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„Sport Zmienia 
wolontariat sportowy – lokalne partnerstwo”  

O tym, jak rozwĳać wolontariat sportowy, dyskutowali uczestnicy międzynarodo-O tym, jak rozwĳać wolontariat sportowy, dyskutowali uczestnicy międzynarodo-O tym, jak rozwĳać wolontariat sportowy, dyskutowali uczestnicy międzynarodo-O tym, jak rozwĳać wolontariat sportowy, dyskutowali uczestnicy międzynarodo-
wej konferencji, która odbyła się 7 października w Hotelu Mercure Mrongovia w wej konferencji, która odbyła się 7 października w Hotelu Mercure Mrongovia w wej konferencji, która odbyła się 7 października w Hotelu Mercure Mrongovia w wej konferencji, która odbyła się 7 października w Hotelu Mercure Mrongovia w 
Mrągowie. W spotkaniu wieli udział goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji Mrągowie. W spotkaniu wieli udział goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji Mrągowie. W spotkaniu wieli udział goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji Mrągowie. W spotkaniu wieli udział goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji 
oraz przedstawiciele samorządów,  ośrodków sportowych, klubów i stowarzyszeń z oraz przedstawiciele samorządów,  ośrodków sportowych, klubów i stowarzyszeń z oraz przedstawiciele samorządów,  ośrodków sportowych, klubów i stowarzyszeń z oraz przedstawiciele samorządów,  ośrodków sportowych, klubów i stowarzyszeń z 
całego Województwa Warmińsko całego Województwa Warmińsko całego Województwa Warmińsko całego Województwa Warmińsko ––––    Mazurskiego. Mazurskiego. Mazurskiego. Mazurskiego.     

W skrócie 

O włos od prywatyzacji 
Warmii S.A. 
str. 4 

Śpiewające obrazy  

str. 12 

S potkanie poświęcone było rozwojowi 
wolontariatu sportowego w Polsce i w 
Europie. W panelach dyskusyjnych 

wzięli udział krajowi i zagraniczni eksperci, 
menadżerowie oraz liderzy wolontariatu. 
Prezentacje przedstawili: Pani Urszula Jan-
kowska – radca generalny w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, Pan Jakub Kalinowski 
Prezes Fundacji Wolontariat dla Sportu 
(V4Sport), Pani Maria Szymborska i Marcin 
Podziemski reprezentujący Uniwersytet War-
szawski i akcję Projekt Społeczny 2012, a 
także goście z Wielkiej Brytanii (Panowie 
Matt Kendall i Jason Meredith), Niemiec 
(Panowie Uwe Koch , Guido Cools i Vita Ozo-
lina)  i Szwecji (Panie Jenny Granström i Ka-

rin Holm), reprezentujący wiodące organiza-
cje zajmujące się wolontariatem i wolontaria-
tem sportowym w tych krajach.   
Zagadnienia, które omawiano podczas konfe-
rencji: Czym jest wolontariat sportowy?, Jak 
angażować mieszkańców do wolontariatu?, 
Dlaczego warto rozwijać wolontariat?, Jak 
wolontariat sportowy wspierany jest przez 
resort Sportu i Turystyki? 
Debata na temat „Korzyści z wolontariatu 
sportowego - dla samorządów, obywateli i 
klubów”  moderowana przez Monikę Chabior 
(koordynatorkę Projektu Odpowiedzialności 
Społecznej PL 2012) oraz Marię Szymborską 
(Projekt Społeczny 2012) zakończyła panel 
międzynarodowy wydarzenia.  

Obchody Światowego Dnia 
Turystyki  
w Mrągowie str. 3 
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Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Sport For Change 
Sport zmienia 

wolontariat sportowy– lokalne partnerstwo   

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 
 publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi  

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną 

Zdj.M.Modzelewski Zdj.M.Modzelewski Zdj.M.Modzelewski Zdj.M.Modzelewski     
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40.Jubileuszowy  
Przegląd Plastyki  
Nieprofesjonalnej  
W Muzeum Warmii i Mazur, Oddział W Muzeum Warmii i Mazur, Oddział W Muzeum Warmii i Mazur, Oddział W Muzeum Warmii i Mazur, Oddział 
w Mrągowie odbył się wernisaż pokon-w Mrągowie odbył się wernisaż pokon-w Mrągowie odbył się wernisaż pokon-w Mrągowie odbył się wernisaż pokon-
kursowej wystawy 40. Jubileuszowego kursowej wystawy 40. Jubileuszowego kursowej wystawy 40. Jubileuszowego kursowej wystawy 40. Jubileuszowego 
Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki 
Nieprofesjonalnej, zorganizowanego Nieprofesjonalnej, zorganizowanego Nieprofesjonalnej, zorganizowanego Nieprofesjonalnej, zorganizowanego 
przez CKiT, pod honorowym patrona-przez CKiT, pod honorowym patrona-przez CKiT, pod honorowym patrona-przez CKiT, pod honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa War-tem Marszałka Województwa War-tem Marszałka Województwa War-tem Marszałka Województwa War-
mińsko mińsko mińsko mińsko ––––    Mazurskiego. Mazurskiego. Mazurskiego. Mazurskiego.     
W przeglądzie wzięło udział 65 plastyków 
amatorów, a jury w składzie: Piotr Donda-
jewski – Prezes ZPAP okręg Olsztyński, Iza 
Jaśniewska – Członek ZPAP okręg Olsztyń-
ski, Jan Gudelis - Członek ZPAP okręg 
Olsztyński, Dariusz Żyłowski – Kierownik 
Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie, 
oceniło prace nadesłane z całego woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 
Laureatami tegorocznego przeglądu zostali:Laureatami tegorocznego przeglądu zostali:Laureatami tegorocznego przeglądu zostali:Laureatami tegorocznego przeglądu zostali:    
I miejsce I miejsce I miejsce I miejsce – Jan Żdaniec z Mrągowa za obra-
zy „Jesienny spacer” i „Wiosenne roztopy” 
II miejsce II miejsce II miejsce II miejsce – Małgorzata Piasecka z Olsztyna 
za obraz „Jesienny potok” 
II miejsce II miejsce II miejsce II miejsce – Bogusława Dziuban z Olsztyna 
za obraz „Słoneczny blask” 
III miejsce III miejsce III miejsce III miejsce – Zofia Świat z Mrągowa za  
obraz „Autoportret z różami”. 
Wyróżnienia trafiły do:Wyróżnienia trafiły do:Wyróżnienia trafiły do:Wyróżnienia trafiły do:    
Teresy Kaszyckiej z Olsztyna za obraz 
„Sztorm”,  
Alicji Rytel z Mrągowa za obraz „Martwa 
natura” 
Laureaci przeglądu otrzymali nagrody 
ufundowane przez sponsorów. Poczęstunek 
przygotowały uczennice z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Mrągowie. 
Wszystkie prace o różnej, często zaskakują-
cej tematyce, w różnych technikach i  cie-
kawej kolorystyce można oglądać do końca 
listopada br., w Muzeum Warmii i Mazur 
Oddział w Mrągowie przy ul. Ratuszowej 5.  
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY, bo to obec-
nie największa wystawa w naszym woje-
wództwie, na której zgromadzono ponad 
150 obrazów! 



Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie 
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną 
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Najbardziej emocjonującym i gorącym etapem 
konferencji były dwie sesje warsztatowe, pod-
czas których przekazano wiele praktycznych 
uwag i wskazówek dotyczących prowadzenia 
wolontariatu:  
1)Zarządzanie wolontariatem – warsztaty 
prowadzone przez Monikę Chabior.  
2) Wolontariat- Jak my to robimy?  - prowa-
dzone przez Bartka Koziatka i Arka Mierkow-
skiego.  
Organizacja konferencji jest przykładem do-
brej współpracy partnerskiej samorządu lokal-
nego, samorządu województwa oraz organiza-
cji i instytucji zajmujących się wolontariatem.  
Szczególne podziękowania kierujemy do De-
partamentu Sportu w Urzędzie Marszałkow-
skim za zaangażowanie i aktywną współpracę 
oraz udział w kosztach konferencji. Specjalne 
podziękowania dla wszystkich prelegentów, 
którzy mimo wielu pilnych zobowiązań przy-
jechali do Mrągowa  i podzielili się swoją wie-
dzą i doświadczeniem. Chcemy by to spotka-
nie było inspiracją i  impulsem do rozwijania 
wolontariatu sportowego na  poziomie lokal-
nym, regionalnym, a także europejskim.  
 

Informacje o prelegentach i prezentacje do Informacje o prelegentach i prezentacje do Informacje o prelegentach i prezentacje do Informacje o prelegentach i prezentacje do 
pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miej-pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miej-pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miej-pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miej-
skiego Mrągowie www.mragowo.pl. skiego Mrągowie www.mragowo.pl. skiego Mrągowie www.mragowo.pl. skiego Mrągowie www.mragowo.pl.  
Organizatorzy konferencji:  
Marszałek Województwa Warmińsko – Ma-
zurskiego oraz Burmistrz Miasta Mragowo.  
Honorowy patronat:  
Minister Sportu i Turystyki. 
Partnerzy konferencji:  
Birmingham Voluntary Sernice Council,
(BVSC) UK,  Aston Sports and Community 
Club UK,  Idrottsutbildama (SISU), Sweden,  
Brandenburgische Sportjugend im Lan-
dessportbund Branderburg e.v., - 
BSJ,Germany, Projekt Społeczny 2012, 
PL2012 Sp. z o.o., Fundacja „ Wolontariat dla 
sportu " (V-4sport).  
Patronat medialny:   
TVP Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, Radio 
Planeta, Gazeta Olsztyńska, Kurier Mrągow-
ski, Dziennik Elbląski, ITV Mrągowo.   
Konferencja pod nazwą, ,,SPORT ZMIENIA – wolonta-
riat sportowy – lokalne partnerstwo” jest częścią projek-
tu "Sport for Change", realizowanego przez Gminę 
Miasto Mrągowo wraz z europejskimi partnerami. Pro-
jekt dofinansowany jest z Programu „Uczenie się przez 
całe życie”, projekty partnerskie Grundtviga.     

Pani Urszula Jankowska radca generalny w Minister-Pani Urszula Jankowska radca generalny w Minister-Pani Urszula Jankowska radca generalny w Minister-Pani Urszula Jankowska radca generalny w Minister-
stwie Sportu i Turystyki zaprezentowała działania resor-stwie Sportu i Turystyki zaprezentowała działania resor-stwie Sportu i Turystyki zaprezentowała działania resor-stwie Sportu i Turystyki zaprezentowała działania resor-
tu na rzecz wolontariatu sportowego. tu na rzecz wolontariatu sportowego. tu na rzecz wolontariatu sportowego. tu na rzecz wolontariatu sportowego.     
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Sport for change 
         - Sport zmienia  

Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto 
Mrągowo roz-Mrągowo roz-Mrągowo roz-Mrągowo roz-
poczęła reali-poczęła reali-poczęła reali-poczęła reali-
zację trzylet-zację trzylet-zację trzylet-zację trzylet-
niego projek-niego projek-niego projek-niego projek-
tu ,,Sport for tu ,,Sport for tu ,,Sport for tu ,,Sport for 

change” współfinansowanego z progra-change” współfinansowanego z progra-change” współfinansowanego z progra-change” współfinansowanego z progra-
mu ,,Uczenie się przez całe życie” w mu ,,Uczenie się przez całe życie” w mu ,,Uczenie się przez całe życie” w mu ,,Uczenie się przez całe życie” w 
ramach projektów partnerskich  ramach projektów partnerskich  ramach projektów partnerskich  ramach projektów partnerskich  
GRUNDTVIGA. GRUNDTVIGA. GRUNDTVIGA. GRUNDTVIGA.     
Celem projektu jest wzmacnianie potencja-
łu wolontariatu sportowego w krajach 4 
partnerów uczestniczących w projekcie, do 
których należą 3 organizacje: Birmingham 
Voluntary Service Council (BVSC), SISU 
Idrottsutbildarna Västergötland, Branden-
burgische Sportjugend im Landessportbund 
Brandenburg e. V. (NGO ) oraz Gmina Mia-
sto Mrągowo jako jedyny samorząd lokalny.  
Każdy z partnerów ma swoje własne pro-
blemy społeczne, jednak wszystkich łączy 
dążenie do podniesienia poziomu sportowe-
go wolontariatu w krajach partnerskich: 
Anglii, Szwecji, Niemczech i Polsce. Sport 
For Change szczególny nacisk kładzie na 
rozwĳanie wolontariatu sportowego jako 
sposobu społecznego dialogu i aktywizacji  
różnych grup  społecznych, w tym osób 
bezrobotnych, młodych i starszych.  
Projekt ma na celu opracowanie najlep-
szych praktyk dla osiągnięcia wspólnych 
celów: 
- zwiększenia liczby osób uczestniczących  
w wolontariacie sportowym dla rozwĳania 
swoich umiejętności i kompetencji, 
- do zaangażowania grup w niekorzystnej 
sytuacji społecznej „w środowisko naucza-
nia”, w tym osób nieaktywnych zawodowo 
i osób starszych,  
-  zaangażowanie różnych grup społecz-
nych w działania wolontariatu sportowego,  
- poprawy uwarunkowań formalnych i 
prawnych dla rozwoju wolontariatu sporto-
wego, 
Dużą rolę w realizacji projektu odegrają 
zagraniczne wyjazdy do instytucji partner-
skich realizujących projekt szkoleniowe  
tzw. ,,peep learning”. Celem tych wyjaz-
dów jest poznanie dobrych i złych doświad-
czeń dotyczących rozwĳania wolontariatu 
sportowego, wykorzystanie ich na gruncie 
lokalnym. Miasto pragnie skorzystać z do-
świadczenia partnerów dla opracowania 
założeń dla rozwoju sportu w Mrągowie. 
Wymiernym rezultatem projektu bę-
dzie ,,Strategia rozwoju sportowego Miasta 
Mrągowo.  

