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,,Mrągowo - westernowe 

miasto” czyli podniebne 

kampanie promocyjne str. 4  

Obchody Święta  
Niepodległości  
w Mrągowie str. 6 

To był aktywny rok dla naszego 

Miasta - Burmistrz Miasta Mrągowo 

podsumowuje I rok kadencji str.3-4 

Prace nad projektem budżetu 2012 na finiszu  
15 listopada br. Burmistrz Mrągowa przedłożyła do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową projekt budżetu 15 listopada br. Burmistrz Mrągowa przedłożyła do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową projekt budżetu 15 listopada br. Burmistrz Mrągowa przedłożyła do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową projekt budżetu 15 listopada br. Burmistrz Mrągowa przedłożyła do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową projekt budżetu Gminy Miasto Gminy Miasto Gminy Miasto Gminy Miasto 
Mrągowo na 2012 r. Projekt został również przekazany do Komisji Stałych Rady Miejskiej. Mrągowo na 2012 r. Projekt został również przekazany do Komisji Stałych Rady Miejskiej. Mrągowo na 2012 r. Projekt został również przekazany do Komisji Stałych Rady Miejskiej. Mrągowo na 2012 r. Projekt został również przekazany do Komisji Stałych Rady Miejskiej.     

Zgodnie z przygotowanym dokumentem dochody na 
2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 67, 7 mln 
zł, a wydatki w wysokości 75,5 mln zł. Deficyt budże-
tu wyniesie 7,7 mln zł i zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków. 
Wskaźnik zadłużenia na koniec roku wyniesie 30, 37 
% (dopuszczalny 60%). To podstawowe informacje 
dotyczące finansów miasta, szerzej projekt budżetu, 
ale również procedury związane z opracowywaniem  
i uchwalaniem budżetu zostaną omówione na spotka-
niu z mieszkańcami Mrągowa, które odbędzie się  
2 grudnia br. w Mrągowie. 
Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem Harmonogram prac nad budżetem             
(opracowany na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej (opracowany na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej (opracowany na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej (opracowany na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej 
Nr LI/12/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie trybu prac Nr LI/12/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie trybu prac Nr LI/12/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie trybu prac Nr LI/12/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto 
Mrągowo na 2011 r. i lata następne.) Mrągowo na 2011 r. i lata następne.) Mrągowo na 2011 r. i lata następne.) Mrągowo na 2011 r. i lata następne.)     
- do 30 września roku poprzedzającego rok budżeto-
wy,  radni, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń  
i mieszkańcy Mrągowa składają wnioski do  Burmi-
strza Miasta Mrągowo; 
- do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżeto-
wy komisje stałe Rady Miejskiej, odbywają posiedze-
nia, na których formułują pisemne opinie o budżecie, 
które zostają przekazane do Komisji Budżetu i Finan-
sów; 
- do 5 grudnia Komisja Budżetu i Finansów w oparciu 
o przedstawione opinie i wnioski formułuje ostateczną 
opinię wraz z proponowanymi zmianami do projektu 
uchwały budżetowej;  
- do 8 grudnia przekazywana jest pisemna  opinia  
Komisji  Budżetu  i Finansów  o  projekcie  uchwały  
budżetowej, wraz z opiniami innych komisji, Prze-
wodniczącemu  Rady  i Burmistrzowi;  

- Burmistrz na podstawie wniosków Komisji może 
wnieść autopoprawki w projekcie uchwały budżeto-
wej, a po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wnosi ewentualne autopoprawki 
wynikające z tej opinii;  
- w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem 
sesji, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej projekt 
uchwały budżetowej wraz z proponowanymi auto-
poprawkami; 
- przed końcem roku poprzedzającego rok budżeto-
wy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie 
później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, 
Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję bu-
dżetową na której uchwalany jest budżet. 

Budżet Mrągowa na Budżet Mrągowa na Budżet Mrągowa na 
2012 bez tajemnic 2012 bez tajemnic 2012 bez tajemnic    

W piątek 2 grud-W piątek 2 grud-W piątek 2 grud-W piątek 2 grud-
nia 2011 o godz. nia 2011 o godz. nia 2011 o godz. nia 2011 o godz. 
16. 00 w sali Nr 1 16. 00 w sali Nr 1 16. 00 w sali Nr 1 16. 00 w sali Nr 1 
Urzędu Miejskie-Urzędu Miejskie-Urzędu Miejskie-Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie , go w Mrągowie , go w Mrągowie , go w Mrągowie , 
ul. Królewiecka ul. Królewiecka ul. Królewiecka ul. Królewiecka 
60 A odbędzie się 60 A odbędzie się 60 A odbędzie się 60 A odbędzie się 
spotkanie miesz-spotkanie miesz-spotkanie miesz-spotkanie miesz-
kańców z władza-kańców z władza-kańców z władza-kańców z władza-
mi Mrągowa na mi Mrągowa na mi Mrągowa na mi Mrągowa na 
temat:  Co się bę-temat:  Co się bę-temat:  Co się bę-temat:  Co się bę-

