała sponsora tytular-

nego, dzięki czemu klub z Mrągowa do roz-

grywek zostanie zgłoszony jako Mrągowia 

Budextan.  

Andrzej Biedrzycki odbiera z rąk Tadeusza Tyczyńskie-

go, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz z-cy Burmi-

strza, Tomasza Witkowicza Statuetkę Niezapominajkę, 

fot. P.Piercewicz  

 

Siatkarki MUKS Omega trenują przed 

ogólnopolskim finałem  
Siatkarki MUKS Omega Mrągowo w turnieju Kinder+ Sport osiągnęły historyczny 

wynik. W finałach wojewódzkich zajęły drugą lokatę, a następnie w turnieju bara-

żowym uzyskały awans do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się na początku 

września w Zabrzu. Warto wspomnieć, że mrągowianki pokonały w naszym woje-

wództwie, aż 37 zespołów. 

Najmłodsze siatkarki ze Szkoły Podstawo-

wej nr 4 zrzeszone w uczniowskim klubie, 

jako wicemistrzynie województwa walczyły 

w turnieju barażowym, który odbył się w 

Olsztynie 18.06.2011. Rywalem mrągowia-

nek było 7 zespołów, wicemistrzynie i brą-

zowe medalistki z województw lubelskiego, 

podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko- 

mazurskiego. Nasze siatkarki po pasjonują-

cej walce wywalczyły awans do Finałów 

Mistrzostw Polski, które odbędą się na po-

czątku września w Zabrzu, gdzie spotkają 

się 24 najlepsze zespoły w Polsce.  

W decydującym meczu grupowym nasze 

dziewczyny pokonały czołowy zespół woj. 

Mazowieckiego UKS Rosario Lubowidz

(ubiegłoroczny Mistrz Polski „dwójek” siat-

karskich) a potem w półfinale turnieju bara-

żowego UKS Atena Warszawa. Dwa najlep-

sze zespoły turnieju uzyskały awans do Za-

brza. Patronem rozgrywek Kinder + Sport 

jest znany siatkarz Sebastian Świderski, 

który wraz z innymi siatkarzami pierwszoli-

gowymi koordynuje Finał Mistrzostw Pol-

ski. Miarą sukcesu naszego zespołu jest to, 

że dziewczęta pokonały tylko w samym 

województwie warmińsko – mazurskim 37 

zespołów. Reprezentacja chłopców klubu 

MUKS omega Mrągowo również rywalizo-

wała w Turnieju Barażowym, gdyż w Finale 

Mistrzostw województwa zdobyli brązowe 

medale, jednak już po meczach grupowych 

odpadli z dalszej rywalizacji, chociaż bardzo 

dzielnie walczyli. Też należą się im słowa 

uznania. Wyniki uzyskane przez naszych 

siatkarzy i siatkarki są najlepszymi w histo-

rii Szkoły Podstawowej nr 4, klubu MUKS 

OMEGA i Miasta Mrągowo. 

Wakacje w kajaku  

z mrągowskim WOPR 
Tegoroczne 

wakacje należą 

do kajakarzy. 

Już po raz trze-

ci Mrągowski 

WOPR zapra-

sza dzieci i 

młodzież z powiatu mrągowskiego na 

bezpłatną naukę pływania w kajaku. 

Wakacje w kajaku odbywać się będą w 

każdy wakacyjny czwartek w godzi-

nach. 10:00 – 12:00 na brzeg jez. Czos 

przy wypożyczalni sprzętu wodnego na 

Jaszczurczej Górze w Mrągowie. 

 Wakacje w kajaku to doskonała propo-

zycja dla wszystkich, a sama nauka 

pływania tym sprzętem wodnym nie 

jest procesem długim, dzięki czemu 

możemy znacznie lepiej przyswoić 

niezbędną wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną. Podczas akcji „wakacje w 

kajaku” obecni będą ratownicy mrą-

gowskiego WOPRu, którzy będą czu-

wać nad bezpieczeństwem uczestni-

ków, a także przedstawią nam wszyst-

kie tajniki pływania kajakiem, dzięki 

czemu może stać się to dla nas nową 

pasją życiową. 