„Sport Zmienia „Sport Zmienia „Sport Zmienia „Sport Zmienia ----    wolontariat sportowy wolontariat sportowy wolontariat sportowy wolontariat sportowy ––––    lokalne partnerstwo”  c.d.lokalne partnerstwo”  c.d.lokalne partnerstwo”  c.d.lokalne partnerstwo”  c.d.    
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Mrongoville zwycięzcą 
plebiscytu internautów 
Miasteczko Westernowe Mrongoville zo-Miasteczko Westernowe Mrongoville zo-Miasteczko Westernowe Mrongoville zo-Miasteczko Westernowe Mrongoville zo-
stało zwycięzcą plebiscytu „Perły w Koro-stało zwycięzcą plebiscytu „Perły w Koro-stało zwycięzcą plebiscytu „Perły w Koro-stało zwycięzcą plebiscytu „Perły w Koro-
nie” w kategorii na najciekawszą atrakcję nie” w kategorii na najciekawszą atrakcję nie” w kategorii na najciekawszą atrakcję nie” w kategorii na najciekawszą atrakcję 
turystyczną województwa Warmińsko turystyczną województwa Warmińsko turystyczną województwa Warmińsko turystyczną województwa Warmińsko ––––    
Mazurskiego i otrzymało tytuł „Perły w Mazurskiego i otrzymało tytuł „Perły w Mazurskiego i otrzymało tytuł „Perły w Mazurskiego i otrzymało tytuł „Perły w 
Koronie Województwa Warmińsko Koronie Województwa Warmińsko Koronie Województwa Warmińsko Koronie Województwa Warmińsko ––––    Ma-Ma-Ma-Ma-
zurskiego 2011”. Ten zaszczytny tytuł zurskiego 2011”. Ten zaszczytny tytuł zurskiego 2011”. Ten zaszczytny tytuł zurskiego 2011”. Ten zaszczytny tytuł 
przyznawany był przez użytkowników przyznawany był przez użytkowników przyznawany był przez użytkowników przyznawany był przez użytkowników 
portalu naszemiasto.pl.portalu naszemiasto.pl.portalu naszemiasto.pl.portalu naszemiasto.pl.    
 Plebiscyt „Perły w Koronie 2011” rozgry-
wał się w kilku kategoriach: festiwal, naj-
lepsza miejscowość turystyczna i najcie-
kawsza atrakcja turystyczna regionu. Plebi-
scyt trwał całe lato, a internauci mogli 
decydować, gdzie w tym roku najlepiej się 
bawili. 

Obchody Światowego Dnia Turystyki  
w Mrągowie 

Pod hasłem Turystyka Łączenia Kultur, w Mrągowie 29 września obchodzono Pod hasłem Turystyka Łączenia Kultur, w Mrągowie 29 września obchodzono Pod hasłem Turystyka Łączenia Kultur, w Mrągowie 29 września obchodzono Pod hasłem Turystyka Łączenia Kultur, w Mrągowie 29 września obchodzono 
Światowy Dzień Turystyki. Na spotkaniu byli przedstawiciele władz samorzą-Światowy Dzień Turystyki. Na spotkaniu byli przedstawiciele władz samorzą-Światowy Dzień Turystyki. Na spotkaniu byli przedstawiciele władz samorzą-Światowy Dzień Turystyki. Na spotkaniu byli przedstawiciele władz samorzą-
dowych i organizacji turystycznych z Warmii i Mazur.dowych i organizacji turystycznych z Warmii i Mazur.dowych i organizacji turystycznych z Warmii i Mazur.dowych i organizacji turystycznych z Warmii i Mazur.    

Ś 
wiatowy Dzień Turystyki obchodzony 
jest jako święto ludzi, którzy związani 
są z turystyką zarówno zawodowo jak i 

w ramach szeroko pojętej działalności spo-
łecznej. Jest doskonałą okazją do integracji 
przedstawicieli władz samorządowych i 
środowiska turystycznego. Obchody tego 
dnia są także okazją do wymiany doświad-
czeń i uhonorowania osób zasłużonych dla 
turystyki i wręczenia wyróżnień regional-
nych za „Najlepszy produkt turystyczny 
2011". Konkurs prowadzony jest przez Pol-
ską Organizację Turystyczną. Od dziewię-
ciu lat Polska Organizacja Turystyczna or-
ganizuje konkurs na Najlepszy produkt 
turystyczny. Konkurs ma dwa etapy: regio-
nalny (wojewódzki) oraz krajowy. Produk-
ty, nagrodzone certyfikatem regionalnym 
mogą, ale nie muszą, osiągnąć etap ogólno-
polski. Na wniosek LOT „Ziemia Mrągow-
ska” miasto Mrągowo zostało w tym kon-
kursie nagrodzone certyfikatem turystycz-
nym o randze wojewódzkiej „Mrągowo – 
Miasto Festiwali”. Wniosek dotarł do etapu 

krajowego.  
    W roku 2008 również na wniosek LOT W roku 2008 również na wniosek LOT W roku 2008 również na wniosek LOT W roku 2008 również na wniosek LOT 
„Ziemia Mrągowska” miastu Mrągowo zo-„Ziemia Mrągowska” miastu Mrągowo zo-„Ziemia Mrągowska” miastu Mrągowo zo-„Ziemia Mrągowska” miastu Mrągowo zo-
stał przyznany certyfikat krajowy „Piknik stał przyznany certyfikat krajowy „Piknik stał przyznany certyfikat krajowy „Piknik stał przyznany certyfikat krajowy „Piknik 
Country i Western City”.Country i Western City”.Country i Western City”.Country i Western City”.    

Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa  odbiera z rąk Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa  odbiera z rąk Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa  odbiera z rąk Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa  odbiera z rąk 
Anny Wasilewskiej, Członka Zarządu Województwa Anny Wasilewskiej, Członka Zarządu Województwa Anny Wasilewskiej, Członka Zarządu Województwa Anny Wasilewskiej, Członka Zarządu Województwa 
Warmińsko Warmińsko Warmińsko Warmińsko ––––    Mazurskiego wyróżnienie „Najlepszy Mazurskiego wyróżnienie „Najlepszy Mazurskiego wyróżnienie „Najlepszy Mazurskiego wyróżnienie „Najlepszy 
produkt turystyczny 2011".  produkt turystyczny 2011".  produkt turystyczny 2011".  produkt turystyczny 2011".      

W skrócie 

VI edycja konkursu 
„Smaki Warmii, Mazur 
oraz Powiśla na stołach 
Europy”   

Organizatorami szóstej edycji konkursu Organizatorami szóstej edycji konkursu Organizatorami szóstej edycji konkursu Organizatorami szóstej edycji konkursu 
„Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na 
stołach Europy” jest Samorząd Woje-stołach Europy” jest Samorząd Woje-stołach Europy” jest Samorząd Woje-stołach Europy” jest Samorząd Woje-
wództwa Warmińskowództwa Warmińskowództwa Warmińskowództwa Warmińsko----Mazurskiego, Mazurskiego, Mazurskiego, Mazurskiego, 
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurska Izba Rolnicza Mazurska Izba Rolnicza Mazurska Izba Rolnicza Mazurska Izba Rolnicza 
oraz Centrum Informacji Europe Di-oraz Centrum Informacji Europe Di-oraz Centrum Informacji Europe Di-oraz Centrum Informacji Europe Di-
rect Warmia i Mazury.rect Warmia i Mazury.rect Warmia i Mazury.rect Warmia i Mazury.    
Celem konkursu jest zebranie unikatowych 
przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich 
województwa warmińsko-mazurskiego, opu-
blikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, 
Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz 
promocja jedynych w swoich rodzajów pro-
duktów i potraw, specyficznych dla dziedzic-
twa kulinarnego naszego regionu. Uczestnika-
mi konkursu mogą być mieszkańcy woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego tj. osoby 
fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organi-
zacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła 
gospodyń wiejskich. Regulamin konkursu i 
karta zgłoszeniowa dostępne na stronie 
www.wrota.warmia.mazury.pl.  

 
Inwestycja w kadry 

 turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju 
 produktów turystycznych  



Agata JanczewskaAgata JanczewskaAgata JanczewskaAgata Janczewska    Natalia KoptasNatalia KoptasNatalia KoptasNatalia Koptas    
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O włos od  prywatyzacji Warmii S.A.  
Pracownicy Warmii i ich rodziny mogą spać spokojnie. Minister Skarbu Państwa 3 Pracownicy Warmii i ich rodziny mogą spać spokojnie. Minister Skarbu Państwa 3 Pracownicy Warmii i ich rodziny mogą spać spokojnie. Minister Skarbu Państwa 3 Pracownicy Warmii i ich rodziny mogą spać spokojnie. Minister Skarbu Państwa 3 
października podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i zamknięciu bez rozstrzy-października podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i zamknięciu bez rozstrzy-października podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i zamknięciu bez rozstrzy-października podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i zamknięciu bez rozstrzy-
gnięcia procedury zbycia Spółki Warmia S.A.gnięcia procedury zbycia Spółki Warmia S.A.gnięcia procedury zbycia Spółki Warmia S.A.gnięcia procedury zbycia Spółki Warmia S.A.    