dzie działo Mrągowie w 2012 roku ?  dzie działo Mrągowie w 2012 roku ?  dzie działo Mrągowie w 2012 roku ?  dzie działo Mrągowie w 2012 roku ?  
Porozmawiajmy o budżecie…Porozmawiajmy o budżecie…Porozmawiajmy o budżecie…Porozmawiajmy o budżecie…    
W trakcie spotkania, w którym udział zapowie-
działa p. Burmistrz  i jej najbliżsi współpracow-
nicy, radni, szefowie komisji,  wyjaśnione  zosta-
ną zasady konstruowania gminnego budżetu, 
założenia budżetowe i plany na najbliższy rok 
oraz cele i kierunki działania do końca kadencji. 
Wszyscy mieszkańcy zainteresowani sprawami i 
rozwojem Mrągowa, mogą wziąć udział w dys-
kusji o projekcie budżetu, który będzie podstawą 
gospodarki finansowej Miasta w 2012. 
Więcej na str. 3 Więcej na str. 3 Więcej na str. 3 Więcej na str. 3  

oświata i 

wychowanie oraz 

edukacyjna opieka 

wychowawcza 

20 591 038 zł 

27,27%

opieka społeczna 

i ochrona zdrowia 

13 846 314 zł 

18,33%

gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska 

3 144 415 zł 

4,16%

ochrona 

dziedzictwa 

narodowego, 

kultura i sport 

2 764 359 zł 3,66%

transport i 

łączność 

1 056 301 zł

1,40%

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

23 114 364 zł 

30,61%

pozostałe wydatki 

m.in.turystyka, 

bezpieczeństwo 

publiczne, 

gospodarka

mieszkaniowa, 

administracja

11 001 940 zł

14,57%

Struktura  wydatków w projekcie budżetu na 2012r. 
ogółem 75 518 731 zł  

dochody własne 

m.in. ze sprzedaży 

majątku, udziału 

we wpływach z PIT 

i CIT i podatku od 

nieruchomości; 

35 479 241 zł; 

52,38%

dotacje celowe w 

tym dotacje unijne 

i środki z budżetu 

państwa

19 298 738 zł

28,5%

część oświatowa 

subwencji ogólnej

12 405 844 zł

18,32%

część równoważąca 

subwencji ogólnej

547 794 zł

0,8%

Struktura  dochodów w projekcie budżetu na 2012 r. 
ogółem 67 731 617 zł  
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dów, przy ul. Królewieckiej 60 A, z dużym par-
kingiem, kortem tenisowym i terenami rekreacyj-
nymi. Rozpoczęto budowę: małej ekomariny z 
budynkiem Centrum Edukacji Ekologicznej oraz 
zagospodarowanie terenów przy plaży miejskiej 
na Jaszczurczej Górze, w tym: boiska do piłki 
siatkowej, koszykówki i plac zabaw dla dzieci z 
infrastrukturą rekreacyjną; hali sportowo-
widowiskowej przy Gimnazjum Nr 1 z 5 boiskami 
ze sztuczną nawierzchnią i zagospodarowaniem 
terenu: amfiteatru nad jez. Czos; uzbrojenie tere-
nów przemysłowo- składowych przy ul. Przemy-
słowej; sieci światłowodowej w Mrągowie, wspól-
nie ze Starostwem Powiatowym. 
Zakupiono hotel pielęgniarski. Przygotowano 
projekt na jego adaptację, na 33 mieszkania ko-
munalne, pozyskano dofinansowanie i w grudniu 
zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej waż-
nej dla mieszkańców inwestycji. Wykonano re-
monty budynków komunalnych i mieszkań w 
zasobach Miasta i wspólnotach z udziałem Mia-
sta.  Realizowane inwestycje, z wyjątkiem dwóch, 
są dofinansowane ze środków zewnętrznych, w 
tym z UE. Wpływają one na rozwój Miasta, 
atrakcyjność turystyczną, poprawę warunków 
życia, nauki, wychowania, ochronę środowiska, a 
także dają miejsca pracy, na etapie ich realizacji, a 
niektóre z nich, stałe zatrudnienie dla mieszkań-
ców.  Dbamy o mieszkańców, dlatego realizujemy 
tzw. projekty miękkie, wśród nich znalazły się 
m.in. projekty szkoleniowe pn.:  ,,Z angielskim 
łatwiej”,  ,,Legenda dla aktywnej integracji” oraz 
projekt pn.,,Upowszechnianie dostępu do Inter-
netu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym”, w ramach tego działa-

nia zapewniliśmy komputery z dostępem do 
Internetu i szkolenia dla 50 gospodarstw domo-
wych. Turystyka jest dla nas ważna, stąd też w 
partnerstwie realizujemy projekt ,,Inwestycja w 
kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-
woju turystyki Podlasia i Mazur” w ramach, któ-
rego przeprowadzimy 16 specjalistycznych szko-
leń dla branży turystycznej. Trwa modernizacja 
Mrągowskiego Centrum Kultury i Turystyki 
współfinasowana z projektu ,,Modernizacja i 
rozbudowa regionalnego systemu informacji 