 Zakończenie akcji odbędzie się w 

ostatni wakacyjny czwartek (25 sierp-

nia), tego dnia na wszystkim miłośni-

ków wakacji w kajaku będzie czekało 

nie lada zadanie. Podczas gry wodnej 

uczestnicy po wytyczony szlaku nie 

tylko będą musieli pokazać swoje 

umiejętności nabyte podczas wakacyj-

nej nauki pływania w kajaku, ale także 

będą musieli odpowiedzieć na pytania 

związane z ziemią mrągowską.  

UWAGA  

B e z p ł a t n a  n a u k a   

p ł y w a n i a  k a j a k i e m  

W  k a ż d y  c z w a r t e k  o d  g o d z .  1 0 : 0 0  

 -  Z a p r a s z a m y  ! ! !   

 

Organizator:  Patronat honorowy: 

Burmistrz Miasta Mrągowo  

Patronat medialny:  



O G Ł O S Z E N I E   

BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie ogłoszono na 
okres 21 dni wykazy następujących 
nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym: 
 
a/ część działki nr 32/8 (obręb nr 1), 
położona przy ulicy Młodkowskiego, z 
przeznaczeniem na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsied-
niej.  
b/ część działki nr 124/6 (obręb nr 5), 
położona przy ulicy Królewieckiej, 
wynajęcie istniejącego garażu o po-
wierzchni 14,56m2. 
c/ część działki nr 52/30  (obręb nr 8), 
położona przy ulicy Wojska Polskie-
go, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej.  
 
Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela Re-
ferat Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, 
pokój nr 59), tel. 89 7419022  

Urząd Miejski sprzedaje  

w  przetargach mieszkania  
adres Powierzchnia 

( m2) 
    

 

Cena (zł) 

Wywoławcza   

w  

przetargu  

Bohaterów  

Warszawy 9/3 

31, 36  50 000 

Bohaterów  

Warszawy 11A/2 

53,80 40 000 

Królewiecka  

49/11 

50,38  55 000 

Królewiecka 2A/2 42,47 70 000 

Polna 2A/2 72,93  70 000 

os. Parkowe 8/20  35,55   80 000  

Długa 13/ 2 i 3             76,76       80 000 

Warszawska 21/2 98,21      120 000 

Królewiecka 29/5  88,70  115 000  

Lokale użytkowe 

Mrongowiusza 

71/21 

111,54  55 000 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 –  
Inspektor Danuta Kachnowicz  

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

To ostatnie mieszkania Miasta  
we wspólnotach.  

W skrócie 
Z URZĘDU  
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Projekt unijny „Z angielskim łatwiej” 
Zakończona została realizacja projektu pn. „Z angielskim łatwiej", współfinansowa-

nego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. 

były listy rezerwowe osób chętnych.  

Beneficjenci projektu, poprzez uczest-

nictwo w kursie, zdobyli wiedzę i 

umiejętności z zakresu języka angiel-

skiego na poziomie podstawowym, tj. 

słownictwa z wymową, gramatyki, słu-

chania, czytania, pisania oraz komuni-

kacji. W ramach zajęć dodatkowych 

uczestnicy projektu wykorzystali wie-

dzę i umiejętności językowe w rzeczy-

wistych sytuacjach życia codziennego, 

jak również zdobywali wiedzę i posze-

rzali bazę słownictwa angielskiego o 

zagadnienia związane z turystyką, 

atrakcjami Miasta Mrągowo, pracą za-

wodową w Polsce i innych krajach Unii 

Europejskiej. 