Przypomnĳmy: zakład o 100% kapitale 
należącym do Skarbu Państwa, został obję-
ty przyjętym przez Radę Mini-
strów ,,Planem Prywatyzacji na lata 2008-
2011”.  Zakładał on przekazanie w prywat-
ne ręce 802 spółek Skarbu Państwa działa-
jących w kilkunastu sektorach gospodarki.  
Proces prywatyzacyjny Warmia S.A. bu-
dził jednak zaniepokojenie wśród pracow-
ników i ich rodzin. Firma zainteresowana 
zakupem udziałów w spółce nie dawała 
wystarczającej gwarancji dla prawidłowego 
jej funkcjonowania i dalszego rozwoju.  
Los tego przedsiębiorstwa nie pozostaje 
także obojętny władzom Mrągowa.  Zdają 
sobie one sprawę z tego, że jednym z naji-
stotniejszych problemów w naszego regio-
nie jest bezrobocie i brak nowych miejsc 
pracy, w szczególności dla kobiet.  
W Urzędzie Miejskim odbyły się spotkania 
z przedstawicielami kierownictwa i związ-
ków zawodowych Firmy.  
- Po kilku rozmowach i dokładnym zapo-
znaniu się ze stanowiskiem związków  
zawodowych reprezentujących pracowni-
ków Warmia S.A., wyrażam poparcie tylko 
i wyłącznie dla takiego procesu prywatyza-
cji, który będzie gwarantem dalszego funk-
cjonowania firmy na dotychczasowym 
poziomie - mówi Burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec. - Dlatego stanowczo 

sprzeciwiliśmy się propozycji zakwalifiko-
wanej do dalszego etapu prywatyzacji Fir-
my, która nie jest w stanie zapewnić wa-
runków niezbędnych dla dalszego rozwoju 
Zakładu. Proces prywatyzacyjny, powi-
nien odbyć się z troską o pracowników i 
ich rodziny, wyłącznie z wiarygodnym 
inwestorem strategicznym, który zapewni 
miejsca pracy - dodaje. 
Przedsiębiorstwo istnieje na rynku pol-
skim od ponad 50 lat. Dysponuje doświad-
czeniem w szyciu odzieży, załogą o wyso-
kich kwalifikacjach, a także zaawansowa-
nymi technologiami i zmodernizowanym 
w dużym stopniu parkiem maszynowym, 
który pozwala na wykonanie ok. 200 tys. 
sztuk wyrobów roczne. Od dłuższego cza-
su współpracuje z wieloma renomowany-
mi firmami zagranicznymi m.in. z właści-
cielami uznanych na świecie marek takich 
jak, ,,Hugo Boss" czy ,,Bugatti". Sama mar-
ka ,,Warmia" stanowi jedną z wizytówek 
regionu Warmii i Mazur, zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie. Jest to jeden z naj-
większych zakładów pracy w wojewódz-
twie, w którym obecnie pracuje ponad 800 
osób (w Mrągowie ok. 300), z czego blisko 
70% stanowią kobiety.  
3 października 2011 r. została podjęta de-
cyzja o odstąpieniu od negocjacji i za-
mknięciu bez rozstrzygnięcia dotychcza-
sowej procedury zbycia akcji spółki. Obec-
nie Skarb Państwa kontroluje 100% kapi-
tału zakładowego.  

W skrócie 

Mrągowo w ,,Jaka to  
melodia. Turniej Miast” 
Już po raz drugi grupa z Mrągowa, na Już po raz drugi grupa z Mrągowa, na Już po raz drugi grupa z Mrągowa, na Już po raz drugi grupa z Mrągowa, na 
zaproszenie TVP 1, wzięła udział w zaproszenie TVP 1, wzięła udział w zaproszenie TVP 1, wzięła udział w zaproszenie TVP 1, wzięła udział w 
nagraniach specjalnego odcinka pro-nagraniach specjalnego odcinka pro-nagraniach specjalnego odcinka pro-nagraniach specjalnego odcinka pro-
gramu Jaka to melodia. Turniej Miast , gramu Jaka to melodia. Turniej Miast , gramu Jaka to melodia. Turniej Miast , gramu Jaka to melodia. Turniej Miast , 
podczas którego wspierała zawodnika z podczas którego wspierała zawodnika z podczas którego wspierała zawodnika z podczas którego wspierała zawodnika z 
Mrągowa Mrągowa Mrągowa Mrągowa ----Pawła Stefaniaka w jego Pawła Stefaniaka w jego Pawła Stefaniaka w jego Pawła Stefaniaka w jego 
muzycznym boju.muzycznym boju.muzycznym boju.muzycznym boju.    
27- osobowa mrągowska ekipa przeniosła 
studio na chwilę do Mrągowa, na Festiwal 
Kultury Kresowej, do Miasteczka Wester-
nowego Mrongoville, jak również w klimat 
artystycznych działań realizowanych przez 
Grupę Paradox. Mrągowo to niewątpliwie 
miasto ludzi aktywnych artystycznie. W 
trakcie nagrania zespół Sukces na czele z 
Panią Agatą Dowhań, wykonał piosenkę 
Hej Sokoły , a w kresowych strojach stał się 
wizytówką Festiwalu Kultury Kresowej. W 
nagraniu wzięły udział osoby stylizowane 
na kowboi oraz indian, a także Grupa Para-
dox znana z artystycznych, letnich happe-
ningów ekologicznych. Podczas nagrania 
artysta plastyk z Mrągowa, Tomasz Sienkie-
wicz szkicował portret prowadzącego pro-
gram-Roberta Janowskiego, co zwróciło 
uwagę kamery i zatrzymało ją na chwilę „w 
Mrągowie”. Wśród publiczności w studio 
nagraniowym zasiadła również ekipa z 
Krosna i Wieliczki. 

Paweł Stefaniak to bardzo dobrze przygotowany zawod-Paweł Stefaniak to bardzo dobrze przygotowany zawod-Paweł Stefaniak to bardzo dobrze przygotowany zawod-Paweł Stefaniak to bardzo dobrze przygotowany zawod-
nik, który w "Jaka to melodia?" startuje od 2000 roku z nik, który w "Jaka to melodia?" startuje od 2000 roku z nik, który w "Jaka to melodia?" startuje od 2000 roku z nik, który w "Jaka to melodia?" startuje od 2000 roku z 
różnymi sukcesami. W grudniu 2005 roku w finale różnymi sukcesami. W grudniu 2005 roku w finale różnymi sukcesami. W grudniu 2005 roku w finale różnymi sukcesami. W grudniu 2005 roku w finale 
miesiąca wygrał nagrodę główną miesiąca wygrał nagrodę główną miesiąca wygrał nagrodę główną miesiąca wygrał nagrodę główną ----    samochód osobowy. samochód osobowy. samochód osobowy. samochód osobowy. 
Mama Pana Pawła, zainspirowana udziałem syna, grała Mama Pana Pawła, zainspirowana udziałem syna, grała Mama Pana Pawła, zainspirowana udziałem syna, grała Mama Pana Pawła, zainspirowana udziałem syna, grała 
w 4 odcinkach programu, 1 raz w 2003 roku, a 3 razy w w 4 odcinkach programu, 1 raz w 2003 roku, a 3 razy w w 4 odcinkach programu, 1 raz w 2003 roku, a 3 razy w w 4 odcinkach programu, 1 raz w 2003 roku, a 3 razy w 
2007, po których z drugim wynikiem miesiąca paździer-2007, po których z drugim wynikiem miesiąca paździer-2007, po których z drugim wynikiem miesiąca paździer-2007, po których z drugim wynikiem miesiąca paździer-
nika (2007) zakwalifikowała się do finału i wygrała nika (2007) zakwalifikowała się do finału i wygrała nika (2007) zakwalifikowała się do finału i wygrała nika (2007) zakwalifikowała się do finału i wygrała 
nagrodę główną nagrodę główną nagrodę główną nagrodę główną ----    samochód osobowy. Zdj. Anita Perzansamochód osobowy. Zdj. Anita Perzansamochód osobowy. Zdj. Anita Perzansamochód osobowy. Zdj. Anita Perzan    

Po raz drugi Pawła wspierał Zespół Wokalny ,,Sukces” z Po raz drugi Pawła wspierał Zespół Wokalny ,,Sukces” z Po raz drugi Pawła wspierał Zespół Wokalny ,,Sukces” z Po raz drugi Pawła wspierał Zespół Wokalny ,,Sukces” z 
p. Agatą Dowhań. Zdj. Anita Perzanp. Agatą Dowhań. Zdj. Anita Perzanp. Agatą Dowhań. Zdj. Anita Perzanp. Agatą Dowhań. Zdj. Anita Perzan    



 

Kamila MaluchnikKamila MaluchnikKamila MaluchnikKamila Maluchnik    

O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wy-
kazy następujących nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym: 
 
a/ część działki nr 175/124 (obręb nr 4), po-
łożona przy ulicy Bohaterów Warszawy, z 
przeznaczeniem na dojazd do działki nr 4-
175/118, stanowiącej własność Dzierżawcy, 
b/ część działki nr 23/34 (obręb nr 8), poło-
żona przy ulicy Wojska Polskiego, z prze-
znaczeniem na teren zielony,  
c/ część działki nr 153/1 (obręb nr 6), poło-
żona przy ulicy Dziękczynnej, z przeznacze-
niem pod garaż,  
d/ część działki nr 10/81 (obręb nr 9), poło-
żona na osiedlu Nikutowo, z przeznacze-
niem na poprawę zagospodarowania nieru-
chomości sąsiedniej,  
e/ część działki nr 168/19 (obręb nr 5), poło-
żona przy ulicy Roosevelta, z przeznacze-
niem pod kontener na odpady.  
f/ część działki nr 191/8 (obręb nr 5 ), poło-
żonej przy ulicy Chopina 7, wynajęcie istnie-
jącego pomieszczenia użytkowego o pow. 
43,41m2, z przeznaczeniem na pracownię 
pod   działalność artystyczną.  
g/część działki nr 78/19 (obręb nr 4), położo-
na przy ulicy Mrongowiusza, z przeznacze-
niem pod kontener na odpady, 
h/ część działki nr 157/32 (obręb nr 4), poło-
żona przy ulicy Królewieckiej, z przeznacze-
niem na cele handlowo – usługowe, 
i/ część działki nr 207/11 (obręb nr 6), poło-
żona przy ulicy Kolejowej, z przeznaczeniem 
na cele składowe. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II 
piętro, pokój Nr 79), tel. 89 7419022  

Mieszkania  

na sprzedaż  
adres Powierzch-

nia 

(m2) 

Cena 

wywo-

ławcza 

(zł) 

Bohaterów  

Warszawy 9/3 

31, 36  45 000 

Królewiecka  

49/11 

50,38  50 000 

Królewiecka 2A/2 42,47 65 000 

Żeromskiego 3/5 34,26  50 000 

os. Parkowe 8/20  35,55   60 000  

Warszawska 21/2 98,21     110 000 

Królewiecka 23/5  88,70  85 000  

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.  

W skrócie Z URZĘDU  
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II Kongres Mobilności Aktywnej  
z udziałem Mrągowa 

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzy-Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzy-Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzy-Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzy-
mywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpo-mywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpo-mywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpo-mywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpo-
wiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobil-wiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobil-wiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobil-wiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobil-
ności aktywnej. Zasady te zostały sformułowane Gdańskiej Karcie Mobilności Ak-ności aktywnej. Zasady te zostały sformułowane Gdańskiej Karcie Mobilności Ak-ności aktywnej. Zasady te zostały sformułowane Gdańskiej Karcie Mobilności Ak-ności aktywnej. Zasady te zostały sformułowane Gdańskiej Karcie Mobilności Ak-
tywnej, podczas Pierwszego Kongresu Mobilności Aktywnej, inicjującej również tywnej, podczas Pierwszego Kongresu Mobilności Aktywnej, inicjującej również tywnej, podczas Pierwszego Kongresu Mobilności Aktywnej, inicjującej również tywnej, podczas Pierwszego Kongresu Mobilności Aktywnej, inicjującej również 
powołanie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). W Gdańsku powołanie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). W Gdańsku powołanie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). W Gdańsku powołanie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). W Gdańsku 
29 i 30 września odbył się II Kongres Mobilności Aktywnej z udziałem Mrągowa.29 i 30 września odbył się II Kongres Mobilności Aktywnej z udziałem Mrągowa.29 i 30 września odbył się II Kongres Mobilności Aktywnej z udziałem Mrągowa.29 i 30 września odbył się II Kongres Mobilności Aktywnej z udziałem Mrągowa.    

Samorząd Mrągowa reprezentował zastępca 
burmistrza, Tomasz Witkowicz, który zgło-
sił akces samorządu Miasta do stowarzysze-
nia PUMA. Ideą Kongresów Mobilności 
Aktywnej jest zwrócenie uwagi na korzyści 
promowania różnych form mobilności ak-
tywnej wśród mieszkańców naszego kraju. 
Inicjatywa ta ma ścisły związek z przygoto-
waniem polskich samorządów do owocnego 
wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 
w latach 2014-2020, opartych na przedsię-
wzięciach międzynarodowych. Kongres 
Mobilności Aktywnej adresowany był 
głównie do innowacyjnie myślących samo-
rządowców. Kongres był doskonałym miej-
scem do podjęcia wspólnych działań, zaan-
gażowania władz szczebla krajowego, samo-
rządowców, organizacji pozarządowych, 
firm – ludzi, którym bliska jest idea innowa-
cyjnych zmian przestrzeni publicznej. War-
to zaznaczyć, że lepsza przestrzeń publiczna 
zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest 

stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu 
wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej 
dynamice wzrostu w krajach cywilizacji post-
przemysłowej. Mamy nadzieję, że II Kongres 
Mobilności Aktywnej przyczyni się do wdro-
żenia projektów, których celem będzie nowe 
spojrzenie na przestrzeń publiczną i zagadnie-
nie zrównoważonego rozwoju systemów 
mobilności w naszym Mieście. 