To był aktywny rok dla naszego Miasta To był aktywny rok dla naszego Miasta To był aktywny rok dla naszego Miasta ---   
Burmistrz Miasta Mrągowo podsumowuje I rok kadencji Burmistrz Miasta Mrągowo podsumowuje I rok kadencji Burmistrz Miasta Mrągowo podsumowuje I rok kadencji    

Pierwszy rok VI kadencji samorządu, minął szyb-
ko i pracowicie.  Najważniejsze były inwestycje 
realizowane z dofinansowaniem ze środków 
zewnętrznych, a także inwestycje drogowe wy-
konane przez GDDiA Oddział w Olsztynie, we 
współpracy z Miastem. Oddana została obwodni-
ca w ciągu drogi krajowej nr 59, skrzyżowania na 
przejeździe kolejowym z odcinkiem drogi w ul.  
M.C. Skłodowskiej, wymieniono nawierzchnie 
głównych dróg, wybudowano nowe ciągi pieszo – 
rowerowe oraz pieszo - jezdne. Przebudowano ul. 
Brzozową i Rynkową i złożono projekt na budo-
wę drogi w ul. Towarowej z dofinansowaniem z 
UE. Te inwestycje znacząco poprawiły stan dróg 
w Mrągowie.  

Oddano do użytku drugie  boisko wielofunkcyjne 
„ Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 4. Wykona-
no remont  pomieszczeń w Przedszkolu Niepu-
blicznym „Kubuś” na 2 oddziały o 45 miejscach /
środki Gminy Mrągowo/.  
Zakończono „Termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej” w tym: obiekty szkół 
podstawowych i gimnazjum, dwóch przedszkoli, 

MOPS-u i Warsztatów Terapeutycznych. Inwe-
stycja wpłynęła na zmniejszenie zużycia energii 
cieplnej, poprawę stanu technicznego budynków,  

ich estetyki, a co najważniejsze warunków nau-
czania i wychowania przedszkolnego;  
rewitalizację Parku Lotników Polskich i Placu 
Wyzwolenia oraz terenów wokół budynku urzę-

Termomodernizacja objęła budynki: ZS nr 4, ZS nr 1 (obiekt 
przy ul. Kopernika 2A i hala sportowa z łącznikiem przy ul. 
Bohaterów Warszawy), Przedszkola Kubuś i Stokrotka, 
Świetlicy Środowiskowej i MOPS. Całkowita wartość 
projektu: 6, 6 mln zł. 

W wyniku inwestycji przebudowany zostanie amfiteatr wraz 
z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt inwestycji ok. 
10 mln zł . 

Niewątpliwą atrakcją jest podświetlana fontanna na Placu 
Wyzwolenia, która zupełnie odmieniła wygląd tego miejsca. 
Z nieatrakcyjnego zaułka stało się punktem, obok którego 
nie można przejść obojętnie.  

Zachodnia obwodnica Mrągowa, to największa inwestycja w 
historii naszego Miasta. Nowa trasa ma ponad 6, 5 km 
długości. Jej budowa kosztowała 134, 5 mln zł.  
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turystycznych”, ukończyliśmy III etapowy pro-
jekt promocyjny ,,Mrągowo – wyrzeźbione mia-
sto”,  w ramach którego wykonanych zostało 21 
rzeźb, a od stycznia 2012 r. rozpoczynamy reali-
zacje kolejnego projektu promocyjne-
go ,,Mrągowo – westernowe miasto”. 

Dbamy o estetykę i wizerunek Miasta. Cieka-
wym pomysłem było wykonanie murala, zreali-
zowane przy wsparciu mrągowskich przedsię-
biorców; poprawiono stan: chodników, nasadzeń 
drzew, krzewów i kwiatów.   

Dobrze przez mieszkańców i turystów, zostało 
ocenione tegoroczne lato kulturalne w Mrągo-
wie. XXX Piknik Country, dzięki TV Polsat miał 
dwudniową transmisję telewizyjną, XVII Festi-
wal Kultury Kresowej gościł w TVP 2 i TV Polo-
nia, a  XIII Mazurska Noc Kabaretowa w TVP 2. 
Dobrze odbierana jest impreza „ PGNiG Bez-
piecznie nad wodą”, którą uświetnił pokaz ra-
townictwa wojskowego i koncert Natalii Kukul-
skiej. Powróciła lubiana impreza „Laskowik & 
Malicki”, która ma być cykliczna. Dwukrotnie 
odbyły się europejskie zloty motocykli.  