Na zakończenie szkolenia, kursanci 

otrzymali certyfikaty ukończenia kursu 

języka angielskiego z rąk Burmistrz 

Mrągowa, Otolii Siemieniec. 

Uczestnicy kursów bardzo pozytywnie 

ocenili realizację projektu. Podkreślali 

swoje zadowolenie, jak również wyra-

zili chęć uczestnictwa w kolejnych tego 

typu projektach. Kurs trwał od 14 lute-

go do 29 czerwca 2011 r. 

Projekt „Z angielskim łatwiej” jest już 

siódmym projektem zrealizowanym z 

powodzeniem przez Gminę Miasto 

Mrągowo, w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.  

Pomysłodawcą i wykonawcą projektu 

była Gmina Miasto Mrągowo. Na reali-

zację projektu pozyskano środki finan-

sowe w konkursie ogłoszonym dla 

Działania 6.3-Inicjatywy lokalne na 

rzecz podnoszenia poziomu aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich, 

Priorytet VI- Rynek Pracy otwarty dla 

wszystkich- Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  

Głównym celem projektu było podnie-

sienie poziomu kwalifikacji zawodo-

wych mieszkańców Miasta Mrągowo, 

którzy ukończyli już edukację, a nie 

mieli możliwości zdobycia wiedzy z 

podstaw języka angielskiego.  

W ramach projektu został zorganizo-

wany bezpłatny 70 - godzinny kurs 

języka angielskiego dla 24 mieszkań-

ców, który odbywał się w dwóch gru-

pach na terenie Miasteczka Westerno-

wego Mrongoville. Uczestnicy projektu 

otrzymali również dodatkowe godziny 

zajęć, które odbyły się w terenie, w 

powiązaniu z zagadnieniami dotyczący-

mi turystyki lokalnej i walorów tury-

stycznych Miasta Mrągowo, celem do-

skonalenia języka angielskiego. Dzięki 

projektowi pn. „Z angielskim łatwiej” 5 

uczestników znalazło zatrudnienie. 

Kurs cieszył się dużym zainteresowa-

niem mieszkańców Miasta. Ze względu 

na ograniczoną ilość miejsc, tworzone 

Kamila Pliszka  

http://WWW.mragowo.pl


 

Anna Jakubowicz 

 

,,Magazyn Mrągowski” nr 5 (267) 29 lipca 2011       Strona 7 

Z URZĘDU  

 

 

Komputery trafiły do mieszkańców Mrągowa  
Zakończona została instalacja sprzętu komputerowego w lokalach mieszkal-

nych beneficjentów projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu 

wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", realizo-

wanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Prio-

rytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospo-

darki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  

W wyniku prowadzonej, do końca 

kwietnia br., rekrutacji wyłoniono 50 

gospodarstw domowych z terenu Mia-

sta Mrągowo, spełniających kryteria 

określone we wniosku o dofinansowa-

nie projektu. Kolejnym etapem był za-

kup zestawów komputerowych wraz z 

oprogramowaniem, które zostały zain-

stalowane w lokalach mieszkalnych 

beneficjentów projektu. 

Następnie członkowie rodzin, zakwali-

fikowanych do projektu, uczestniczyli 

w szkoleniu komputerowym. Na po-

trzeby szkolenia zostało utworzonych 6 

grup, z czego 3 grupy to dzieci i mło-

dzież, a 3 dorośli. Szkolenie dorosłych 

prowadzone było w kierunku uzyska-

nia certyfikatu ECDL e-Citizen. Pro-

gram ten daje znakomite efekty w wal-

ce z wykluczeniem cyfrowym. Szkole-

nie e-Citizen obejmuje: podstawy ob-

sługi komputera i formularzy, operacje 

na plikach i folderach, korzystanie z 

edytora tekstu, obsługę przeglądarki 

internetowej, poczty elektronicznej, 

komunikatorów, e-usługi, ćwiczenia 

praktyczne. Szkolenie pozwala uzyskać 

umiejętności korzystania z zasobów i 

internetowych usług on-line. Szkolenie 

dla dzieci i młodzieży zostało zmodyfi-

kowane poprzez rozbudowanie zajęć 

dotyczących edytora tekstów, w zakre-

sie wiedzy o oświacie i szkoleniach, 

zagrożeniach, jakie niesie Internet oraz 

dodanie modułu dotyczącego arkusza 

kalkulacyjnego i Power Point. Łącznie 

zostało zrealizowanych 240 jednostek 

dydaktycznych szkolenia.  