Tomasz Witkowicz, zTomasz Witkowicz, zTomasz Witkowicz, zTomasz Witkowicz, z----ca burmistrza zgłosił akces Mrą-ca burmistrza zgłosił akces Mrą-ca burmistrza zgłosił akces Mrą-ca burmistrza zgłosił akces Mrą-
gowa do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. gowa do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. gowa do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. gowa do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.     

Współpraca z NGO 
Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi była głównym tematem Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi była głównym tematem Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi była głównym tematem Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi była głównym tematem 
Forum Organizacji Pozarządowych. Forum Organizacji Pozarządowych. Forum Organizacji Pozarządowych. Forum Organizacji Pozarządowych.     

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDO-
WYCH – konferencja pt. „Organizacje po-
zarządowe i samorządy – jak współpraco-
wać ?” zostało organizowane przez CKiT 
oraz Stowarzyszenie Synapsa. Spotkanie 
odbyło się w ramach 9. Objazdowego Festi-
walu Filmowego. Wacht Docs. Prawa Czło-
wieka w Filmie. 
Podczas spotkania pracownik Referatu Stra-
tegii, Promocji, Rozwoju i Integracji Euro-
pejskiej, Kamila Maluchnik przedstawiła 
zasady współpracy finansowej oraz pozafi-
nansowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie z 
organizacjami pozarządowymi.   
Prelegentem był Arkadiusz Jachimowicz - 
Prezes Zarządu i Dyrektor Elbląskiego Sto-
warzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarzą-
dowych. Autor i koordynator kilkudziesię-
ciu projektów. Jest ekspertem w zakresie 
organizacji pozarządowych, współpracy 
samorządów z organizacjami, fundraisingu, 
planowania strategicznego. Pokazał on mrą-

gowskim organizacjom jak organizować 
współpracę organizacji z samorządem. Od-
była się także otwarta dyskusja na temat 
wymiany doświadczeń pozytywnych i ne-
gatywnych ze współpracy z samorządami 
oraz oczekiwania obecnych w CKiT stowa-
rzyszeń. Efektem spotkania jest wniosek 
organizacji pozarządowych w sprawie po-
wstania Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego. 

Zdj. Zofia WojciechowskaZdj. Zofia WojciechowskaZdj. Zofia WojciechowskaZdj. Zofia Wojciechowska    



„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”    

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego     
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007----2013201320132013    

„ZAGOSPODAROWANIE PARKU LOTNIKÓW POLSKICH I PLACU „ZAGOSPODAROWANIE PARKU LOTNIKÓW POLSKICH I PLACU „ZAGOSPODAROWANIE PARKU LOTNIKÓW POLSKICH I PLACU „ZAGOSPODAROWANIE PARKU LOTNIKÓW POLSKICH I PLACU 
WYZWOLENIA ORAZ TERENU WOKÓŁ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI WYZWOLENIA ORAZ TERENU WOKÓŁ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI WYZWOLENIA ORAZ TERENU WOKÓŁ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI WYZWOLENIA ORAZ TERENU WOKÓŁ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 60 A W MRĄGOWIE”PUBLICZNEJ PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 60 A W MRĄGOWIE”PUBLICZNEJ PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 60 A W MRĄGOWIE”PUBLICZNEJ PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 60 A W MRĄGOWIE”    
Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 
2013. Całkowita wartość projektu: 2 430 206,74 zł, wydatki kwalifikowane: 1 960 700,73 zł, 
dofinansowanie z środków europejskich (EFRR): 1 372 490,49 zł. Wkład własny: 588 210,24 
zł , w tym Gmina Miasto Mrągowo - 459 494,92 zł, Powiat Mrągowski - 126 314,22 zł.   
W ramach projektu wyremontowane zostały trzy obiekty: Park Lotników Polskich, Plac 
Wyzwolenia oraz parking wokół budynku urzędów: Urzędu Miasta, Urzędu Gminy i Staro-
stwa Powiatowego. Obszary te zyskały całkiem nowe oblicze i stały się miejscem chętnie 
odwiedzanym nie tylko przez turystów, ale również przez mieszkańców naszego Miasta.  
Niewątpliwą atrakcją jest podświetlana fontanna na Placu Wyzwolenia, która zupełnie od-
mieniła wygląd tego miejsca. Z nieatrakcyjnego zaułka stało się punktem, obok którego nie 
można przejść obojętnie. Można tu na chwilę przysiąść i odpocząć w cieniu drzew, wsłuchu-
jąc się w szum wody z fontanny. 

Z kolei Park Lotników Polskich zlokalizowany tuż przy promenadzie nad jeziorem Czos 
oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku: odnowiono korty tenisowe, zainstalowa-
no siłownię zewnętrzną , przebudowano ścieżki spacerowe i rowerowe. Obiekt jest dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych, gdyż zlikwidowano wszelkie bariery architekto-
niczne. Ofertę wzbogacono o nowe urządzenia dla dzieci. Centralnym punktem parku jest 
przebudowana fontanna z rzeźbą autorstwa Macieja Marshalla, znanego artysty.  

Zrewitalizowany teren wokół budynku urzędów posiada obecnie 93 miejsca postojowe. W 
ten sposób całkowicie został rozwiązany problem parkowania dla osób przyjeżdżających do 
urzędów.  

Zdj. M.Modzelewski Zdj. M.Modzelewski Zdj. M.Modzelewski Zdj. M.Modzelewski     

Zdj. M.Modzelewski Zdj. M.Modzelewski Zdj. M.Modzelewski Zdj. M.Modzelewski     Zdj.M.Modzelewski Zdj.M.Modzelewski Zdj.M.Modzelewski Zdj.M.Modzelewski     

FLESZ INWESTYCYJNY  
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Kolejny projekt Gminy 
Miasto Mrągowo czeka 
na dofinansowanie 
Gmina Miasto Mrągowo złożyła wnio-Gmina Miasto Mrągowo złożyła wnio-Gmina Miasto Mrągowo złożyła wnio-Gmina Miasto Mrągowo złożyła wnio-
sek o dofinansowanie z funduszy unĳ-sek o dofinansowanie z funduszy unĳ-sek o dofinansowanie z funduszy unĳ-sek o dofinansowanie z funduszy unĳ-
nych projektu pn. ,,Uzbrojenie tere-nych projektu pn. ,,Uzbrojenie tere-nych projektu pn. ,,Uzbrojenie tere-nych projektu pn. ,,Uzbrojenie tere-
nów usługowych przy ul. Towarowej nów usługowych przy ul. Towarowej nów usługowych przy ul. Towarowej nów usługowych przy ul. Towarowej 
w Mrągowie”.w Mrągowie”.w Mrągowie”.w Mrągowie”.    
Projekt zakłada uzbrojenie terenów usługo-
wych oraz budowę drogi dojazdowej  do 
uzbrajanego obszaru. Ulica Towarowa to 
odcinek, od ul. Olsztyńskiej do skrzyżowa-
nia z ul. Przemysłową.   
Głównym celem projektu jest umożliwie-
nie  dojazdu  do terenów inwestycyjnych 
znajdujących się przy ul. Towarowej oraz 
przygotowanie kolejnych  terenów pod 
inwestycje poprzez ich uzbrojenie, a co się 
z tym wiąże stworzenie przedsiębiorstwom 
korzystnych warunków do inwestowania i 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Całkowita wartość Projektu wynosi  9, 9 
mln zł, wartość planowanego dofinansowa-
nia – 8, 4 mln zł. Planowany termin zakoń-
czenia realizacji inwestycji – koniec listopa-
da 2013 r. Projekt stara się o dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw, Podziałanie  1.1.10  Przy-
gotowanie stref przedsiębiorczości. 

Trwają prace w ramach 
uzbrojenia terenów  
przemysłowo -  
składowych przy ul.  
Przemysłowej  
Teren pod przyszłe inwestycje znajduje Teren pod przyszłe inwestycje znajduje Teren pod przyszłe inwestycje znajduje Teren pod przyszłe inwestycje znajduje 
się w Podstrefie Mrągowo, Warmińsko się w Podstrefie Mrągowo, Warmińsko się w Podstrefie Mrągowo, Warmińsko się w Podstrefie Mrągowo, Warmińsko 
––––    Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. micznej. micznej. micznej.     
Uzbrojenie terenu polega  na budowie drogi 
wraz z budową infrastruktury technicznej z 
siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i 
deszczową, oświetleniem terenu. Realizacja 
inwestycji planowana jest do końca sierpnia 
2012 r. Wykonawcą robót jest Konsorcjum 
złożone z mrągowskiej firmy Ekomelbud  
S.A. i olsztyńskiej PUDiZ Sp. z o.o.. Gmina 
Miasto Mrągowo pozyskała na uzbrojenie 
terenów przy ul. Przemysłowej dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Warmia i Mazury na Lata 2007-2013 
w wysokości 75 % wartości całego projektu. 
Głównym celem inwestycji jest przygoto-
wanie terenu pod rozwój przemysłu a tym 
samych zachęcenie przedsiębiorców do 
tworzenia nowych zakładów pracy.  
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Miasto  
Mrągowo usuwa azbest  

Ponad 20 Ponad 20 Ponad 20 Ponad 20 
ton materia-ton materia-ton materia-ton materia-
łów zawie-łów zawie-łów zawie-łów zawie-
rających rających rających rających 
azbest do azbest do azbest do azbest do 
końca paź-końca paź-końca paź-końca paź-
dziernika dziernika dziernika dziernika 
zniknie z zniknie z zniknie z zniknie z 
terenu Mia-terenu Mia-terenu Mia-terenu Mia-
sta. Będzie sta. Będzie sta. Będzie sta. Będzie 
to możliwe to możliwe to możliwe to możliwe 

dzięki zaangażowaniu Miasta Mrągowo dzięki zaangażowaniu Miasta Mrągowo dzięki zaangażowaniu Miasta Mrągowo dzięki zaangażowaniu Miasta Mrągowo 
i wsparciu finansowym Wojewódzkie-i wsparciu finansowym Wojewódzkie-i wsparciu finansowym Wojewódzkie-i wsparciu finansowym Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i go Funduszu Ochrony Środowiska i go Funduszu Ochrony Środowiska i go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Gospodarki Wodnej w Olsztynie.    
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej udzielili dofinansowa-
nia w wysokości 87,5% do kosztów demon-
tażu, transportu oraz unieszkodliwienia 
azbestu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem 
w ramach ogłoszonego konkursu pn. 
„Usuwanie azbestu”, Miasto Mrągowo 
otrzymało promesę opiewającą na kwotę 25 
tys. zł . Dzięki tej dotacji aż 11 podmiotów, 
które spełniły wymagania mogło bezpiecz-
nie usunąć azbest korzystając z dużegow-
sparcia finansowego. Szacuje się, że koszt 
usunięcia 20 Mg odpadów azbestowych 
wyniesie 28 600 zł . 
Działania Miasta Mrągowo, dotyczące usu-
nięcia kolejnych ekologicznych bomb azbe-
stowych zaplanowano na nastepny rok. Z 
dotacji mogą skorzystać jednostki samorzą-
du terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i 
związki wyznaniowe, wspólnoty mieszka-
niowe, jednostki sektora finansów publicz-
nych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi. 
Azbest  był i w niektórych miejscach regio-
nu jeszcze jest charakterystycznym elemen-
tem naszego krajobrazu. Zalega na budyn-
kach mieszkalnych i gospodarczych. Po-
twierdzona przez ekspertów szkodliwość 
azbestu wpłynęła m.in. na decyzje zakazu 
stosowania eternitu (niepalnej, elastycznej 
mieszanki azbestu i cementu) w większości 
rozwiniętych państw świata. Specjaliści nie 
mają wątpliwości, że największym zagroże-
niem dla zdrowia ludzi i środowiska są od-
pady azbestowe w postaci pylistej. Dlatego 
tak ważne jest, aby ten niebezpieczny mi-
nerał został bezpiecznie zutylizowany.  
Zachęcamy do składania wniosków i korzy-
stania z tej bezpośredniej pomocy finanso-
wej w roku 2012. 