9 kwietnia 2011r. podpisaliśmy  umowę partner-
ską z miastem Zelenogradsk z obwodu kalinin-
gradzkiego. Rada Miejska podjęła uchwałę o 
nawiązaniu współpracy z Borysławiem z Ukrai-
ny. Z wizytą partnerską  przebywali u nas przed-
stawiciele władz Druskiennik z Litwy. Samorzą-
dowcy wymieniali informacje i doświadczenia, 
by w przyszłości realizować projekty z programu 
transgranicznego: Polska, Litwa, Rosja, dofinan-
sowywanego z UE.  
Z Urzędem Marszałkowskim, zorganizowaliśmy 
międzynarodową konferencję pod patronatem 
Ministra Sportu i Turystyki pn. ,,Sport zmienia, 
wolontariat sportowy – lokalne partnerstwo”, w 
której udział wzięli  partnerzy z Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii i Szwecji, z którymi  realizujemy 
projekt ,,Sport for change”, współfinansowany z 

programu ,,Uczenie się przez całe życie”, w ra-
mach projektów partnerskich GRUNDTVIGA.  
We wrześniu otrzymaliśmy od WM ROT certy-
fikat „Mrągowo – festiwalowe miasto” na najlep-
szy produkt turystyczny  2011 r. a wojewódzkie 
obchody Światowego Dnia Turystyki odbyły się 
w Mrągowie, w Hotelu Mrongovia.  
W kwietniu 2011 r. Mrągowo zwyciężyło w 
ogólnopolskim konkursie ,,Aktywne miasto”, 
wśród miast do 30 tys. mieszkańców. Konkurs 
promuje miasta i gminy aktywnie działające w 
sferze sportu amatorskiego i rekreacji.  

Na te działania i osiągnięcia, złożyła się praca 
wielu ludzi: radnych, pracowników Urzędu 
Miasta, jednostek organizacyjnych, ale i organi-
zacji pozarządowych i moja. Oczywiście, nie 
wszystkie zamierzenia udało się zrealizować, ale 
minął dopiero pierwszy rok kadencji. Choć na 
końcowe rezultaty trzeba będzie jeszcze pocze-
kać to jednak uważam, że decyzje podejmowane 
przeze mnie i radnych idą w dobrym kierunku. 
Miasto na koniec 2010 r. miało dług w wysokości 
9,12 % dochodów budżetowych, a planowany na 
koniec 2011 r. to około 22 % i wynika on ze skali 
realizowanych inwestycji. Ważne jest aby do-
chody podatkowe nie były „przejadane” lecz 
efektywnie wykorzystywane. 
Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo             

Mural zaprojektował Tomasz Sienkiewicz. Malowidło zostało 
sfinansowane przez Urząd Miejski w Mrągowie, przy wspar-
ciu lokalnych przedsiębiorców: A. Markowskiego z Przed-
siębiorstwa Budownictwa Ogólnego, K. Węglewskiego z 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego oraz J.Tanajewskiego z 
Przedsiębiorstwa Budowlanego Budextan.  

Plener rzeźb w ramach II edycji projektu ,,Mrągowo 
wyrzeźbione miasto", urozmaicony został tańcem ognia 
Grupy Żywy Teatr i koncertem Miśkiewicz/Majewski Quintet. 
Całkowita  wartość projektu MWM wyniosła 602 tys. zł.  

W tym roku obchodziliśmy jubileuszowy XXX 
Międzynarodowy Festiwal Piknik Country. 

7 października odbyła się konferencja ,,Sport zmienia, 
wolontariat sportowy – lokalne partnerstwo”, W spotkaniu 
wieli udział goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz 
przedstawiciele samorządów,  ośrodków sportowych, klu-
bów i stowarzyszeń z całego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego. 

