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Jest to kolejny krok w rozbudowie infra-
struktury turystycznej Mrągowa -  mówi 
Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec.- 
Tego typu inwestycja niewątpliwie przy-
czyni się do wzrostu atrakcyjności Mia-
sta. Do przetargu ogłoszonego pod ko-
niec czerwca przystąpiło 12 firm, spośród 
których wybrano mrągowską firmę Eko-
melbud S.A., która zaoferowała wykona-
nie inwestycji za kwotę 9 764 056zł. W 
przetargu wzięło udział 6 firm z Olszty-
na, firma z Wrocławia, Ostródy, Mora-
wicy, Giżycka oraz Marcinkowa. Ofertę 
z najwyższą kwotą 18 898 950 zł złożyła 
firma Arbet z Olsztyna. Obiekt został już 
przekazany Wykonawcy, który przystą-
pił do rozbiórki a następnie przebudowy. 
Nowa scena została zaprojektowana na 

planie elipsy. Pod sceną umieszczone 
zostanie zaplecze sceny z garderobami, 
pomieszczeniami technicznymi, socjalny-
mi oraz małej gastronomii. Zaprojekto-
wano również przebudowę istniejącej 
widowni, która po remoncie liczyć  bę-
dzie ok. 5000 osób. Widownię podzielo-
no na cztery sektory. W części centralnej 
zaprojektowano reżyserkę. W central-
nym miejscu między wejściami na teren 
amfiteatru zaprojektowano budynek kas. 
W części północnej wybudowane będą 
nowoczesne toalety. Ekomelbud S.A. 
przebuduje mrągowski amfiteatr do poło-
wy czerwca 2012 roku. Gmina Miasto 
Mrągowo pozyskała dofinansowanie z 
EFRR w ramach RPO do tej inwestycji w 
wysokości około 3 mln zł.  

 

Rozpoczęta przebudowa Amfiteatru  
w Mrągowie  

Do połowy czerwca 2012 roku  zostanie zmodernizowany amfiteatr Do połowy czerwca 2012 roku  zostanie zmodernizowany amfiteatr Do połowy czerwca 2012 roku  zostanie zmodernizowany amfiteatr Do połowy czerwca 2012 roku  zostanie zmodernizowany amfiteatr 
w Mrągowie. 16 sierpnia podpisano umowę na realizację jednego z w Mrągowie. 16 sierpnia podpisano umowę na realizację jednego z w Mrągowie. 16 sierpnia podpisano umowę na realizację jednego z w Mrągowie. 16 sierpnia podpisano umowę na realizację jednego z 
najważniejszych dla miasta projektów. Na dokumencie podpisy zło-najważniejszych dla miasta projektów. Na dokumencie podpisy zło-najważniejszych dla miasta projektów. Na dokumencie podpisy zło-najważniejszych dla miasta projektów. Na dokumencie podpisy zło-
żyli Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec oraz Tadeusz żyli Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec oraz Tadeusz żyli Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec oraz Tadeusz żyli Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec oraz Tadeusz 
Orzoł, Dyrektor mrągowskiej firmy Ekomelbud S.A.Orzoł, Dyrektor mrągowskiej firmy Ekomelbud S.A.Orzoł, Dyrektor mrągowskiej firmy Ekomelbud S.A.Orzoł, Dyrektor mrągowskiej firmy Ekomelbud S.A.    

Pozarządowe Mrągowo  
Jak współpracować z Jak współpracować z Jak współpracować z Jak współpracować z 
organizacjami poza-organizacjami poza-organizacjami poza-organizacjami poza-
rządowymi i jakie rządowymi i jakie rządowymi i jakie rządowymi i jakie 
wspólne zdania będą wspólne zdania będą wspólne zdania będą wspólne zdania będą 
realizowane razem z realizowane razem z realizowane razem z realizowane razem z 

samorządem. W Mrągowie powstaje samorządem. W Mrągowie powstaje samorządem. W Mrągowie powstaje samorządem. W Mrągowie powstaje 
program współpracy  z NGO rok 2012. program współpracy  z NGO rok 2012. program współpracy  z NGO rok 2012. program współpracy  z NGO rok 2012.     
Miasto Mrągowo tworzy program 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi w celu realizacji zadań publicz-
nych, takich jak chociażby organizo-
wanie czasu wolnego dla dzieci i mło-
dzieży w 2012 roku. - mówi Otolia 
Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągo-
wo. Zadania, które znajdą się w pro-
gramie będą dotowane przez samorząd. 
Propozycje takich zadań organizacje 
działające na terenie Mrągowa mogą 
już zgłaszać do Referatu Strategii, Roz-
woju, Promocji i Integracji Europej-
skiej w Urzędzie Miejskim.  Tam przy-
gotowano specjalne ankiety, które ma-
ją pomóc w stworzeniu programu 
współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi, są one również do-
stępne na stronie www.mragowo.pl w 
zakładce organizacje pozarządowe. 
Dokumenty należy składać w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
do poniedziałku 12 września. 
Zachęcamy do zgłaszania propozycji!!! Zachęcamy do zgłaszania propozycji!!! Zachęcamy do zgłaszania propozycji!!! Zachęcamy do zgłaszania propozycji!!!     
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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 wydzierżawienia w 
trybie bezprzetargowym: 
 
a/ część działki nr 124/6 (obręb nr 5), położo-
na przy ulicy Królewieckiej, wynajęcie ist-
niejącego garażu o powierzchni 16,20 m2. 
b/ część działki nr 203/3 (obręb nr 6), poło-
żona przy ulicy Wojska Polskiego, z prze-
znaczeniem na teren zielony.  
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 
60A (II piętro, pokój nr 69), tel. 89 7419022  

Urząd Miejski sprzedaje  

w  przetargach mieszkania  
adres Powierzchnia 

( m2) 
    

 