    

Magdalena Góralczyk Magdalena Góralczyk Magdalena Góralczyk Magdalena Góralczyk     OCHRONA ŚRODOWISKA  
Paweł Olchowik Paweł Olchowik Paweł Olchowik Paweł Olchowik     

Europejski dzień bez samochodu 
W dniu 22 września 2011 r. już po raz ósmy Miasto Mrągowo wzięło udział w akcji W dniu 22 września 2011 r. już po raz ósmy Miasto Mrągowo wzięło udział w akcji W dniu 22 września 2011 r. już po raz ósmy Miasto Mrągowo wzięło udział w akcji W dniu 22 września 2011 r. już po raz ósmy Miasto Mrągowo wzięło udział w akcji 
pod nazwą  „Europejski dzień bez samochodu” którą zorganizowało Centrum Kul-pod nazwą  „Europejski dzień bez samochodu” którą zorganizowało Centrum Kul-pod nazwą  „Europejski dzień bez samochodu” którą zorganizowało Centrum Kul-pod nazwą  „Europejski dzień bez samochodu” którą zorganizowało Centrum Kul-
tury i Turystyki. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „wybierz wygodną tury i Turystyki. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „wybierz wygodną tury i Turystyki. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „wybierz wygodną tury i Turystyki. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „wybierz wygodną 
alternatywę! alternatywę! alternatywę! alternatywę!     

Nie warto zamykać się w samochodzie!”. W 
imprezie wzięło udział 250 dzieci z mrą-
gowskich przedszkoli, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych oraz dzieci z Domu Pomocy Spo-
łecznej. Celem akcji było promowanie ko-
munikacji pieszej, rowerowej, transportu 
publicznego, aktywności ruchowej i zdro-
wej żywności. W ramach Europejskiego 
dnia bez samochodu dzieci mogły zapoznać 
się z zasadami ruchu drogowego przedsta-
wionymi przez policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji w Mrągowie, z zasadami 
bezpiecznego zachowania, przedstawionymi 

przez strażaków z Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Mrągowie oraz obejrzeć 
wystawę rowerową Pana Pawła Ewerta. 
Każdy uczestnik akcji w ramach poprawy 
bezpieczeństwa dzieci na drodze otrzymał 
opaskę oraz smycz odblaskową. Akcja zosta-
ła sfinansowana ze środków budżetu miasta 
Mrągowo przeznaczonych na edukację eko-
logiczną. Akcja z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością a dzieci coraz 
częściej korzystają ze swoich rowerów pa-
miętając jednocześnie o bezpieczeństwie na 
drodze. 

Głównym celem projektu było uwrażliwie-
nie dzieci na potrzeby zwierząt w okresie 
wakacji  i urlopów domowników. Organiza-
torom zależało na tym, aby żadne zwierzę 
nie pozostało  w tym czasie bez opieki, bądź 
też nie zostało porzucone przez właściciela. 
Aby dzieci bardziej wczuły się w rolę opie-
kunów i aby zwiększyć ich poczucie odpo-
wiedzialności, zorganizowano kilka form, w 
czasie których przy dobrej zabawie i pio-
senkach dowiadywały się jak dbać o zwie-
rzęta. Stworzyły giełdę pomysłów dotyczą-
cych zabezpieczenia bytu zwierząt podczas 
nieobecności gospodarzy w domu. Kilka-
krotnie odwiedziły schronisko w Bagieni-
cach Małych, a młodzież wykonała zwiad 

po mieście w poszukiwaniu bezdomnych 
psów. Dzieci sporządziły album ze zdjęciami 
swoich podopiecznych, a harcerki wykona-
ły zdjęcia i opisy psów, które przebywają w 
schronisku  i czekają na nowych właścicieli. 
Zdjęcia zostały umieszczone  na stronie 
internetowej Hufca w celu zachęcenia Mrą-
gowian do adopcji. Zlokalizowano również 
miejsca i osoby, które dokarmiają dziko 
żyjące koty. Za swoje zaangażowanie dzieci 
zostały nagrodzone wycieczką. 
Zachęcamy Mieszkańców Mrągowa do ad-
opcji psów przebywających w schronisku, 
wszystkie bezwarunkowo odwzajemnią  
przyjaźń. 

Kochane zwierzaki 
W okresie wakacyjnym już po raz drugi harcerze z mrągowskiego Hufca realizowali W okresie wakacyjnym już po raz drugi harcerze z mrągowskiego Hufca realizowali W okresie wakacyjnym już po raz drugi harcerze z mrągowskiego Hufca realizowali W okresie wakacyjnym już po raz drugi harcerze z mrągowskiego Hufca realizowali 
projekt pod nazwą „Prawa zwierząt”. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Pomóż projekt pod nazwą „Prawa zwierząt”. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Pomóż projekt pod nazwą „Prawa zwierząt”. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Pomóż projekt pod nazwą „Prawa zwierząt”. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Pomóż 
zwierzętom przetrwać wakacje” i był tak jak w ubiegłym roku współfinansowany ze zwierzętom przetrwać wakacje” i był tak jak w ubiegłym roku współfinansowany ze zwierzętom przetrwać wakacje” i był tak jak w ubiegłym roku współfinansowany ze zwierzętom przetrwać wakacje” i był tak jak w ubiegłym roku współfinansowany ze 
środków budżetu miasta Mrągowo, przeznaczonych na edukację ekologiczną.środków budżetu miasta Mrągowo, przeznaczonych na edukację ekologiczną.środków budżetu miasta Mrągowo, przeznaczonych na edukację ekologiczną.środków budżetu miasta Mrągowo, przeznaczonych na edukację ekologiczną.    

Zdj. mragowo.zhp.pl 

Zdj.P.Olchowik Zdj.P.Olchowik Zdj.P.Olchowik Zdj.P.Olchowik     

Zdj.P.Olchowik Zdj.P.Olchowik Zdj.P.Olchowik Zdj.P.Olchowik     

Zdj. mragowo.zhp.pl 



Irena SzkudajIrena SzkudajIrena SzkudajIrena Szkudaj    
AKTUALNOŚCI 
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Dzień Edukacji Narodowej w Mrągowie  
W dniu 13 października 2011 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miej-W dniu 13 października 2011 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miej-W dniu 13 października 2011 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miej-W dniu 13 października 2011 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miej-
skim odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrek-skim odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrek-skim odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrek-skim odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrek-
torami miejskich szkół i placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz torami miejskich szkół i placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz torami miejskich szkół i placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz torami miejskich szkół i placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz 
przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.    

Podczas spotkania zostały wręczone nagro-
dy Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydak-
tyczno – wychowawcze dla wyróżniających 
się dyrektorów i nauczycieli. W roku bieżą-
cym nagrody odebrali: Mariola Dziamałek – 
dyrektorka Zespołu Szkól Nr 4, Małgorzata 
Trzeciakiewicz – dyrektorka Gimnazjum Nr 
1 przy OSiW OHP, Elżbieta Połomka – 
dyrektorka Przedszkola Nr 1 „Stokrotka”, 
Stanisława Łyś – dyrektorka Przedszkola Nr 
2 „Bajka”, Ewa Lubowiecka – wicedyrektor-
ka Zespołu Szkół Nr 1, Anna Borkiewicz - 
Orłowska, Alicja Jędrzejczyk, Halina Kur – 
nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1, Alina Ro-
maniuk - Chrostowska – wicedyrektorka 
Zespołu Szkół Nr 4, Agata Sadowska, Iwona 
Michnowicz – nauczycielki Zespołu Szkół 
Nr 4, Sylwia Duda – nauczycielka Przed-
szkola Nr 1 „Stokrotka”, Małgorzata Tyliń-
ska – nauczycielki Przedszkola Nr 2 „Bajka”. 
Elżbieta Wawrzeniuk – nauczycielka Gim-

nazjum Nr 1 przy OSiW OHP. Burmistrz 
Miasta Pani Otolia Siemieniec pogratulo-
wała wyróżnionym dyrektorom i nauczy-
cielom zawodowych sukcesów, a wszyst-
kim zebranym życzyła satysfakcji z pracy 
zawodowej i powodzenia w życiu osobi-
stym.   

,,Z przymrużeniem oka”  
zapraszamy do naszego kąci-
ka satyrycznego.  
Dzięki uprzejmości Pana Józefa 
Jabłońskiego chcemy zaprezento-
wać Państwu kącik satyryczny w 
którym  będziemy  prezentować 
różne sytuacje z życia kulturalne-
go, społecznego, politycznego.  

Józef Jabłoński  
jest absolwentem 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Gdań-
sku, magistrem wy-
chowania plastyczne-
go z II stopniem spe-

cjalizacji, członkiem 
Polskiego Stowarzy-
szenia Polskich Arty-

stów Karykatury, byłym wieloletnim 
nauczycielem plastyki w kętrzyńskich 
szkołach. 

Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo  wręczyła z Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo  wręczyła z Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo  wręczyła z Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo  wręczyła z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne. okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne. okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne. okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne.     

Szanowni Pracownicy Mrągowskiej Oświaty   
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy jeszcze raz  złożyć Państwu serdeczne podziękowania  za 
trud i pracę  włożoną w proces nauczania i wychowania młodych mieszkańców Mrągowa. 
Z największym szacunkiem odnosimy się do wszystkich tych,  którzy kształtują pozytywne wartości i 
postawy moralne dzieci i młodzieży  oraz rozwijają ich twórczy potencjał.  
Z okazji tego wyjątkowego dnia życzymy Państwu realizacji zawodowych planów. Niech Wasza co-
dzienna, odpowiedzialna praca stanowi źródło satysfakcji i zadowolenia. Jednocześnie prosimy przyjąć 
serdeczne życzenia zdrowia  i wiele pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej     
Tadeusz Tyczyński Tadeusz Tyczyński Tadeusz Tyczyński Tadeusz Tyczyński     

Burmistrz Miasta MrągowoBurmistrz Miasta MrągowoBurmistrz Miasta MrągowoBurmistrz Miasta Mrągowo    
Ololia Siemieniec Ololia Siemieniec Ololia Siemieniec Ololia Siemieniec     

40-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej  
24 października 2011 r. odbyła  się uroczystość jubileuszowa 40 24 października 2011 r. odbyła  się uroczystość jubileuszowa 40 24 października 2011 r. odbyła  się uroczystość jubileuszowa 40 24 października 2011 r. odbyła  się uroczystość jubileuszowa 40 ––––    lecia działalności Państwo-lecia działalności Państwo-lecia działalności Państwo-lecia działalności Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mrągowie.wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mrągowie.wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mrągowie.wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mrągowie.    

Szkoła powstała 29 stycznia 1971 roku. Mie-
ści się w zabytkowym budynku z okresu 
międzywojennego przy ulicy F. D. Roo-
sevelta 29. Na początku funkcjonowała jako 
Państwowe Ognisko Muzyczne z filią w 
Mikołajkach. W tym czasie prowadzono 
naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gita-
rze, mandolinie, flecie, klarnecie, trąbce i 
waltorni. Obecnie, do szkoły uczęszcza (w 
dwóch cyklach, 4 – letnim oraz 6 – letnim) 
128 osób, które uczą się gry na: fortepianie, 
flecie, trąbce, skrzypcach, organach, klarne-
cie, akordeonie, wiolonczeli, saksofonie, 
gitarze, perkusji, waltorni. W ciągu 40 – 
letniej działalności wielu uczniów Szkoły 
osiągnęło znaczne sukcesy muzyczne, a 
niektórzy znani są w kraju jako gwiazdy 
występujące ze znanymi zespołami muzycz-

nymi. Uroczystość Jubileuszowa była okazją 
do spotkania się absolwentów oraz byłych 
pedagogów a także możliwością wspólnego 
świętowania.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej o szkole na stronie Więcej o szkole na stronie Więcej o szkole na stronie Więcej o szkole na stronie 
www.psmmragowo.pl.www.psmmragowo.pl.www.psmmragowo.pl.www.psmmragowo.pl.    