Gmina Miasto Mrągowo w konkursie Super SamorządGmina Miasto Mrągowo w konkursie Super SamorządGmina Miasto Mrągowo w konkursie Super Samorząd   
Gmina Miasto Mrągowo w partnerstwie z Biblioteką Miejską im. W. Gołowicza uczestniczy w konkursie Super 
Samorząd, który odbywa się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór realizowanej przez Fundację  Stefana 
Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. 
 Celem konkursu jest budowanie dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym, integracja 
lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie 
lokalnym. W konkursie bierze udział 157 partnerstw lokalnych z całej Polski. Aby zdobyć tytuł uczestnicy są zobowią-
zani wykonać cztery zadania przewidziane w akcji.  
Zadanie I „Jak rozmawiać i współpracować?"– polega na opracowaniu i wdrożeniu lokalnie obowiązującego doku-
mentu „zasady komunikacji i współpracy”. Ten etap mamy już  za sobą. Opracowane w lutym 2007 roku „Zarządzenie 
Burmistrza w sprawie przekazywania informacji dotyczących działań Urzędu i jednostek podległych” poddano konsul-
tacjom społecznym za pośrednictwem mediów lokalnych oraz dyskutowane podczas spotkania z mieszkańcami Mrą-
gowa, które odbyło 15 czerwca br., wyniku konsultacji zaktualizowano obowiązujące od 4 lat zarządzenie Burmistrza, 
uwzględniając sugestie mieszkańców oraz zalecenia ekspertów  Akcji Masz Głos Masz Wybór. 
Zadanie II „Przestrzeń publiczna - wspólna sprawa" - polega na opracowaniu założeń prowadzenia konsultacji 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej. Etap jest w trakcie realiza-
cji.  
Zadanie III "Otwarta gmina” ma na celu wprowadzenie zwyczaju spotkań mieszkańców z radnymi w miejscach 
powszechnie uczęszczanych. Przyszły rok dedykujemy temu zadaniu, spotkania z radnymi chcemy organizować np. w 
plenerze podczas imprez letnich, pikników rodzinnych i wydarzeń. Realizując to zadanie Miasto zorganizuje również 
dyskusję z udziałem komisji Rady Miejskiej. 
Zadanie IV „Co się będzie działo w naszej gminie?” obejmuje organizację spotkania z udziałem Burmistrza i pre-
zentację planu działania oraz budżetu Miasta na rok 2012. 
Decyzję o udziale w  akcji podjęliśmy głównie ze względu na fakt, iż realizacja powyższych zadań będzie służyć budo-
wie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawie zaangażowania miesz-
kańców w sprawy Miasta  oraz skutecznemu przepływowi informacji na poziomie lokalnym. 

Budżet Mrągowa na 2012 bez tajemnic  
W piątek 2 grudnia 2011 o godz. 16. 00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie , ul. Królewiecka 60 A odbędzie się 
spotkanie mieszkańców z władzami Mrągowa na temat:  Co się będzie działo Mrągowie w 2012 roku ?  Porozmawiajmy 
o budżecie… 
W trakcie spotkania, w którym udział zapowiedziała p. Burmistrz  i jej najbliżsi współpracownicy, radni, szefowie komisji stałych,  
wyjaśnione  zostaną zasady konstruowania gminnego budżetu, założenia budżetowe i plany na najbliższy rok na podstawie 
projektu budżetu na 2012 rok.  Wszyscy mieszkańcy zainteresowani sprawami i rozwojem Mrągowa, mogą wziąć udział w 
dyskusji o projekcie budżetu, który będzie podstawą gospodarki finansowej Miasta w 2012. 
Plan spotkania: 
1.Podsumowanie działań samorządu w roku 2011.  
2.Wyjaśnienie zasad konstruowania gminnego budżetu. 
3.Prezentacja założeń budżetowych i projektu budżetu Mrągowa na 2012 rok. 
4.Dyskusja moderowana z udziałem mieszkańców 
5.Podsumowanie, wręczenie upominków,  zapowiedź kolejnych działań budujących dialog mieszkańców i lokalnych władz. 
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Donata KobylińskaDonata KobylińskaDonata KobylińskaDonata Kobylińska––––    DurkaDurkaDurkaDurka    

,,Mrągowo ,,Mrągowo ,,Mrągowo ---   westernowe miasto” westernowe miasto” westernowe miasto”    
czyli podniebne kampanie promocyjne czyli podniebne kampanie promocyjne czyli podniebne kampanie promocyjne    

Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na realizację projektu ,,Mrągowo Westernowe Miasto”. Wartość woju Regionalnego na realizację projektu ,,Mrągowo Westernowe Miasto”. Wartość woju Regionalnego na realizację projektu ,,Mrągowo Westernowe Miasto”. Wartość woju Regionalnego na realizację projektu ,,Mrągowo Westernowe Miasto”. Wartość 
całkowita projektu wynosi 610 tys. zł, kwota dofinansowania to 413 tys. zł. całkowita projektu wynosi 610 tys. zł, kwota dofinansowania to 413 tys. zł. całkowita projektu wynosi 610 tys. zł, kwota dofinansowania to 413 tys. zł. całkowita projektu wynosi 610 tys. zł, kwota dofinansowania to 413 tys. zł.     

„Mrągowo westernowe miasto” jest projek-
tem wizerunkowo-promocyjnym, polega na 
przeprowadzeniu 50 kampanii reklamo-
wych opartych na pokazach powietrznych, 
w których głównym narzędziem promocyj-
nym jest stylizowany w konwencji wester-
nowej balon załogowy, który zostanie ozna-
kowany w sposób eksponujący charakter 
produktu „Mrągowo – westernowe miasto”. 
Projekt realizowany będzie w latach 2012-
2013. W ramach akcji przeprowadzonych 
zostanie 50 pokazów balonowych, min. w 
Trójmieście, Katowicach, Chorzowie, Łodzi, 
Warszawie oraz w Regionie Wielkich Jezior 
Mazurskich. W ramach pokazów prowa-
dzone będą konkursy, zabawy integracyjne 
i różnorodne akcje promocyjne połączone z 
kolportażem ulotek, gadżetów i innych 
materiałów reklamowych związanych z 