Cena (zł) 
Wywoławcza   

w  

przetargu  

Bohaterów  

Warszawy 9/3 

31, 36  45 000 

Królewiecka  

49/11 

50,38  50 000 

Królewiecka 2A/2 42,47 65 000 

Polna 2A/2 72,93  70 000 

os. Parkowe 8/20  35,55   80 000  

Warszawska 21/2 98,21      110 000 

Królewiecka 23/5  88,70  115 000  

Lokale użytkowe 

Mrongowiusza 

71/21 

111,54  45 000 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 –  
Inspektor Danuta Kachnowicz  

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

To ostatnie mieszkania Miasta  
we wspólnotach.  
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Prace przy realizacji projektu pn. 
,,Budowa ciągu pieszo-jezdnego nad 
Jeziorem Sołtysko” dobiegają końca.  
Termin zakończenia inwestycji prze-
widziano na październik br. Wartość 
projektu 2 526 105,00 zł. Koszt wyko-
nania tego zadania pokryty jest w cało-
ści z budżetu  Miasta. Inwestycję reali-
zuje mrągowska firmia POLGER  
Sp. z o.o.  

Prace budowlane przy realizacji projektu 
pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum 
budynku szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie 
– Etap II – Budowa infrastruktury sporto-
wej” przebiega z godnie z planem.  

Trwają prace nad uzbrojeniem terenów 
przemysłowo - składowych przy ul. Prze-
mysłowej. Inwestycja swoim zakresem 
obejmuje budowę drogi wraz z budową 
infrastruktury technicznej - sieć wodocią-
gową, kanalizację sanitarną i deszczową, 
oświetleniem terenu. Rozwój firm w Stre-
fie Ekonomicznej wpłynie na ograniczenie 
bezrobocia w Mieście.  

W trakcie budowy jest także Ekomarina, 
termin zakończenia  prac przewidywany 
jest na wiosnę 2012 roku.  Ekomarina bę-
dzie częścią systemu turystycznego Mrągo-
wa. Projekt wpłynie na rozwój infrastruk-
tury sportowej i rekreacyjnej.  

Zgodnie z harmonogramem realizowana jest przebudowa ulic Brzozowej i Rynkowej w 
Mrągowie . Wykonano roboty związane z wymianą instalacji na ul. Brzozowej i Rynkowej 
oraz pobliskich ciągach, budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż torów. Na ukończeniu są 
roboty branży sanitarnej i teletechnicznej. Miasto pozyskało dofinansowanie do tej inwesty-
cji z programu rządowego. 

Zapraszamy do  
korzystania  
z BIP Gminy 
Miasto Mrągowo  
Serwis jest nieustannie aktualizowany i 
znajdą tu Państwo wszystkie informacje 
wymagane przepisami ustawy o dostępie 
do informacji publicznej a także inne 
ważne informacje dotyczące Miasta. 
w w w . b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /w w w . b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /w w w . b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /w w w . b i p . w a r m i a . m a z u r y . p l /
mragowo_gmina_miejska/ mragowo_gmina_miejska/ mragowo_gmina_miejska/ mragowo_gmina_miejska/     
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Program edukacyjny ,,Moje 
dziecko idzie do szkoły”.   
Zadbaj o kręgosłup dziecka. 
Wiek wczesnoszkolny to okres, w którym 
dziecko uczy się prawidłowych zachowań    
i jednocześnie wykazuje duże zaintereso-
wanie zdrowiem własnym. Ten etap, wiąże 
się  z wieloma zmianami w jego życiu, jak 
również w życiu rodziców. Zanim dziecko 
pójdzie do szkoły, należy zwrócić uwagę na 
ciężar plecaka. Nie ma przepisów praw-
nych ani norm określających maksymalne 
obciążenie tornistrami.   Przyjmuje się, że 
bezpieczny ciężar plecaka to: dla dzieci w 
wieku do 13 lat – 10% wagi ciała, dla dzieci 
w wieku powyżej 13 lat – 15% wagi ciała. 
Prawidłowa konstrukcja tornistra: nie po-
winien zmieniać naturalnego sposobu cho-
dzenia, wyposażony jest w miękkie, regulo-
wane i szerokie szelki (regulacja pozwala 
na ścisłe przyleganie plecaka do kręgosłupa, 
a odpowiednio szerokie szelki nie wrzynają 
się w ramiona), ścianka tylna usztywniona, 
w dolnej części ścianki tylnej konieczne 
wybrzuszenie uwzględniające kształt   na-
turalnej krzywizny kręgosłupa, wewnątrz 
wyposażony jest  w  przegródki pozwalają-
ce na równomierne rozłożenie ciężaru. 
Kontrola wagi tornistra: zakup tornistrów 
lekkich (spotyka się bowiem tornistry, 
które są ciężkie bez wyposażenia), dobór 
zeszytów (rezygnacja z zeszytów grubych i 
w twardych oprawach na rzecz zeszytów 
cieńszych i w miękkich oprawach), okreso-
wa kontrola zawartości plecaka i elimino-
wanie rzeczy niepotrzebnych (np. zaba-
wek), które zwiększają ciężar tornistra. 
Noszenie nadmiernie obciążonych torni-
strów w okresie intensywnego wzrostu, 
może wpływać na powstawanie i utrwala-
nie wad postawy ciała. Świadomość wpły-
wu różnych czynników na samopoczucie 
dziecka i umiejętne postępowanie może 
zapobiec lub znacznie złagodzić ich nega-
tywne oddziaływanie na młody organizm. 