W ramach dalszej realizacji projektu, 

beneficjentom zapewniono dostęp do 

Internetu za pomocą łącza mobilnego, 

bezprzewodowego. Usługa ta będzie 

świadczona bezpłatnie przez okres 85 

miesięcy. Całość działań projektowych 

jest współfinansowana ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka. 

Beneficjęci projektu, którzy otrzymali darmowe komputery podczas szkolenia  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Maria Lemecha  

Wypadków więcej,  

a krwi mniej!   
Zarząd Rejonowy Pol-

skiego Czerwonego 

Krzyża w Mrągowie 

wraz z Klubem Honoro-

wych Dawców Krwi 

apeluje do czynnych krwiodawców, jak 

też do osób pragnących zostać honoro-

wymi krwiodawcami o zgłaszanie się 

do punktów poboru krwi w Mrągowie, 

aby oddając swoją krew ratować życie. 
3 sierpnia godz. 8.00 – 11.30  

Bursa Międzyszkolna, ul. Mrongowiusza 65  

5 sierpnia godz. 9.00 – 11.30   

Ambulans Plac Piłsudskiego  

Miesiące wakacyjne, czas urlopów , czas 

prac polowych, są okresem zwiększonej 

liczby wypadków. Rośnie zapotrzebowanie 

na krew, która jest niezastąpionym lekiem 

ratującym życie. W związku z tym PCK 

uruchomiło dodatkowy punkt poboru krwi 

w ambulansie, gdzie po przeprowadzonych 

badaniach ogólnych , będzie można oddać 

cząstkę swojej życiodajnej tkanki. Oddając 

krew masz zagwarantowane bezpłatne ba-

danie ogóle, ustalenie grupy krwi itp. Leka-

rze dodatkowo tłumaczą, że nawet jeśli 

oddamy kilkadziesiąt mililitrów tego drogo-

cennego płynu, nasz organizm szybko nad-

robi straty. Krew można oddawać nie czę-

ściej niż cztery razy w roku. Krwiodawca 

musi być pełnoletni.  

Policjanci z Mrągowa 

najlepsi!!! 
Komenda Woje-

wódzka Policji w 

Olsztynie podsu-

mowała pracę 

funkcjonariuszy 

z Warmii i Ma-

zur. Mrągowscy 

policjanci zajęli 

pierwsze miejsce za I półrocze 2011 

roku w tej klasyfikacji. 
W podsumowaniu I półrocza 2011 roku 

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie 

wypadła bardzo korzystnie. Zajęła pierwsze 

miejsce w klasyfikacji komend wojewódz-

twa warmińsko-mazurskiego.  

Wśród ocenianych przez Komendę Woje-

wódzką Policji w Olsztynie mierników 

znalazły się m.in kategorie.: przestępczość 

kryminalna, rozbój, wymuszenia rozbójni-

cze, kradzież rozbójnicza, kradzież cudzej 

rzeczy, kradzież z włamaniem, kradzież 

samochodu, bójka i pobicie, nietrzeźwi kie-

rujący i inne. 



KULTURA   
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Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła, malarstwa, kierma-

sze, kuchnia kresowa... to tylko nieliczne punkty programu tegorocznego 

Festiwalu Kultury Kresowej. Artystyczni goście z Litwy, Ukrainy, Białorusi  

i  Rosji już po raz siedemnasty zaprezentują swoje, nie tylko wokalne talen-

ty w Mrągowie.  