projektem. Wszystkie działania będą spójne 
wizerunkowo tj., zarówno załoga balonu, 
naziemna obsługa akcji promocyjnych jak i 
wszystkie materiały reklamowe będą nawią-
zywały do konwencji country – western, 
aby w sposób wyrazisty i rozpoznawalny 
utrwalić się w pamięci adresatów kampanii. 
Pokazy balonowe zostaną zaplanowane tak, 
by stanowiły cykl odrębnych imprez pro-
mocyjnych towarzyszących innym dużym 
wydarzeniom medialnym, np. akcje w ra-
mach Euro 2012, koncerty gwiazd, festiwa-
le. Celem projektu jest ogólnopolska promo-
cja Mrągowa i Regionu Warmii i Mazur.  
Projekt realizowany jest w ramach  działania 2.2 Projekt realizowany jest w ramach  działania 2.2 Projekt realizowany jest w ramach  działania 2.2 Projekt realizowany jest w ramach  działania 2.2 
„Promocja województwa i jego oferty turystycznej” „Promocja województwa i jego oferty turystycznej” „Promocja województwa i jego oferty turystycznej” „Promocja województwa i jego oferty turystycznej” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2007na lata 2007na lata 2007na lata 2007----2013.2013.2013.2013.    

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

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

Mikołajki na Dzikim Zachodzie  
Miasteczko westernowe ,,Mrongoville” organizuje 1 i 2 grudnia Mikołajki na Miasteczko westernowe ,,Mrongoville” organizuje 1 i 2 grudnia Mikołajki na Miasteczko westernowe ,,Mrongoville” organizuje 1 i 2 grudnia Mikołajki na Miasteczko westernowe ,,Mrongoville” organizuje 1 i 2 grudnia Mikołajki na     
Dzikim Zachodzie pod hasłem ,,Mikołaj też był zdrowym kowbojem, czyli STOP Dzikim Zachodzie pod hasłem ,,Mikołaj też był zdrowym kowbojem, czyli STOP Dzikim Zachodzie pod hasłem ,,Mikołaj też był zdrowym kowbojem, czyli STOP Dzikim Zachodzie pod hasłem ,,Mikołaj też był zdrowym kowbojem, czyli STOP 
uzależnieniem” .uzależnieniem” .uzależnieniem” .uzależnieniem” .    

Do udziału w imprezie, której głównym 
celem jest promocja zdrowego i aktywnego  
spędzania czasu wolnego i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i narkomanii, zaproszone 
zostały dzieci z Przedszkoli z terenu Miasta 
Mrągowo. W programie : 
godz.9.00 godz.9.00 godz.9.00 godz.9.00 – otwarcie imprezy, przywitanie 
dzieci przez Mikołaja z Dzikiego Zachodu, 
godz. 9.30 godz. 9.30 godz. 9.30 godz. 9.30 - pokazy  strażackie, 
godz.10.00 godz.10.00 godz.10.00 godz.10.00 - spotkanie z Mikołajem - gry, 
zabawy, konkursy,  
godz. 11.30 godz. 11.30 godz. 11.30 godz. 11.30 - słodki poczęstunek, 
godz. 12.30 godz. 12.30 godz. 12.30 godz. 12.30 ----        rozdanie    nagród i dyplomów     
Patroni medialni: Radio Planeta, ITV Mrą-
gowo, Kurier Mrągowski.  

Działania zostaną sfinansowane ze środków przez-
naczonych na realizację  Gminnego Programu Profil-Gminnego Programu Profil-Gminnego Programu Profil-Gminnego Programu Profil-
aktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Prze-Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Prze-Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Prze-Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mrągowo.ciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mrągowo.ciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mrągowo.ciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mrągowo.    

Skrótem z sesji  
Na XIV Sesji Rady Miejskiej w Na XIV Sesji Rady Miejskiej w Na XIV Sesji Rady Miejskiej w Na XIV Sesji Rady Miejskiej w 
dniu 24.11.2011 podjęto uchwa-dniu 24.11.2011 podjęto uchwa-dniu 24.11.2011 podjęto uchwa-dniu 24.11.2011 podjęto uchwa-
ły w sprawie: ły w sprawie: ły w sprawie: ły w sprawie:     
⇒ zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. W porównaniu do opłat obowią-
zujących  zakłada on wzrost o 23 gr. na 1 
m³  dostarczonej wody oraz 55 gr. na 1 m³  
odebranych ścieków.  