Beata Doraczyńska, Państwowy Beata Doraczyńska, Państwowy Beata Doraczyńska, Państwowy Beata Doraczyńska, Państwowy     
Powiatowy Inspektor Sanitarny w MrągowiePowiatowy Inspektor Sanitarny w MrągowiePowiatowy Inspektor Sanitarny w MrągowiePowiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie    

 

Co nowego w placówkach oświatowych? 
Nowy rok szkolny, to nowości. Remonty i odnowione pomieszczenia czekają nie Nowy rok szkolny, to nowości. Remonty i odnowione pomieszczenia czekają nie Nowy rok szkolny, to nowości. Remonty i odnowione pomieszczenia czekają nie Nowy rok szkolny, to nowości. Remonty i odnowione pomieszczenia czekają nie 
tylko w szkołach i przedszkolach, ale również placówkach, w których prowadzone tylko w szkołach i przedszkolach, ale również placówkach, w których prowadzone tylko w szkołach i przedszkolach, ale również placówkach, w których prowadzone tylko w szkołach i przedszkolach, ale również placówkach, w których prowadzone 
będą zajęcia pozalekcyjne.będą zajęcia pozalekcyjne.będą zajęcia pozalekcyjne.będą zajęcia pozalekcyjne.    

AKTUALNOŚCI 

Pierwszego września w szko-
łach prowadzonych przez 
G m i n ę  M i a s t o  
Mrągowo naukę rozpoczęło 
łącznie 1448 uczniów. Przez 
okres wakacyjny przeprowa-

dzono sporo drobnych i większych remon-
tów. Zakończono termomodernizację bu-
dynków Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu  
Szkół Nr 4. We wszystkich  szkołach i pla-
cówkach zapewniona jest pełna obsada 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.  
Dodatkowo szkoły pozyskały fundusze ze 
środków pozabudżetowych. W Zespole 
Szkół Nr 1 w roku szkolnym 2010/2011 
realizowane będą projekty „Owoce w szko-
le”, „Szklanka mleka” – finansowanie 
Agencja Rynku Rolnego oraz „e – Akade-

mia przyszłości” , „Rozwój kompetencji 
kluczowych przez sport” – finansowanie 
UE EFS . W Zespole Szkół Nr 4 realizowa-
ny będzie projekt „Owoce w szkole”.  W 
Zespole Szkół Nr 1 oraz Nr 4 realizowany 
będzie w ramach POKL projekt 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wy-
chowania uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych w Gminie Miasto Mrągowo”, a w 
Gimnazjum Nr 1 OHP „Rozwój kompeten-
cji kluczowych przez sport” – finansowany 
przez Unię Europejską w ramach EFS. 1 
września również przedszkola w Mrągowie 
rozpoczęły nowy rok szkolny. Na przed-
szkolaków po wakacyjnej przerwie czekały 
odnowione sale, hole przedszkolne i toale-
ty. Łącznie do placówek przyjęto 649 dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. 

Termomodernizacja za  
6,6 miliona zł zakończona  

Poprawa warunków nauki, opieki i pracy oraz ochrona środowiska Poprawa warunków nauki, opieki i pracy oraz ochrona środowiska Poprawa warunków nauki, opieki i pracy oraz ochrona środowiska Poprawa warunków nauki, opieki i pracy oraz ochrona środowiska –––– taki  taki  taki  taki 
jest efekt termomodernizacji obiektów oświatowych Miasta Mrągowo. jest efekt termomodernizacji obiektów oświatowych Miasta Mrągowo. jest efekt termomodernizacji obiektów oświatowych Miasta Mrągowo. jest efekt termomodernizacji obiektów oświatowych Miasta Mrągowo. 
Wartość inwestycji to 6,5 miliona złotych, z czego ponad 5 mln samorząd Wartość inwestycji to 6,5 miliona złotych, z czego ponad 5 mln samorząd Wartość inwestycji to 6,5 miliona złotych, z czego ponad 5 mln samorząd Wartość inwestycji to 6,5 miliona złotych, z czego ponad 5 mln samorząd 
pozyskał ze źródeł zewnętrznych.pozyskał ze źródeł zewnętrznych.pozyskał ze źródeł zewnętrznych.pozyskał ze źródeł zewnętrznych.    

Termomodernizacja rozpoczęła się w paź-
dzierniku trzy lata temu. Objęła budynki: 
Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 1 
(obiekt przy ul. Kopernika 2A i hala spor-
towa z łącznikiem przy ul. Bohaterów 
Warszawy), Przedszkola Kubuś, Przed-
szkola Stokrotka, Świetlicy Środowiskowej 
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
- Zadanie współfinansowane zostało ze 
środków krajowych w formie dotacji z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 
1, 5 mln zł oraz w formie pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 3, 8 
mln zł – mówi Otolia Siemieniec, Bur-
mistrz Mrągowa. - Pozostałą część Gmina 
Miasto Mrągowo finansuje z własnych 
środków. 
Głównym celem zrealizowanego projektu 
jest ochrona środowiska poprzez ograni-

czenie zużycia energii i zmniejszenia emi-
sji zanieczyszczeń. Pośrednim efektem są 
obniżone koszty funkcjonowania zmoder-
nizowanych obiektów. Nie bez znaczenia 
jest także poprawa warunków w jakich 
kształcą się młodzi mieszkańcy naszego 
miasta i pracują nauczyciele. 

 

Zadanie dofinansowana w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  

Przedszkole ,,Stokrotka” po zakończonej Przedszkole ,,Stokrotka” po zakończonej Przedszkole ,,Stokrotka” po zakończonej Przedszkole ,,Stokrotka” po zakończonej     
Termomodernizacji. Termomodernizacji. Termomodernizacji. Termomodernizacji. Fot. Natalia KoptasFot. Natalia KoptasFot. Natalia KoptasFot. Natalia Koptas    
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W ostatni weekend sierpnia odsłonięto 
nowe dzieła rzeźbiarzy, którzy oddali 
w swoich 7 pracach kolejny z Czterech 
Żywiołów. Do wiatru dołączył ogień, a  
jego wieczorna prezentacja była dużym 
wydarzeniem w naszym mieście. Mia-
sto zapłonęło ogniem, a artystycznym 
niespodziankom nie było końca.  
Tancerze ognia skupieni wokół rzeźb, 
podkreślali ich ognisty charakter i 
wciągali w swój żywiołowy taniec. W 
działania taneczne pośród rzeźb włą-
czyła się również Mrągowska Scena 
Tańca Współczesnego z własną inter-
pretacją żywiołu Ognia. Ten dzień był 
szczególnie ważny dla artystów rzeź-
biarzy, którzy odsłonili mieszkańcom 
swoje prace i tym samym, jak często 
wspominali, ujawnili swoje emocje, tak 
aby każdy z nas mógł pobyć ze sztuką, 
dotknąć jej i  przeżywać ją na swój 
własny sposób. 
Klimatu magii tego wieczoru dodał 
koncert Miśkiewicz/Majewski Ouintet 