Burmistrz Miasta Mrągowo  

zaprasza 

na wernisaż  

podsumowujący działania  

w ramach projektu  

,,Mrągowo - wyrzeźbione miasto” 

do Galerii Centrum Kultury  

i Turystyki  

 

 

 

Projekt ,,Mrągowo- wyrzeźbione miasto" dofinansowany jest 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  



 

Komitet Organizacyjny Zjazdu AbsolwentówKomitet Organizacyjny Zjazdu AbsolwentówKomitet Organizacyjny Zjazdu AbsolwentówKomitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów    
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    65 lecie szkoły im. Władysława Jagiełły 65 lecie szkoły im. Władysława Jagiełły 65 lecie szkoły im. Władysława Jagiełły 65 lecie szkoły im. Władysława Jagiełły     
17 września na uroczystości z okazji Zjazdu Absolwentów Państwowego Liceum 17 września na uroczystości z okazji Zjazdu Absolwentów Państwowego Liceum 17 września na uroczystości z okazji Zjazdu Absolwentów Państwowego Liceum 17 września na uroczystości z okazji Zjazdu Absolwentów Państwowego Liceum 
Pedagogicznego, Państwowego Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Pedagogicznego, Państwowego Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Pedagogicznego, Państwowego Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Pedagogicznego, Państwowego Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium 
Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, RKKN w rocznicę 65 Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, RKKN w rocznicę 65 Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, RKKN w rocznicę 65 Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, RKKN w rocznicę 65 ----    
lecia szkoły im. Władysława Jagiełły w Mrągowie spotkało się ponad 200 absolwen-lecia szkoły im. Władysława Jagiełły w Mrągowie spotkało się ponad 200 absolwen-lecia szkoły im. Władysława Jagiełły w Mrągowie spotkało się ponad 200 absolwen-lecia szkoły im. Władysława Jagiełły w Mrągowie spotkało się ponad 200 absolwen-
tów, byłych profesorów oraz obecni pracownicy, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. tów, byłych profesorów oraz obecni pracownicy, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. tów, byłych profesorów oraz obecni pracownicy, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. tów, byłych profesorów oraz obecni pracownicy, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. 
Władysława Jagiełły z ich kadrą kierowniczą. W uroczystości uczestniczyli zapro-Władysława Jagiełły z ich kadrą kierowniczą. W uroczystości uczestniczyli zapro-Władysława Jagiełły z ich kadrą kierowniczą. W uroczystości uczestniczyli zapro-Władysława Jagiełły z ich kadrą kierowniczą. W uroczystości uczestniczyli zapro-
szeni goście.szeni goście.szeni goście.szeni goście.    

Uroczystość rozpoczęła msza św. ekume-
niczna w Kościele Św. Wojciecha, którą 
koncelebrowali: ks. prałat Wiesław Świ-
dziński, pastor Piotr Mendroch, ks. prawo-
sławny Adam Stefanowicz i absolwent Stu-
dium Nauczycielskiego w Mrągowie ks. 
Norbert Bujanowski. 
Uroczysta gala odbyła się w sali widowisko-
wej Centrum Kultury i Turystyki. Prowa-
dzili ją absolwenci rocznika 1969 Urszula 
Kuchcińska i Jan Gudelis, absolwent roczni-
ka 1968. W trakcie uroczystości do mikro-
fonu poproszono: Barbarę Januszewicz ,byłą 
nauczycielkę  LP,LWP,SWP, prof. Bolesła-
wa Niemierko ,byłego nauczyciela LP, Ta-
deusza Sokołowskiego, byłego nauczyciela i 
dyrektora SWP,SN, Marię Achranowicz, 
nauczyciela SN, ZS nr 2; byłego dyrektora 
w latach 1992 - 1998, panią Urszulę Irenę 
Kuchcińską, byłego dyrektora Zespołu 
Szkół nr 2 w latach 1998 -2008, Agnieszkę 
Pytel obecnego dyrektora ZS nr 2 im. Wła-
dysława Jagiełły w Mrągowie. Pedagodzy  
przekazali cenne informacje z historii szko-
ły. W czasie spotkania wystąpili również 
zaproszeni goście: Julian Osiecki- Przewod-
niczący Sejmiku  Województwa Warmiń-
sko- Mazurskiego, Janusz Alicki – v-ce Sta-
rosta Powiatu Mrągowskiego, Tomasz Wit-
kowicz – z-ca Burmistrza Miasta Mrągowa.  
W części artystycznej wystąpili: Chór Ka-
merton, Zespół Old & New SN, Orkiestra 
Dęta Mrongovia oraz uczniowie ze Szkolne-
go Koła Teatralnego ZS nr 2. Program Zjaz-
du Absolwentów  był bogaty w przeżycia. 
W tym dniu odsłonięto również tablicę 
pamiątkową na budynku Zespołu Szkół nr 2 
im.Wł. Jagiełły w Mrągowie. Zdaniem ab-
solwentów szkoły, tablica ma przypominać 
jedną z pierwszych i  jednocześnie najstar-
szych placówek kształcenia nauczycieli w 
Mrągowie. 

----    „„„„Przez cały okres swojego kształcenia nau-
czyciele tych szkół zbudowali tradycje, 
dzięki którym, z pokolenia na pokolenie 
wychowuje się młodzież, łącząc umiejętnie 
wartości propaństwowe z nowoczesnym 
kształceniem zawodowym”- mówią zgodnie 
absolwenci. 
Na ten cel Komitet Organizacyjny Absol-
wentów pozyskał sponsora - Pana Zdzisława 
Paśnikowskiego, który wykonał tablicę 
pamiątkową wg  ich projektu. Po ceremonii 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2 zaprosiła pedagogów i 
absolwentów do swojej dawnej szkoły. Ab-
solwenci z profesorami robili pamiątkowe 
zdjęcia, spotkali się w klasach, zwiedzali 
szkołę, obejrzeli wystawę historyczną w auli 
szkolnej oraz tablicę pamiątkową, która na 
stałe wyeksponowana została na II piętrze w 
budynku szkoły.  
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwen-
tów w osobach Andrzej Cieślikowski, Jan 
Gudelis, Elżbieta Kubeł, Urszula  Kuchciń-
ska, Maria Lemecha , dziękują za współpra-
cę dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. Wła-
dysława Jagiełły w Mrągowie, nauczycie-
lom, pracownikom, Radzie Rodziców, ucz-
niom za aktywne włączenie się w organiza-
cję 65 lecia szkoły    im. Władysława Jagiełły 
w Mrągowie. 
 

W ramach   
wolontariatu  
pracowniczego   
odnowiono świetlice   
dla dzieci i  młodzieży  
Grupa 35 wolontariuszy z Fundacji Grupa 35 wolontariuszy z Fundacji Grupa 35 wolontariuszy z Fundacji Grupa 35 wolontariuszy z Fundacji 
Kronenberga oraz jednego z warszaw-Kronenberga oraz jednego z warszaw-Kronenberga oraz jednego z warszaw-Kronenberga oraz jednego z warszaw-
skich banków w ramach realizacji Pro-skich banków w ramach realizacji Pro-skich banków w ramach realizacji Pro-skich banków w ramach realizacji Pro-
gramu Wolontariat Pracowniczy i gramu Wolontariat Pracowniczy i gramu Wolontariat Pracowniczy i gramu Wolontariat Pracowniczy i 
umowy o dofinansowaniu podpisanej umowy o dofinansowaniu podpisanej umowy o dofinansowaniu podpisanej umowy o dofinansowaniu podpisanej 
ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom 
„ Gniazdo”, przeprowadziła akcję po-„ Gniazdo”, przeprowadziła akcję po-„ Gniazdo”, przeprowadziła akcję po-„ Gniazdo”, przeprowadziła akcję po-
mocową na rzecz świetlicy dla dzieci i mocową na rzecz świetlicy dla dzieci i mocową na rzecz świetlicy dla dzieci i mocową na rzecz świetlicy dla dzieci i 
młodzieży „ Gniazdo”.młodzieży „ Gniazdo”.młodzieży „ Gniazdo”.młodzieży „ Gniazdo”.    
W ramach tej akcji zakupione zostały stoły 
i ławki ogrodowe, farby i inne artykuły 
malarskie oraz materiały papiernicze i na-
grody dla dzieci biorących udział w kon-
kursach. Wolontariusze pomalowali 2 sale 
w świetlicy na oś. Grunwaldzkim przy Pa-
rafii św. R. Kalinowskiego, gdzie raz w ty-
godniu odbywają się zajęcia z dziećmi, oraz 
1 salę w świetlicy mieszczącej się w budyn-
ku Parafii p.w. MB Saletyńskiej przy ul. 
Słonecznej w Mrągowie, w której systema-
tycznie odbywają się spotkania dzieci i 
młodzieży. Wolontariusze wykonali rów-
nież inne prace min. zmontowali i polakie-
rowali 2 komplety ławek i stołów ogrodo-
wych, które wykorzystane będą do prowa-
dzenia zajęć na powietrzu. Dokonano rów-
nież technicznego przeglądu zgromadzo-
nych na świetlicy komputerów. 
Podobne akcje, w których ogółem pracowa-
ło 150 wolontariuszy odbywały się w Piec-
kach, Nawiadach, Macharach i Lipowie. 
Szerszą informację o realizacji w/w projek-
tu i fotoreportaż można znaleźć na stronie 
Parafii pw. MB Saletyńskiej w Mrągowie 
www.saletyni.mragowo.pl. 

Teresa Nowacka Teresa Nowacka Teresa Nowacka Teresa Nowacka     

Zdj. ZS nr 2 im. Władysława Jagiełły  Zdj. ZS nr 2 im. Władysława Jagiełły  

 

Centrum Kultury i Turystyki  

i Zarząd  

Okręgu Olsztyńskiego Związku  

Polskich Artystów Plastyków 

 serdecznie zapraszają na wystawę 

prac dwójki młodych artystów  

MARTY TUREK  

i TOMASZA SIENKIEWICZA 

Prace można oglądać w Galerii  

Centrum Kultury i Turystyki  

do połowy listopada. 
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Dzień białej laski 
 świętowali  
niewidomi z Mrągowa 
Jak co roku członkowie Polskiego Jak co roku członkowie Polskiego Jak co roku członkowie Polskiego Jak co roku członkowie Polskiego 
Związku Niewidomych Koło w Mrągo-Związku Niewidomych Koło w Mrągo-Związku Niewidomych Koło w Mrągo-Związku Niewidomych Koło w Mrągo-
wie obchodzili Międzynarodowy Dzień wie obchodzili Międzynarodowy Dzień wie obchodzili Międzynarodowy Dzień wie obchodzili Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski. Białej Laski. Białej Laski. Białej Laski.     
Obchodzone od 47 lat na terenie całego 
kraju święto już na stałe wpisało się do ka-
lendarza mrągowskich uroczystości. Na 
spotkaniu Koła gościli: Otolia Siemieniec, 
Burmistrz Miasta ,  Julian Osiecki, Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa War-
mińsko - Mazurskiego, sympatycy związku, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowa-
rzyszeń. Na uroczystości wystąpili ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Mrągowie.   
Międzynarodowy Dzień Białej Laski oficjal-
nie obchodzony jest 15 października. Po raz 
pierwszy obchodzono go w 1964 roku. Na 
stałe wszedł do kalendarza, także w Mrągo-
wie. Przypomina o tym, że ludzie niewido-
mi są wśród nas i chcą żyć tak, jak wszyscy 
inni obywatele, bez ograniczeń. 

Spotkanie dowódców garnizonów  
Państw Europy Środkowej w Mrągowie 

W Warszawie i Mrągowie odbyło się doroczne spotkanie dowódców stołecznych W Warszawie i Mrągowie odbyło się doroczne spotkanie dowódców stołecznych W Warszawie i Mrągowie odbyło się doroczne spotkanie dowódców stołecznych W Warszawie i Mrągowie odbyło się doroczne spotkanie dowódców stołecznych 
garnizonów Państw Europy Środkowej garnizonów Państw Europy Środkowej garnizonów Państw Europy Środkowej garnizonów Państw Europy Środkowej ----    Berlina, Bratysławy, Budapesztu, Buka-Berlina, Bratysławy, Budapesztu, Buka-Berlina, Bratysławy, Budapesztu, Buka-Berlina, Bratysławy, Budapesztu, Buka-
resztu, Lubljany, Pragi i Wiednia.resztu, Lubljany, Pragi i Wiednia.resztu, Lubljany, Pragi i Wiednia.resztu, Lubljany, Pragi i Wiednia.    