⇒ zmiany uchwały Nr III/4/2010 Rady 
Miejskiej w Mrągowie z dnia 23 grudnia 
2010 roku, w sprawie zasad i wysokości 
opłat taryfowych za przejazdy autobusami 
komunikacji miejskiej na terenie Miasta 
Mrągowo i Gminy Mrągowo.  Na podsta-
wie uchwały prawo do korzystania z bez-
płatnych przejazdów jednorazowych au-
tobusami komunikacji na wszystkich li-
niach będą miały: dzieci do lat 4,  osoby 
całkowicie niezdolne do pracy oraz samo-
dzielnej egzystencji lub niepełnosprawne 
w stopniu znaczącym lub inwalidzi, osoby 
niewidome lub ociemniałe.   Natomiast do 
korzystania z ulgowych przejazdów jed-
norazowych oraz ulgowych przejazdów  
na wszystkich liniach będą miały prawo: 
dzieci  lat 4, emeryci i   renciści oraz ucz-
niowie szkół podstawowych, ponadpod-
stawowych i policealnych.                                                                                                                                                                                         

⇒ wyrażenia zgody na dokonanie darowi-
zny na rzecz Powiatu Mrągowskiego nie-
ruchomości gruntowej, położonej w Mrą-
gowie przy ul. Młodkowskiego . Teren ten 
zostanie przeznaczony na lądowisko cało-
dobowe. Lokalizacja została zaakceptowa-
na przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe.  

⇒ Udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Mrągowskiemu, w wysokości 100 tys. 
zł na dofinasowanie działalności dydak-
tyczno - wychowawczej ZOS ,,BAZA” 
Mrągowo.  

⇒ uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie dla Miasta Mrągowo na 
2012 rok oraz uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Mrągowo na 2012 rok. 

Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Mrą-
gowie publikowane są Biuletynie Informacji  
Publicznej.   

 
 



 

Edyta Danilczuk Edyta Danilczuk Edyta Danilczuk Edyta Danilczuk     

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

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 36/9, 37/13, 25/16, oraz 
działka nr 38/2 (obręb nr 8), położone przy 
ulicy Łąkowej, z przeznaczeniem pod uprawy 
jednoroczne,  
b/ część działki nr 36/9 (obręb nr 8), położona 
przy ulicy Łąkowej, z przeznaczeniem pod 
garaż „blaszak”, 
c/ część działki nr 108/5 (obręb nr 1), położona 
przy ulicy Harcerskiej, z przeznaczeniem na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej,  
d/ część działki nr 51/4 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem na 
teren zielony.  
e/ część działki nr 131/25 (obręb Polska Wieś), 
położonej przy ulicy Młodkowskiego, z prze-
znaczeniem  pod stoisko handlowo – usługo-
we nr 1. 
f/ część działki nr 131/25 (obręb Polska Wieś), 
położonej przy ulicy Młodkowskiego, z prze-
znaczeniem pod stoisko handlowo – usługo-
we nr 2. 
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 49), tel. 89 7419022  

Mieszkania  

na sprzedaż  
adres Powierzch-

nia 

(m2) 

Cena 

wywo-

ławcza 

(zł) 

Żeromskiego 3/5 34,26  50 000 

Królewiecka 2A/2 42,47 55 000 

os. Parkowe 8/20  35,55   60 000  

Królewiecka 23/5  88,70  85 000  

Lokal użytkowy 

Rokowania na nabycie nieruchomości 

Mrongowiusza 

71/21 

111,54  35 000 

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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Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na realizację projektu ,,Mrągowo Westernowe Miasto”. Wartość woju Regionalnego na realizację projektu ,,Mrągowo Westernowe Miasto”. Wartość woju Regionalnego na realizację projektu ,,Mrągowo Westernowe Miasto”. Wartość woju Regionalnego na realizację projektu ,,Mrągowo Westernowe Miasto”. Wartość 

IrenaSzkudaIrenaSzkudaIrenaSzkudaIrenaSzkuda    

Indywidualizacja procesu nauczania Indywidualizacja procesu nauczania Indywidualizacja procesu nauczania    
i wychowania uczniówi wychowania uczniówi wychowania uczniów   

W październiku br. Gmina Miasto Mrągowo przystąpiła do realizacji projekt pn. W październiku br. Gmina Miasto Mrągowo przystąpiła do realizacji projekt pn. W październiku br. Gmina Miasto Mrągowo przystąpiła do realizacji projekt pn. W październiku br. Gmina Miasto Mrągowo przystąpiła do realizacji projekt pn. 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ----    III szkół w III szkół w III szkół w III szkół w 
Gminie Miasto Mrągowo” . Gminie Miasto Mrągowo” . Gminie Miasto Mrągowo” . Gminie Miasto Mrągowo” .     