Mrągowo zapłonęło ogniem  
Niezwykłą atmosferę udało się wprowadzić podczas artystycznego widowiska podsumowującego projekt „Mrągowo Niezwykłą atmosferę udało się wprowadzić podczas artystycznego widowiska podsumowującego projekt „Mrągowo Niezwykłą atmosferę udało się wprowadzić podczas artystycznego widowiska podsumowującego projekt „Mrągowo Niezwykłą atmosferę udało się wprowadzić podczas artystycznego widowiska podsumowującego projekt „Mrągowo 
–––– wyrzeźbione miasto”. Ostatni z żywiołów  wyrzeźbione miasto”. Ostatni z żywiołów  wyrzeźbione miasto”. Ostatni z żywiołów  wyrzeźbione miasto”. Ostatni z żywiołów –––– ogień  ogień  ogień  ogień –––– był tematem przewodnim rzeźb, które stanęły w centrum  był tematem przewodnim rzeźb, które stanęły w centrum  był tematem przewodnim rzeźb, które stanęły w centrum  był tematem przewodnim rzeźb, które stanęły w centrum 
miasta. Oprawa tego wydarzenia również była gorąca: koncert, pokazy ognia, światła i fajerwerki.miasta. Oprawa tego wydarzenia również była gorąca: koncert, pokazy ognia, światła i fajerwerki.miasta. Oprawa tego wydarzenia również była gorąca: koncert, pokazy ognia, światła i fajerwerki.miasta. Oprawa tego wydarzenia również była gorąca: koncert, pokazy ognia, światła i fajerwerki.    

z kompozycjami Krzysztofa Komedy. 
Doskonałość brzmienia, skupienie i 
moc refleksji -tak w skrócie można 
było nazwać to, co usłyszeliśmy pod-
czas widowiska.  
Mocnym akcentem  piątkowej imprezy 
był pokaz Grupy Żywy Teatr z Biela-
wy, pełen energii, wirującego ognia i 
blasku pochodni. Ognisty spektakl, jaki 
zaprezentował w Mrągowie Żywy Te-
atr był doborem znakomitej chore-
ografii i etnicznych brzmień. Finał 
Wyrzeźbionego Miasta zakończył się 
pokazem sztucznych ogni, które roz-
błysnęły na niebie w przeróżnych 
kształtach i kolorach. 
Rzeźbiarskie, tegoroczne prezentacje 
artystów, można oglądać na Placu Unii 
Europejskiej oraz wokół Jeziorka Magi-
strackiego. Siedem ognistych rzeźb 
zostało wykonanych podczas 5- tygo-
dniowego pleneru rzeźbiarskiego w 
Mrągowie, przez zaproszonych rzeź-
biarzy. Nad całością  czuwał opiekun 

artystyczny prof. Adam Myjak jak 
również opiekun techniczny- Bolesław 
Marschall. Podczas drugiej edycji pro-
jektu „Mrągowo-wyrzeźbione miasto” 
4 ŻYWIOŁY OGIEŃ rzeźbili i wyrzeź-
bili kolejne prace:  Grzegorz Gwiazda 
„Masa Krytyczna”, Maciej Marschall, 
Wojciech Mendzelewski „Znicz”, Ka-
tarzyna Mikłasz „Czajnik”, Radosław 
Skóra „Impresja” , Zbigniew Stanuch 
„Płomień”, Piotr Zieleniak „Destrukt”. 
Podczas piątkowego widowiska arty-
stycznego, spotkania z rzeźbą, tańcem 
ognia i świateł oraz muzyką rozdawane 
były pamiątki projektu „Mrągowo-
wyrzeźbione miasto”- herbowe łapki 
mrągowskie w mazurskim kamieniu, 
tak aby miłośnicy rzeźby mogli wziąć 
cząstkę „Wyrzeźbionego miasta” do 
domu. 
Fotorelację z widowiska artystycznego 

można zobaczyć w galerii na stronie 

www.wyrzezbionemiasto.plwww.wyrzezbionemiasto.plwww.wyrzezbionemiasto.plwww.wyrzezbionemiasto.pl.  

Pokaz Grupy Żywy teatr z Bielawy for. M. Modzelewski  

Koncert Miśkiewicz/Majewski Koncert Miśkiewicz/Majewski Koncert Miśkiewicz/Majewski Koncert Miśkiewicz/Majewski 
Quintet z kompozycjami Quintet z kompozycjami Quintet z kompozycjami Quintet z kompozycjami     
Krzysztofa Komedy. Krzysztofa Komedy. Krzysztofa Komedy. Krzysztofa Komedy.     