W Warszawie, dowódców garnizonów 
przyjął I-szy zastępca szefa Sztabu General-
nego WP gen. broni Mieczysław Gocuł, 
który zapoznał gości z głównymi kierunka-
mi rozwoju naszych sił zbrojnych i bieżący-
mi zadaniami wykonywanym przez SG WP. 
Po spotkaniu dowódcy, udali się do Wojsko-
wego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego 
w Mrągowie, gdzie wzięli udział w panelu 
dyskusyjnym nt. roli stołecznych garnizo-
nów w logistycznym zabezpieczeniu funk-
cjonowania instytucji wojskowych szczebla 
centralnego. Obradom przewodniczył go-
spodarz spotkania, dowódca Garnizonu 
Warszawa gen. bryg. dr Wiesław Grudziń-
ski. 
Po zakończeniu obrad, uczestnicy wzięli 
udział w uroczystości nadania nowo odre-
staurowanej Sali Konferencyjnej imienia 
gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego. Następ-

nie, odbyła się uroczystość, podczas której 
dowódca Garnizonu Warszawa i komendant 
WOSz-K ppłk Tomasz Dominikowski, do-
konali odsłonięcia tablicy pamiątkowej po-
święconej pamięci b. dowódcy stołecznego 
garnizonu, który zginął w katastrofie lotni-

czej pod Smoleńskiem, ufundowanej przez 
żołnierzy i pracowników ośrodka. Pobyt w 
Mrągowie był dla zagranicznych gości do-
brą okazją do poznania uroków malowni-
czej ziemi mazurskiej, jej szlaków tury-
stycznych i zabytkowych budowli, m.in. 
Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce 
oraz hitlerowskiej kwatery "Wilczy sza-
niec" w Kętrzynie. 
Dowódcy garnizonów państw Europy Środ-
kowej mieli także okazję spotkać się z Bur-
mistrz Miasta Mrągowo, Otolią Siemieniec. 
Spotkania Klubu Dowódców Stołecznych 
Garnizonów Państw Europy Środkowej, 
mające charakter międzynarodowych kon-
ferencji, organizowane są corocznie w innej 
stolicy. Każde z nich poświęcona jest okre-
ślonej, ustalonej wcześniej tematyce zwią-
zanej z działalnością garnizonową i repre-
zentacyjną tych instytucji, w tym także z 
wymianą doświadczeń w upowszechnianiu 
ceremoniału wojskowego i udziału wojsko-
wej asysty honorowej w uroczystościach 
państwowych, wojskowych patriotyczno – 
religĳnych. Gospodarzem przyszłorocznej 
konferencji będzie dowódca Garnizonu 
Praga. 

Odsłonięcie tablicy  poświęconej gen. dyw. Kazimierzo-Odsłonięcie tablicy  poświęconej gen. dyw. Kazimierzo-Odsłonięcie tablicy  poświęconej gen. dyw. Kazimierzo-Odsłonięcie tablicy  poświęconej gen. dyw. Kazimierzo-
wi Gilarskiemu. wi Gilarskiemu. wi Gilarskiemu. wi Gilarskiemu.     

Obrady dowódców stołecznych garnizonów Państw Obrady dowódców stołecznych garnizonów Państw Obrady dowódców stołecznych garnizonów Państw Obrady dowódców stołecznych garnizonów Państw 
Europy Wschodniej na WOSzKEuropy Wschodniej na WOSzKEuropy Wschodniej na WOSzKEuropy Wschodniej na WOSzK----u. u. u. u.     

Święto Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego  
18 października WOSzK Mrągowo obchodził swoje święto. Przypomnĳmy: Woj-18 października WOSzK Mrągowo obchodził swoje święto. Przypomnĳmy: Woj-18 października WOSzK Mrągowo obchodził swoje święto. Przypomnĳmy: Woj-18 października WOSzK Mrągowo obchodził swoje święto. Przypomnĳmy: Woj-
skowy Ośrodek Szkoleniowoskowy Ośrodek Szkoleniowoskowy Ośrodek Szkoleniowoskowy Ośrodek Szkoleniowo----Kondycyjny w Mrągowie został utworzony 31 paź-Kondycyjny w Mrągowie został utworzony 31 paź-Kondycyjny w Mrągowie został utworzony 31 paź-Kondycyjny w Mrągowie został utworzony 31 paź-
dziernika 1960 roku rozkazem organizacyjnym Dowódcy Wojsk Lotniczych i dziernika 1960 roku rozkazem organizacyjnym Dowódcy Wojsk Lotniczych i dziernika 1960 roku rozkazem organizacyjnym Dowódcy Wojsk Lotniczych i dziernika 1960 roku rozkazem organizacyjnym Dowódcy Wojsk Lotniczych i 
Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju ––––    gen. Jana Freyagen. Jana Freyagen. Jana Freyagen. Jana Freya----Bieleckiego, jednak do-Bieleckiego, jednak do-Bieleckiego, jednak do-Bieleckiego, jednak do-
piero 30 kwietnia 2011 roku Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne świę-piero 30 kwietnia 2011 roku Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne świę-piero 30 kwietnia 2011 roku Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne świę-piero 30 kwietnia 2011 roku Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne świę-
to ośrodka. to ośrodka. to ośrodka. to ośrodka.     
Do zadań Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie należy między 
innymi: organizowanie turnusów kondycyjnych dla żołnierzy Wojska Polskiego z różnych 
rodzajów wojsk, zapewnienie bazy szkoleniowej na potrzeby Sił Zbrojnych, organizowanie 
turnusów rehabilitacyjnych dla żołnierzy powracających do kraju z misji zagranicznych. 
Kadrę ośrodka tworzą lekarze, fizjoterapeuci oraz inni specjaliści pozwalający żołnierzom 
aktywnie spędzać czas i podnosić swoją sprawność fizyczną. 

Jubileusz Stowarzyszenia  
,,Niedźwiedzia Łapa”  
Członkowie Stowarzyszenia Niemieckie-Członkowie Stowarzyszenia Niemieckie-Członkowie Stowarzyszenia Niemieckie-Członkowie Stowarzyszenia Niemieckie-
go ,,Niedźwiedzia Łapa” spotkali się 15 go ,,Niedźwiedzia Łapa” spotkali się 15 go ,,Niedźwiedzia Łapa” spotkali się 15 go ,,Niedźwiedzia Łapa” spotkali się 15 
października, by uczcić 20października, by uczcić 20października, by uczcić 20października, by uczcić 20----lecie swojej lecie swojej lecie swojej lecie swojej 
działalności. W spotkaniu uczestniczyła działalności. W spotkaniu uczestniczyła działalności. W spotkaniu uczestniczyła działalności. W spotkaniu uczestniczyła 
Burmistrz Mrągowa, która nagrodziła Burmistrz Mrągowa, która nagrodziła Burmistrz Mrągowa, która nagrodziła Burmistrz Mrągowa, która nagrodziła 
pełniącego obowiązki  przewodniczącego pełniącego obowiązki  przewodniczącego pełniącego obowiązki  przewodniczącego pełniącego obowiązki  przewodniczącego 
organizacji, Henryka Czerwińskiego me-organizacji, Henryka Czerwińskiego me-organizacji, Henryka Czerwińskiego me-organizacji, Henryka Czerwińskiego me-
dalem 660dalem 660dalem 660dalem 660----    lecia Miasta Mragowo.lecia Miasta Mragowo.lecia Miasta Mragowo.lecia Miasta Mragowo.    
Stowarzyszenie zostało utworzone pod 
koniec sierpnia 1991 roku. Od 1992 roku 
jest członkiem Związku Stowarzyszenia 
Ludności Niemieckiej w byłych Prusach 
Wschodnich. Oddziały stowarzyszenia, 
które w najlepszych latach należało do naj-
większych stowarzyszeń regionu i liczyło 
ok. 378 członków, mieszą się w Mikołaj-
kach, Sorkwitach, Wyszemborku, Piec-
kach. W 1997 roku utworzono w Pieckach 
grupę folklorystyczną "MasurenKlang", 
która jest aktywna do dziś i uczestniczy w 

życiu kulturalnym powiatu mrągowskiego. 



 

Waldemar Cybul Waldemar Cybul Waldemar Cybul Waldemar Cybul     

Waldemar Cybul Waldemar Cybul Waldemar Cybul Waldemar Cybul     
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Rozgrywki  
Mrągowskiej Ligi 
NMR 11-12 
Wzorem lat poprzednich rozgrywki Wzorem lat poprzednich rozgrywki Wzorem lat poprzednich rozgrywki Wzorem lat poprzednich rozgrywki 
prowadzone będą w listopadzie 2011 r. prowadzone będą w listopadzie 2011 r. prowadzone będą w listopadzie 2011 r. prowadzone będą w listopadzie 2011 r. 
w soboty i niedziele w grupie rozgry-w soboty i niedziele w grupie rozgry-w soboty i niedziele w grupie rozgry-w soboty i niedziele w grupie rozgry-
wek: piłki siatkowej, piłki koszykowej, wek: piłki siatkowej, piłki koszykowej, wek: piłki siatkowej, piłki koszykowej, wek: piłki siatkowej, piłki koszykowej, 
piłki nożnej.piłki nożnej.piłki nożnej.piłki nożnej.    
Na stronie CKiT ckit.mragowo.pl znajdują 
się wszystkie niezbędne dokumenty i infor-
macje o Mrągowskiej Lidze NMR 11-12. 
Każda z dyscyplin ma swoją zakładkę, tam 
znajdują się dokumenty, wstępne regulami-
ny rozgrywek. Zgłoszenia proszę wysyłać 

mailowo wcybul@wp.pl lub dostarczyć 
osobiście wypełnione dokumenty do Cen-
trum Kultury i Turystyki. Po zakończeniu 
naboru drużyn, zostaną Państwo poinfor-
mowani o spotkaniu organizacyjnym, na 
którym zostanie przeprowadzone losowanie 
oraz ustalone szczegóły techniczne rozgry-
wek. ZAPRASZAMY!!! 

SPORT  

Drużynowe Wyścigi Sztafetowe  
w Kolarstwie Górskim MTB  

o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa 
W miasteczku Westernowym Mrongoville 16 października 2011r. zostały rozegrane W miasteczku Westernowym Mrongoville 16 października 2011r. zostały rozegrane W miasteczku Westernowym Mrongoville 16 października 2011r. zostały rozegrane W miasteczku Westernowym Mrongoville 16 października 2011r. zostały rozegrane 
ostatnie w tym sezonie kolarskim Drużynowe Wyścigi Sztafetowe w Kolarskie Górskim ostatnie w tym sezonie kolarskim Drużynowe Wyścigi Sztafetowe w Kolarskie Górskim ostatnie w tym sezonie kolarskim Drużynowe Wyścigi Sztafetowe w Kolarskie Górskim ostatnie w tym sezonie kolarskim Drużynowe Wyścigi Sztafetowe w Kolarskie Górskim 
MTB o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa organizowane w naszym mieście.MTB o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa organizowane w naszym mieście.MTB o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa organizowane w naszym mieście.MTB o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa organizowane w naszym mieście.    

Zawody te stały się okazją do podsumowa-
nia sezonu kolarskiego grupy rowerowej 
MSR oraz okazją do promocji tej formy 
aktywności ruchowej wśród dzieci, mło-
dzieży, firm oraz stowarzyszeń. Przedstawi-
cieli tych grup zaproszono do wspólnego 
ścigania się. Na trasie przygotowanej na 
terenie miasteczka zostały rozegrane wyści-
gi w sześciu kategoriach drużynowych.  
W grupie szkół podstawowych (klasy 0-3):  
I miejsce – Zespół Szkół nr 4,  
II miejsce – Zespół Szkół nr 1,  
III miejsce – Warpuny. 
W grupie szkół podstawowych (klasy 4-6):  
I miejsce – Zespół Szkół nr 4,   
II miejsce – Zespół Szkół nr 1,   
III miejsce – Zespół Szkół nr 4.  
W grupie szkół gimnazjalnych:  
I miejsce – Zespół Szkół nr 4,  
II miejsce – Zespół Szkół nr 1,  
III miejsce – Zespół Szkół nr 4.  
W grupie szkół ponadgimnazjalnych:  
I miejsce Liceum Ogólnokształcące,   
II miejsce – Zespół Szkół nr 2.  
W grupie zakładów pracy:  
I miejsce – Sklep Rowerowy JÓZEFINA,  
II miejsce – Komanda Państwowej Straży 
Pożarnej w Mrągowie,  

III miejsce – Targowisko Miejskie. 
Klasyfikacja w grupie stowarzyszeń:  
I miejsce – MSR,  
II miejsce – Stowarzyszenie - Projekt 36,  
III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa – 
Wojska Polskiego 6J.  
Na zakończenie zawodów, Prezes MSR 
Mrągowo Wojciech Gniady wręczył pa-
miątkowe statuetki dla Wojciecha Szała-
chowskiego oraz Karola Grudka za zaanga-
żowanie i pracę na rzecz stowarzyszenia. 
Organizatorem zawodów było Stowarzysze-
nie Rowerowe MSR, Urząd Miasta Mrągo-
wo. W realizacji technicznej imprezy po-
magało Centrum Kultury i Turystyki. Na 
zawodników czekały pamiątkowe puchary 
oraz słodki poczęstunek przygotowany 
przez organizatorów i sponsorów. 