P r o g r a m   

1 7 .  F e s t i w a l u  

K u l t u r y  K r e s o w e j   

 

P I Ą T E K  5  s i e r p n i a   

Plac Unii Europejskiej 

16.00 – 21.00   „Mała Gala Kresowa”  

           – występy zespołów, prezentacje  

           rękodzieła i malarstwa; kiermasze, 

           kuchnia kresowa  

17.30 Oficjalne otwarcie Festiwalu       

Centrum Kultury i Turystyki  

16.00 Współczesna literatura kresowa –   

           prezentacje Twórców z Litwy,  

           Ukrainy i Białorusi /sala Orbita/ 

18.00 Otwarcie wystaw: historycznej   

          "Dokumenty przeszłości i pamiątki  

           repatriantów" Ryszarda Bitowta,  

           plakatu FKK Piotra Dondajewskiego,  

           fotograficznej Jerzego Karpowicza 

18.30 Kresowa Wieczornica w wykonaniu  

           Barbary Wachowicz "W Ojczyźnie  

           serce me zostało" 

 

SOBOTA 6 sierpnia 

Plac Jana Pawła II       

11.00  Kresowe spotkanie z muzyką  

           i poezją  

Plac Unii Europejskiej      

12.00 – 16.30   Koncerty Zespołów  

         Kresowych prezentacje rękodzieła i    

          malarstwa; kiermasze, kuchnia kresowa  

Ratusz           

14.00 Konferencja prasowa  FKK 

          Amfiteatr           

17.00 KONCERT GALOWY 

          17 Festiwalu Kultury Kresowej  

 

NIEDZIELA 8 sierpnia  

Kościół św. Wojciecha      

10.30  Msza Święta z udziałem Zespołów   

           Kresowych i Poetów  

Plac Unii Europejskiej     

12.00 – 15.30 Koncerty Zespołów  

            Kresowych prezentacje rękodzieła  

            i malarstwa; kiermasze,  

            kuchnia kresowa 

15.30  KOROWÓD ulicami Miasta  

           (od ul. Sobczyńskiego do Placu  

           Jana Pawła II i promenadą  

           do Amfiteatru nad jez. Czos) 

Amfiteatr           

17.00 Koncert Reprezentacyjnego  

          Zespołu  Artystycznego  

           Wojska   Polskiego  

          - wstęp wolny  

19.00 Oficjalne zakończenie  

          17. Festiwalu  Kultury Kresowej  

          pożegnanie uczestników Festiwalu 

           

ZAPRASZAMY!!!!!! 

  

 

Bilety na 17. Festiwal Kultury  

Kresowej Dostępne są w Centrum 

 Kultury i Turystyki, ul . Warszawska 

26, 11-700  Mrągowo, tel. 89 743 34 66 

Ceny biletów: 

I miejsca - 55 zł 

II miejsca - 45 zł 

III miejsca - 25 zł 

Bilety na 17. Festiwal Kultury Kreso-

wej w Mrągowie będą również  do-

stępne  w systemie firmy Ticket Onli-

ne, dzięki temu niezależnie od miej-

sca można będzie kupić wszystkie 

dostępne w danej chwili bilety. 

Call Center TopTicketLine 0 801 450 

450 (czynne 7 dni w tygodniu), 

punkty przedsprzedaży na terenie 

całego kraju (lista na stronie 

www.ticketonline.pl) oraz kasa w 

Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-

gowie - również pracująca w syste-

mie firmy Ticket Online: poniedzia-

łek - piątek w godz. 10.00-17.00 - 

punkt ksero, tel. 89 743 34 66, 

e-mail:bilety@ckit.mragowo.pl. 

Można również  dokonywać wstęp-

nej rezerwacji biletów na 17. Festiwal  

Kultury Kresowej pod adresem  

bilety@ckit.mragowo.pl.  

 

  