Pokaz Grupy Żywy Teatr z Bielawy fot. M.ModzelewskiPokaz Grupy Żywy Teatr z Bielawy fot. M.ModzelewskiPokaz Grupy Żywy Teatr z Bielawy fot. M.ModzelewskiPokaz Grupy Żywy Teatr z Bielawy fot. M.Modzelewski    
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„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2011- 2013  

Katarzyna Mikłasz ,,Czajnik”Katarzyna Mikłasz ,,Czajnik”Katarzyna Mikłasz ,,Czajnik”Katarzyna Mikłasz ,,Czajnik”    

Zbigniew Stanuch ,,Płomień”  

Katarzyna Mikłasz Katarzyna Mikłasz Katarzyna Mikłasz Katarzyna Mikłasz     

Piotr ZieleniakPiotr ZieleniakPiotr ZieleniakPiotr Zieleniak    
Grzegorz Gwiazda Grzegorz Gwiazda Grzegorz Gwiazda Grzegorz Gwiazda     

Radosław SkóraRadosław SkóraRadosław SkóraRadosław Skóra    

Wojciech Mendzelewski Wojciech Mendzelewski Wojciech Mendzelewski Wojciech Mendzelewski     

Maciej MarschallMaciej MarschallMaciej MarschallMaciej Marschall    

Zbigniew Stanuch Zbigniew Stanuch Zbigniew Stanuch Zbigniew Stanuch     

Grzegorz Gwiazda ,,Masa Krytyczna” 

Piotr Zieleniak ,,Destrukt” 

Radosław Skóra ,,Impresja” 

Wojciech Mendzelewski ,,Znicz”  

Maciej Marschall , Bez Tytułu  

Fot. Marian Modzelewski Fot. Marian Modzelewski Fot. Marian Modzelewski Fot. Marian Modzelewski     

Artyści rzeźbiarze pleneru ,,Mragowo wyrzeźbione miasto - 4 Żywioły Ogień”  



 

 

Tegoroczne wojewódzkie obchody Dnia 
Turystyki odbędą się w Mrągowie 29 wrze-
śnia w hotelu Mercure Resort& Spa. Orga-
nizatorem jest Warmińsko – Mazurska 
Regionalna Organizacja Turystyczna – jest 
to najważniejsza w województwie organi-
zacja zajmująca się promocją turystyczną 
oraz integrująca branżę. Propozycję miejsca 
złożyła Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Ziemia Mrągowska” już w lutym. Argu-
mentacja za Mrągowem była następująca. 
Miasto jest wiodącym ośrodkiem turystycz-
nym w województwie, nie tylko dzięki 
dogodnemu położeniu geograficznemu, ale 
przede wszystkim jest kojarzone jako znane 
Miasto Festiwali. Dlatego też Mrągowo 
może poszczycić się ponad 3 tys. miejsc 

Wniosek na najlepszy produkt turystyczny 
został złożony przez Lokalną Organizację 
Turystyczną „Ziemia Mrągowska” oraz 
Mrągowskie Centrum Informacji Tury-
stycznej. 22 sierpnia Kapituła Konkursowa 
etapu regionalnego jednogłośnie najwyżej 
oceniła Mrągowo! Należy zaznaczyć, że 
wyróżnienie to jest w bardzo dużej mierze 
zasługą osób pracujących w Centrum Kultu-

MCiTMCiTMCiTMCiT    

AKTUALNOŚCI  
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ry i Turystyki w Mrągowie, 
których bogate doświadcze-
nie i fachowa wiedza są przy-
datne w organizacji różnego 
typu imprez kulturalnych. 
Przed nami etap centralny, 
informację o tym, czy nomi-
nacje Kapituły znajdą uznanie 
na szczeblu centralnym po-
znamy 29 września br. w 
Mrągowie, podczas obcho-
dów regionalnych Światowe-

go Dnia Turystyki. Certyfikaty nadawane 
przez Polską Organizację Turystyczną są 
ważnym elementem promocji regionów. 
Atrakcje turystyczne wyróżnione w ten 
znajdują miejsce w publikacjach wydawa-
nych przez tę najważniejszą w kraju naro-
dową organizację turystyczną, dzięki czemu 
promocja jest prowadzona nie tylko w Pol-
sce, ale również za granicą.  

 

„Mrągowo – festiwalowe miasto”  
docenione! 

Polska Organizacja Turystyczna jest organizatorem konkursu mającego na Polska Organizacja Turystyczna jest organizatorem konkursu mającego na Polska Organizacja Turystyczna jest organizatorem konkursu mającego na Polska Organizacja Turystyczna jest organizatorem konkursu mającego na 
celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla 
turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspie-turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspie-turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspie-turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspie-
ranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie ranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie ranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie ranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie 
produktów turystycznych.produktów turystycznych.produktów turystycznych.produktów turystycznych.    

noclegowych różnej kategorii: od pojedyn-
czych pokoi po hotel cztero-gwiazdkowy. 
Jest to bardzo dobry wynik, jeżeli weźmie 
się pod uwagę liczbę mieszkańców, niewie-
le ponad 22 tys. W roku 2011 sztandarowa 
impreza miasta, która jako nieliczna z wo-
jewództwa, jest kojarzona z naszym regio-
nem, obchodziła okrągły jubileusz 30 lat. 
Oczywiście chodzi o Piknik Country. War-
to przypomnieć, że w roku 2008, także 
dzięki staraniom LOT Ziemia Mrągowska, 
Polska Organizacja Turystyczna nadała 
miastu krajowy certyfikat turystyczny: 
„Piknic Country oraz Western City Mron-
goville”, a rok później WM ROT nadał 
wojewódzkie wyróżnienie ”Mrągowo – 
Miasto Festiwali”.  

 

Wojewódzkie obchody Światowych DniWojewódzkie obchody Światowych DniWojewódzkie obchody Światowych DniWojewódzkie obchody Światowych Dni    
 Turystyki w tym roku w Mrągowie! Turystyki w tym roku w Mrągowie! Turystyki w tym roku w Mrągowie! Turystyki w tym roku w Mrągowie!  

Co roku zwieńczeniem sezonu wakacyjnego są obchody Światowego Dnia Co roku zwieńczeniem sezonu wakacyjnego są obchody Światowego Dnia Co roku zwieńczeniem sezonu wakacyjnego są obchody Światowego Dnia Co roku zwieńczeniem sezonu wakacyjnego są obchody Światowego Dnia 
Turystyki. Termin obchodów to koniec września. Inicjatorem tego święta Turystyki. Termin obchodów to koniec września. Inicjatorem tego święta Turystyki. Termin obchodów to koniec września. Inicjatorem tego święta Turystyki. Termin obchodów to koniec września. Inicjatorem tego święta 
jest zrzeszająca ponad 150 krajów Światowa Organizacja Turystyki Polska jest zrzeszająca ponad 150 krajów Światowa Organizacja Turystyki Polska jest zrzeszająca ponad 150 krajów Światowa Organizacja Turystyki Polska jest zrzeszająca ponad 150 krajów Światowa Organizacja Turystyki Polska 
jest w gronie członków założycieli powołanej do życia w 1975 roku organi-jest w gronie członków założycieli powołanej do życia w 1975 roku organi-jest w gronie członków założycieli powołanej do życia w 1975 roku organi-jest w gronie członków założycieli powołanej do życia w 1975 roku organi-
zacji.zacji.zacji.zacji.    