Dni Zjednoczenia  
Niemiec z udziałem  
mrągowian  
W dniach 30.09 W dniach 30.09 W dniach 30.09 W dniach 30.09 ----    06.10 młodzież ze stowa-06.10 młodzież ze stowa-06.10 młodzież ze stowa-06.10 młodzież ze stowa-
rzyszenia MSIS z Mrągowa uczestniczyła rzyszenia MSIS z Mrągowa uczestniczyła rzyszenia MSIS z Mrągowa uczestniczyła rzyszenia MSIS z Mrągowa uczestniczyła 
wraz z grupą z Niemiec, Austrii i Chorwacji wraz z grupą z Niemiec, Austrii i Chorwacji wraz z grupą z Niemiec, Austrii i Chorwacji wraz z grupą z Niemiec, Austrii i Chorwacji 
w świętowaniu dnia zjednoczenia Niemiec. w świętowaniu dnia zjednoczenia Niemiec. w świętowaniu dnia zjednoczenia Niemiec. w świętowaniu dnia zjednoczenia Niemiec.     
Mrągowianie w trakcie pobytu zapoznali 
się m.in. z zasadami gry w street football 
oraz rolą timer'a, czyli osoby odpowiedzial-
nej za rozmowy drużyn w trakcie, przed i 
po meczu. Głównym punktem wizyty było 
uczestnictwo turnieju celebrującym dzień 
zjednoczenia Niemiec.  

,,We are the champions"  usłyszeli zwycięzcy  
tegorocznych Mistrzostw Klubu ,,Baza” Mrągowo 

Ponad 200 zawodników wzięło udział w  tegorocznych Mistrzostwach Klubu Spor-Ponad 200 zawodników wzięło udział w  tegorocznych Mistrzostwach Klubu Spor-Ponad 200 zawodników wzięło udział w  tegorocznych Mistrzostwach Klubu Spor-Ponad 200 zawodników wzięło udział w  tegorocznych Mistrzostwach Klubu Spor-
towego „Baza" Mrągowo. Regaty te, to prestiżowe zawody, organizowane od ponad towego „Baza" Mrągowo. Regaty te, to prestiżowe zawody, organizowane od ponad towego „Baza" Mrągowo. Regaty te, to prestiżowe zawody, organizowane od ponad towego „Baza" Mrągowo. Regaty te, to prestiżowe zawody, organizowane od ponad 
30 lat 30 lat 30 lat 30 lat ----    mówi Wojciech Jaszczur Nowicki, prezes Klubu.mówi Wojciech Jaszczur Nowicki, prezes Klubu.mówi Wojciech Jaszczur Nowicki, prezes Klubu.mówi Wojciech Jaszczur Nowicki, prezes Klubu.    

  Tegoroczna rywalizacja odbywała  się w 
wielu kategoriach wiekowych – od lat naj-
młodszych, po weteranów sportów wod-
nych, niemal we wszystkich klasach jach-
tów oraz desek z żaglem. Jedną z najwięk-
szych atrakcji tych regat były zawody ma-
sterów, w których zwyciężył Dariusz Lubak 
z Klubu sportowego ,,Baza” Mrągowo.  
Podczas regat odbyły się również regaty 
rodzinne w Omegach,  chrzest morski oraz 
giełda używanego sprzętu i wyposażenia 
żeglarskiego. Organizatorem regat jest Ze-
spół Oświatowo-Sportowy „Baza” w Mrągo-
wie i Klub Sportowy „Baza Mrągowo” przy 
współpracy z Warmińsko - Mazurskim  Okręgowym Związkiem Żeglarskim. 

Na zdjęciu Tomasz Szawkowski, trener ,,Bazy Mragowo” Na zdjęciu Tomasz Szawkowski, trener ,,Bazy Mragowo” Na zdjęciu Tomasz Szawkowski, trener ,,Bazy Mragowo” Na zdjęciu Tomasz Szawkowski, trener ,,Bazy Mragowo”     
Zdj. Cezary Krywiczanin Zdj. Cezary Krywiczanin Zdj. Cezary Krywiczanin Zdj. Cezary Krywiczanin     



KULTURA   W skrócie 
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Pierwszy tomik poezji Pawła Tarymy 
,,Władca snów gwiezdnym pyłem sypie w oczy” ,,Władca snów gwiezdnym pyłem sypie w oczy” ,,Władca snów gwiezdnym pyłem sypie w oczy” ,,Władca snów gwiezdnym pyłem sypie w oczy” ----    taki tytuł nosi pierwszy tomik taki tytuł nosi pierwszy tomik taki tytuł nosi pierwszy tomik taki tytuł nosi pierwszy tomik 
poezji Pawła Tarymy. poezji Pawła Tarymy. poezji Pawła Tarymy. poezji Pawła Tarymy.     
 - Wiersze mają różnorodną tematykę: od miłości do nienawiści, od gniewu do dobroci, od 
Marsa na twarzy do Afrodyty w sercu – mówi Paweł Taryma. - Dokonałem selekcji utworów 
najlepszych z najlepszych. Innymi słowy – spóźniony debiut. Lepiej późno niż wcale. 
Paweł Taryma urodził się 28 lipca 1980 r. w Mrągowie, gdzie obecnie mieszka i pracuje. 
Poeta aktywnie działający w mrągowskiej LOŻY LITERACKIEJ. Wiersze autora są regular-
nie publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Kurierze Mrągowskim” oraz w „Variarcie”. 
Trzy wiersze ukazały się też w ALMANACHU POEZJI MRĄGOWSKIEJ.  
Tomik do kupienia od 7 września na stronie wydawnictwa www.radwan.pl. 
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,,Bożyszcze kobiet”,  
TEATR CAPITOL zaprasza 

Znakomita komedia jednego z czoło-Znakomita komedia jednego z czoło-Znakomita komedia jednego z czoło-Znakomita komedia jednego z czoło-
wych współczesnych dramaturgów wych współczesnych dramaturgów wych współczesnych dramaturgów wych współczesnych dramaturgów 
amerykańskich, od lat bawiącego i amerykańskich, od lat bawiącego i amerykańskich, od lat bawiącego i amerykańskich, od lat bawiącego i 
wzruszającego publiczność. Neil Si-wzruszającego publiczność. Neil Si-wzruszającego publiczność. Neil Si-wzruszającego publiczność. Neil Si-
mon, ,,Bożyszcze Kobiet” 8 listopada   mon, ,,Bożyszcze Kobiet” 8 listopada   mon, ,,Bożyszcze Kobiet” 8 listopada   mon, ,,Bożyszcze Kobiet” 8 listopada   
godz. 17.00 i 20.00 sala widowiskowa godz. 17.00 i 20.00 sala widowiskowa godz. 17.00 i 20.00 sala widowiskowa godz. 17.00 i 20.00 sala widowiskowa 
CKiT.CKiT.CKiT.CKiT.    
Pozornie przyzwoity Barney prowadzi 
szczęśliwe życie - dom, kochająca żona, 
praca w restauracji. W jego oczach jed-
nak, wydaje mu się ono nudne, posta-
nawia więc je uatrakcyjnić i organizuje 
schadzki z przypadkowo spotkanymi 
kobietami: seksowną Helen, gadatliwą 
Bobby oraz cierpiąca na depresję Jen-
ny. Na naszych oczach, ten Casanova w 
średnim wieku staje się coraz śmiesz-
niejszy ale i pewniejszy siebie - każdą 
kolejną schadzkę aranżuje coraz zręcz-
niej. W miarę rozwoju akcji, w lekkim 
stylu pełnym żartów, wśród dowcip-
nych dialogów, nasuwa się pytanie: czy 
jedynym sposobem ubarwienia szarego 
życia jest zdrada i kłamstwo? Przeko-
najcie się Państwo, jakiej odpowiedzi 
udzieli finał przedstawienia. 
Występują: Występują: Występują: Występują: Piotr Gąsowski, Hanna 
Śleszyńska,  Anna Dereszowska, Anna 
Modrzejewska.  

Reżyseria: Reżyseria: Reżyseria: Reżyseria: Cezary Morawski, Przekład: Przekład: Przekład: Przekład: 
Mira Michałowska, Scenografia: Scenografia: Scenografia: Scenografia: Ewa i 
Andrzej Przybyłowie 
Czas trwania: Czas trwania: Czas trwania: Czas trwania: 120 min z przerwą., Or-Or-Or-Or-
ganizator: ganizator: ganizator: ganizator: M&G POL, Bilety: Bilety: Bilety: Bilety: 80 zł. 
Sprzedaż i rezerwacja biletów w Cen-
trum Kultury i Turystyki (punkt ksero) 
od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-17.00, tel. 89 743 3466, e-
mail:bilety@ckit.mragowo.pl 

Śpiewające obrazy  
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wokalistów i zespoły, amatorów i zawodow-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wokalistów i zespoły, amatorów i zawodow-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wokalistów i zespoły, amatorów i zawodow-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wokalistów i zespoły, amatorów i zawodow-
ców do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na interpretację piosenki Marka Gre-ców do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na interpretację piosenki Marka Gre-ców do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na interpretację piosenki Marka Gre-ców do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na interpretację piosenki Marka Gre-
chuty, w ramach IMPRESJI ARTYSTYCZNYCH „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”.chuty, w ramach IMPRESJI ARTYSTYCZNYCH „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”.chuty, w ramach IMPRESJI ARTYSTYCZNYCH „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”.chuty, w ramach IMPRESJI ARTYSTYCZNYCH „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”.    

W konkursie mogą wziąć udział osoby, któ-
re ukończyły 15 rok życia. Należy przygoto-
wać: jedną piosenkę z repertuaru Marka 
Grechuty z własną interpretacją i aranżacją, 
drugą dowolną w języku polskim, następnie 
przesłać na adres Centrum Kultury i Tury-
styki ( ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągo-
wo) lub drogą elektroniczną
(j.polomska@ckit.mragowo.pl) wypełnioną 
kartę zgłoszeń  Przesłuchania konkursowe 
odbędą się 6 listopada. Na laureatów czekają 
nagrody pieniężne. Regulamin wraz z kartą 
zgłoszeń dostępne są na stronie 
www.ckit.mragowo.pl.  
Wszyscy biorący udział w konkursie woka-
liści mają możliwość bezpłatnych warszta-
tów, które poprowadzi ELŻBIETA ZAPEN-ELŻBIETA ZAPEN-ELŻBIETA ZAPEN-ELŻBIETA ZAPEN-

DOWSKA. DOWSKA. DOWSKA. DOWSKA. Krytyk muzyczny, specjalistka 
od emisji głosu.  
Całość zakończy występ laureatów oraz 
KONCERT ZESPOŁU RAZ DWA TRZY.RAZ DWA TRZY.RAZ DWA TRZY.RAZ DWA TRZY. 
W ramach Impresji zapraszamy również do 
udziału w:  
- warsztatach graffiti i street art.’u podczas 
których powstanie mural w holu CKiT, 
termin: 28-29 października 2011, prowa-
dzenie: BARTOSZ ŚWIĄTECKIBARTOSZ ŚWIĄTECKIBARTOSZ ŚWIĄTECKIBARTOSZ ŚWIĄTECKI 
- warsztatach poetyckich pt. „Ciało wier-
sza”, które zakończy KONCERT WIER-
SZOWANY, termin: 4-5 listopada 2011, 
prowadzenie: WOJCIECH KASSWOJCIECH KASSWOJCIECH KASSWOJCIECH KASS 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.ry i Dziedzictwa Narodowego.ry i Dziedzictwa Narodowego.ry i Dziedzictwa Narodowego.    

CKiTCKiTCKiTCKiT    