Piknik Country wystawa 
w Muzeum  
Specjalna wystawa została przygotowa-Specjalna wystawa została przygotowa-Specjalna wystawa została przygotowa-Specjalna wystawa została przygotowa-
na z okazji 30., jubileuszowego festi-na z okazji 30., jubileuszowego festi-na z okazji 30., jubileuszowego festi-na z okazji 30., jubileuszowego festi-
walu w Mrągowie. Można ją obecnie walu w Mrągowie. Można ją obecnie walu w Mrągowie. Można ją obecnie walu w Mrągowie. Można ją obecnie 
oglądać w Muzeum, które mieści się w oglądać w Muzeum, które mieści się w oglądać w Muzeum, które mieści się w oglądać w Muzeum, które mieści się w 
miejskim ratuszu. miejskim ratuszu. miejskim ratuszu. miejskim ratuszu.     
Wystawa jest zapisem historii najwięk-
szej imprezy country w Polsce i Euro-
pie, która nad jezioro Czos zawitała w 
1983 roku. Wcześniejsza edycja kon-
certu odbyła się rok wcześniej w Jele-
niej Górze. Kolekcja  powstała na bazie 
zbiorów Sławomira Stefaniaka, miesz-
kańca Mrągowa oraz zbiorów Muzeum 
w Mrągowie i Urzędu Miejskiego. Wy-
pełnieniem wystawy są rekwizyty wy-
pożyczone z Miasteczka Westernowe-
go Mrongoville oraz osób prywatnych.  
Muzeum (ul. Ratuszowa 5) czynne jest 
codziennie – prócz poniedziałków - w 
godz. 9-17 (w niedzielę w godz. 10 – 16). 

ZAPRASZAMY!!! ZAPRASZAMY!!! ZAPRASZAMY!!! ZAPRASZAMY!!!  

Festiwal według  

Józefa Jabłońskiego  



 

 

Bartek Koziatek Bartek Koziatek Bartek Koziatek Bartek Koziatek     
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Olimp Mrągowo zwycięzcą  
drugiej edycji NMR 

W sobotę 13 sierpnia na boisku Orlik na os. Mazurskim odbyła się II edycja W sobotę 13 sierpnia na boisku Orlik na os. Mazurskim odbyła się II edycja W sobotę 13 sierpnia na boisku Orlik na os. Mazurskim odbyła się II edycja W sobotę 13 sierpnia na boisku Orlik na os. Mazurskim odbyła się II edycja 
turnieju koszykówki ulicznej NMR Streetball Challenge. Gościem specjal-turnieju koszykówki ulicznej NMR Streetball Challenge. Gościem specjal-turnieju koszykówki ulicznej NMR Streetball Challenge. Gościem specjal-turnieju koszykówki ulicznej NMR Streetball Challenge. Gościem specjal-
nym był Paweł Papke, który dał się namówić nawet na udział w pokazach.nym był Paweł Papke, który dał się namówić nawet na udział w pokazach.nym był Paweł Papke, który dał się namówić nawet na udział w pokazach.nym był Paweł Papke, który dał się namówić nawet na udział w pokazach.    

Tegoroczny NMR Streetball Challenge  
poprowadził, dobrze znany mrągowskiej 
publiczności, Kacper „Kacpa” Lachowicz. 
„Kacpa” to ikona koszykarskiej konferan-
sjerki w Polsce (prowadzi m.in. Campy 
Marcina Gortata). 
Otwarcie tegorocznego turnieju zaczęło się 
od występu mrągowskiej grupy tanecznej 
„Fresh” z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Mrągowie. Następnie SML Crew zaprezen-
tował oficjalny hymn turnieju. 
Klimat turnieju streetballowego czuło się 
przez cały czas trwania rozgrywek. Oprawą 
muzyczną turnieju zajął się DJ Soina. 
Pierwszym etapem rozgrywek była faza 
grupowa. Drużyny rozegrały spotkania w 4 
grupach, systemem „każdy z każdym”. Spo-
tkania kończyły się po upływie 10 minut 
lub w momencie zdobycia 15pkt. przez 
którąkolwiek z drużyn. Do ćwierćfinałów 
awansowały dwa najlepsze zespoły z każdej 
grupy. Po spotkaniach grupowych odbył się 
pierwszy z dwóch zaplanowanych koncer-
tów. Wystąpił najbardziej rozpoznawalny 
mrągowski zespół hip hopowy SML Crew, 
który przygotował hymn turnieju.  
Po ciężkich rozgrywkach grupowych i 
chwili oddechu rozegrano ćwierćfinały: 
Olimp Mrągowo – TW Lolek, Ruda Graży-
na – Wizjonerzy, Najstarsi i najciężsi – 
Olsztyn Ballerz oraz eMKa Team – STR8 to 
NMR. W opinii większości kibiców ćwierć-
finał Olimp Mrągowo – TW Lolek był naj-

lepszym spotkaniem turnieju, przedwcze-
snym finałem. Olimp Mrągowo, gdzie grał 
dobrze znany Tomek Panewski, w tej edy-
cji turnieju bronił honoru zwycięzców I 
edycji NMR SC – In to Four Face – którzy, 
ze względu na przygotowania do nowego 
sezonu (Inter Parts AZS UMW Olsztyn) nie 
mogli niestety przyjechać do Mrągowa.  
Po bardzo emocjonującym spotkaniu osta-
tecznie do półfinału awansował Olimp 
Mrągowo, z pozostałych par: Wizjonerzy 
(Giżycko), Najstarsi i najciężsi (Olsztyn) 
oraz STR8 to NMR (Gdynia/Kętrzyn). 
 Następnym punktem programu był kon-
kurs rzutów za 3 pkt. Po konkursie publicz-
ność przeniosła się na sąsiedni kosz by obej-
rzeć główną atrakcję tegorocznej edycji 
NMR Streetball Challenge – występ ekipy 
PokazyStreetball.pl. 
W trakcie pokazów na widowni pojawił się 
Gość Specjalny turnieju, mianowicie Paweł 
Papke. Siatkarz dał się namówić na udział 
w pokazach streetballowych.  
 Kibice będący pod wrażeniem pokazów, 
wysłuchali drugiego koncertu tego dnia. 
Gościnnie na turnieju wystąpił zespół El 
Mexico Kartel z Poznania. 
Po koncercie rozegrano półfinały. W wiel-
kim finale spotkać się miały zespoły Olimp 
Mrągowo (w półfinale wygrał z Wizjonera-
mi) oraz Najstarsi i Najciężsi (pokonali STR 
to NMR). Najstarsi i najciężsi znali smak 
występu w finale NMRa. W zeszłym roku 
zespół ten zajął II miejsce. 
 Najniższy stopień podium zajęła drużyna 
STR8 to NMR, która w meczu o 3 miejsce 
pokonała Wizjonerów.  
 Przed finałem rozegrano ostatni z konkur-
sów – Slam Dunk Contest.  
 Po konkursie wszyscy chcieli się dowie-
dzieć który zespół tej edycji turnieju jest 
najlepszy? Jak się okazało tego dnia Olimp 
Mrągowo był poza zasięgiem wszystkich 
drużyn. Wygrał finał i zdobył zasłużone I 
miejsce! Organizatorzy postawili przed 
NMR Streetball Challenge jeden cel. W 
niedalekiej przyszłości turniej ten ma stać 
się jednym z najlepszych turniejów street-
ballowych w Polsce. Stanie się to dzięki 
współpracy z władzami miasta, przedstawi-
cielami lokalnego biznesu, mediów oraz 
firm stricte związanych z koszykówką. 

Zapraszamy  
na mecze 
 Mrągowii 

 
 
Seniorów: Seniorów: Seniorów: Seniorów:     
14 września  godz.16.0014 września  godz.16.0014 września  godz.16.0014 września  godz.16.00    
Mrągowia Budextan Mrągowo - Concordia Elbląg  
24 wrzesień godz.16.00 24 wrzesień godz.16.00 24 wrzesień godz.16.00 24 wrzesień godz.16.00     
Mrągowia Budextan Mrągowo - MKS Korsze  
8 października godz.15.00 8 października godz.15.00 8 października godz.15.00 8 października godz.15.00     
Mrągowia Budextan Mrągowo - ŁKS 1926 Łomża 
22 października godz.14.00 22 października godz.14.00 22 października godz.14.00 22 października godz.14.00     
Mrągowia Budextan Mrągowo - Orzeł Kolno 
5 listopada godz.14.00 5 listopada godz.14.00 5 listopada godz.14.00 5 listopada godz.14.00     
Mrągowia Budextan Mrągowo - Olimpia Zambrów  
Juniorów  młodszych: Juniorów  młodszych: Juniorów  młodszych: Juniorów  młodszych:     
18 września godz.11.00 18 września godz.11.00 18 września godz.11.00 18 września godz.11.00     
Mrągowia Budextan - OKS 1945 Olsztyn 
22 września godz.11.0022 września godz.11.0022 września godz.11.0022 września godz.11.00    
Mrągowia Budextan - KKS Warmia Olsztyn  
9 października godz.11.00 9 października godz.11.00 9 października godz.11.00 9 października godz.11.00     
Mrągowia Budextan - Mamry Giżycko 
23 października godz.11.0023 października godz.11.0023 października godz.11.0023 października godz.11.00    
Mrągowia Budextan - MKS Rona 03 Ełk 
30 października godz.11.0030 października godz.11.0030 października godz.11.0030 października godz.11.00    
Mrągowia Budextan - Omulec Wielbark  
6 listopada godz. 12.006 listopada godz. 12.006 listopada godz. 12.006 listopada godz. 12.00    
Mrągowia Budextan - OKS 1945 Olsztyn  
Juniorów starszych: Juniorów starszych: Juniorów starszych: Juniorów starszych:     
30 października godz.13.0030 października godz.13.0030 października godz.13.0030 października godz.13.00    
Mrągowia Budextan - Mazur Pisz  

Europejskie Igrzyska 
Młodzieży 2011 –  
zawodnicy Bazy  
w czołówce  

Sara Piasecka i Marek Kalinowski zaję-Sara Piasecka i Marek Kalinowski zaję-Sara Piasecka i Marek Kalinowski zaję-Sara Piasecka i Marek Kalinowski zaję-
li 4 miejsce w żeglarskiej klasie 29er w li 4 miejsce w żeglarskiej klasie 29er w li 4 miejsce w żeglarskiej klasie 29er w li 4 miejsce w żeglarskiej klasie 29er w 
odbywających się we włoskiej miejsco-odbywających się we włoskiej miejsco-odbywających się we włoskiej miejsco-odbywających się we włoskiej miejsco-
wości Vela Riva Europejskich Igrzy-wości Vela Riva Europejskich Igrzy-wości Vela Riva Europejskich Igrzy-wości Vela Riva Europejskich Igrzy-
skach Młodzieży.skach Młodzieży.skach Młodzieży.skach Młodzieży.    
Sukcesem mogą się również pochwalić 
mrągowskie zawodniczki klasy żeglarskiej 
Techno 297. Tu najlepiej spisała się Patry-
cja Lis, która zajęła 7 miejsce.  
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Flesz  wakacyjny  
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Sezon letni w Mrągowie otworzyliśmy  
koncertem legendarnego zespołu rockowe-
go CLOSTERKELLER.  
Na początku lipca odbyły się Dni Mrągowa. 
Co wieczór odbywały się koncerty. Na sce-
nie amfiteatru na Placu Unii Europejskiej i 
Centrum Kultury i Turystyki wystapili: 
DANZEL, STANISŁAW SOYKA,  BLEN-
DERS, BABSZTYL. Uzupełnieniem imprez 
kulturalnych były imprezy sportowe - tur-
nieje plażowej piłki siatkowej, mistrzostwa 
w wędkowaniu, wyścigi rowerów górskich. 
Tydzień później po raz 13 do Mrągowa 
zjechały  polskie kabarety. W tym roku 
organizatorzy imprezy chcieli udowodnić, 
że Polacy są najmuzykalniejszym narodem 
na świecie. Dlatego w  amfiteatrze spotkali 
się znani piosenkarze i aktorzy, a także 
kabaretowe gwiazdy, które zaprezentowały 
publiczności swoje muzyczne talenty. 
W połowie lipca motocykle opanowały 
miasto, wszystko za sprawą zlotu Harley-
Davidson i Indian w Miasteczku Westerno-
wym Mrongoville.  Na  zlot zjechało ponad 
400 motocykli z całej Europy, które uczest-
niczyły w paradzie ulicami miasta.  
16 lipca w dużym amfiteatrze odbyło się 
przebojowo – premierowe widowisko za-
mykające tegoroczny sezon Laskowik & 
Malicki. Trzy godziny przebojów kabareto-
wych i muzycznych bez chwili przerwy w 
reżyserii Jacka Kęcika, rozbawiły mrągow-
ską publiczność do łez.  
21 lipca Mrągowo jako jedyne w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim pokazało 
plenerową ROCK OPERĘ KRZYŻACY.  
Nowoczesna choreografia i rockowa styli-
styka, to były główne atuty tego spektaku-
larnego widowiska. To również jedyne tego 
typu wydarzenie, które odbyło się tego lata 
w regionie. Rock opera oparta jest na po-
wieści Henryka Sienkiewicza i uświetniły 
ją na scenie gwiazdy polskiej sceny rocko-
wej: Artur Gadowski, wokalista zespołu 
IRA, Maciej Balcar z Dżemu i Paweł Kukiz, 
lider zespołu Piersi. 
22 lipca odbyła się impreza dla smakoszy 
golonki oraz wszystkich, którzy lubią się 
dobrze bawić. Festiwal Golonki , bo o nim 
mowa jest kulinarnym świętem połączo-
nym z występami kapel folkowych i bie-
siadnych. W tym roku zagrały zespoły  

Berkut i ENEJ. 
Gulasze, bitki, zrazy, a nawet pieczona 
koźlina - miedzy innymi takie przysmaki 
serwowano podczas II Festiwalu potraw z 
mięsa wieprzowego, wołowego, jagnięcego 
i koziego. Impreza odbyła się w westerno-
wym miasteczku Mrongoville w przed 
ostatnią sobotę lipca.  
Miłośnicy muzyki country już po raz trzy-
dziesty przybyli do Mrągowa w ostatni 
weekend lipca. Tym razem, z okazji jubile-
uszowej edycji festiwalu odbyło się wiele 
dodatkowych atrakcji m.in. został  przepro-
wadzony plebiscyt, w którym sympatycy 
festiwalu wyłonili ulubioną piosenkę 30-
lecia - ,,Wszystkie drogi prowadzą do Mrą-
gowa”. Na deskach amfiteatru oraz na sce-
nie miejskiej zagrali znani polscy wyko-
nawcy. W repertuarze country zaprezento-
wał się zespół Perfect. Wystąpili również 
Anna Wyszkoni oraz finalista "Tylko mu-
zyka. Must be the music", skrzypek Tomasz 
Dolski.  
Zespoły z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji 
gościły w Mrągowie podczas 17 Festiwalu 
Kultury Kresowej. Ich śpiew, taniec i muzy-
ka towarzyszyły nam przez 3 dni. Dodatko-
wo w czasie Festiwalu w amfiteatrze odbył 
się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego.  
20 i 21 sierpnia w Mrągowie odbył się finał 

IV edycji ogólnopolskiej kampanii eduka-
cyjnej „PGNiG Bezpiecznie nad wodą”. W 
ramach kampanii program pokazów i szko-
leń przygotowało Mragowskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz 
Falck Medycyna. Atrakcją niedzielnego 
pikniku były widowiskowe pokazy ratow-
nictwa na Jeziorze Czos przygotowane 
przez żołnierzy WOSzK Mrągowo, płetwo-
nurków z Brzegowej Grupy Ratowniczej 
Marynarki Wojennej z Gdyni, Skoczków 
Spadochronowych z Ośrodka Szkolenia 
Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochro-
nowego z Poznania, Śmigłowca W3 Sokół z 
Lotnictwa  i Państwowej Straży Pożarnej w 
Mrągowie. Na scenie pikniku w Mrągowie 
nie zabrakło dobrej muzyki. Publiczność 
bawiła się przy znanych utworach w wy-
konaniu trzech „śpiewających nauczycie-
lek” - zespołu Nasty Ladies, a wieczorem 
Natalia Kukulska bawiła widzów do późnej 
nocy.  
Sezon letni zamknęliśmy mocnym akcen-
tem. 2 września na Placu Unii Europejskiej 
odbyło się widowisko artystyczne 
„Mrągowo wyrzeźbione miasto - Cztery 
Żywioły  Ogień”.  
Imprezy wakacyjne uzupełnił cykl KON-
CERTÓW NA DEPTAKU 2011 r. , w ra-
mach których wystąpili m.in.. Zespół 
Duch, Piotr Krępeć, Szymon Zychowicz.  