W ramach projektu prowadzone są zajęcia 
dodatkowe dla uczniów klas I – III szkól 
podstawowych w ZS Nr 1 i Nr 4 w Mrągo-
wie. Zajęcia rozpoczęły się  28 października  
i potrwają końca roku szkolnego. Ucznio-
wie  mogą skorzystać z  dodatkowych zajęć 
m.in.. dla dzieci ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji, logope-
dycznych  dla dzieci z zaburzeniami rozwo-
ju mowy, zajęć dla dzieci z trudnościami w 
zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
z gimnastyki korekcyjnej. Głównym celem 
zajęć jest wyrównywanie braków w wiado-
mościach i umiejętnościach uczniów będą-

cych przyczyną ich trudności szkolnych, 
zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w 
uczeniu się, zniwelowanie przykrych do-
świadczeń związanych z porażkami ucznia 
na lekcjach matematyki.  Dodatkowo w 
ramach Projektu Szkoły zostaną doposażone 
w odpowiednie pomoce dydaktyczne, a 
także niezbędny sprzęt multimedialny. 
Wartość Projektu wynosi 288 893 zł. Pro-
jekt realizowany jest w ramach POKL – 
Priorytet IX Priorytet IX Priorytet IX Priorytet IX ----    Rozwój wykształcenia i kompetencji w Rozwój wykształcenia i kompetencji w Rozwój wykształcenia i kompetencji w Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans eduka-regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans eduka-regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans eduka-regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyj-cyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyj-cyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyj-cyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie nych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie nych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie nych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-
szanie różnic w jakości usług edukacyjnych. szanie różnic w jakości usług edukacyjnych. szanie różnic w jakości usług edukacyjnych. szanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Agata JanczewskaAgata JanczewskaAgata JanczewskaAgata Janczewska    

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia!  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia!  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia!  
www.kadryturystyki.plwww.kadryturystyki.plwww.kadryturystyki.pl   

Partnerzy projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-Partnerzy projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-Partnerzy projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-Partnerzy projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla roz-
woju produktów turystycznych”: Miasto Mrągowo, Stowarzyszenie Europartner woju produktów turystycznych”: Miasto Mrągowo, Stowarzyszenie Europartner woju produktów turystycznych”: Miasto Mrągowo, Stowarzyszenie Europartner woju produktów turystycznych”: Miasto Mrągowo, Stowarzyszenie Europartner 
Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w 
Hajnówce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Hajnówce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Hajnówce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Hajnówce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 
zapraszają do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.zapraszają do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.zapraszają do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.zapraszają do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.    

Oferowane w ramach projektu szkolenia 
nadają różnego rodzaju uprawnienia tury-
styczne oraz podnoszą kwalifikacje zawo-
dowe. Działania projektowe oraz szkolenia 
realizowane są na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, tak 
aby wzmocnić ich potencjał i wypromo-
wać rozwój produktów turystycznych 
Polski północno- wschodniej. W ramach 
projektu zakończyła się rekrutacja na 
szkolenie przewodników terenowych wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, prze-
wodników terenowych województwa 
podlaskiego, informatorów turystycznych 
woj. warmińsko-mazurskiego , informato-
rów turystycznych woj. podlaskiego, ster-
nika motorowodnego. Skorzystać można z 
szeregu innych ciekawych szkoleń, m.in. 
Szkolenia dla menadżerów, moduły tema-
tyczne: 
I. Zarządzanie przez cele. 
II. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
III. Negocjacje i sprzedaż w turystyce. 
IV. Zarządzanie strategiczne w turystyce. 

V. Źródła finansowania branży turystycznej. 
VI. Wizerunek firmy i marketing. 
VII. Tworzenie sieci, wdrażanie i świadcze-
nie usług sieciowych. 
VIII. Rachunkowość zarządcza w branży 
turystycznej. 
Szkolenia na uprawnienia turystyczne i dla 
kadr pierwszego kontaktu:  
1. Szkolenia ratowników wodnych,  
2. Szkolenie negocjacji i sprzedaży produk-
tu turystycznego.  
Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z 
ankietą potrzeb szkoleniowych do pobrania 
na stronie www.kadryturystyki.pl w za-
kładce dokumenty. Więcej informacji w 
Biurze projektu na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego: Referat Strategii, 
Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel: 89 741 
90 42, kom 667034900 oraz pod adresem e–
mail: promcja.laptop@mragowo.um.gov.pl.  
Nie zwlekaj i zgłoś się na szkolenie!  
Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur 
szansą dla rozwoju produktów turystycznych” jest szansą dla rozwoju produktów turystycznych” jest szansą dla rozwoju produktów turystycznych” jest szansą dla rozwoju produktów turystycznych” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoramach Europejskiego Funduszu Społecznegoramach Europejskiego Funduszu Społecznegoramach Europejskiego Funduszu Społecznego    
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   Szukamy starych zdjęć Szukamy starych zdjęć Szukamy starych zdjęć 
MrągowaMrągowaMrągowa   
Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, 
gdzie znajdowały się popularne restauracje gdzie znajdowały się popularne restauracje gdzie znajdowały się popularne restauracje gdzie znajdowały się popularne restauracje 
i jak spędzali czas mieszkańcy Mrągowa po i jak spędzali czas mieszkańcy Mrągowa po i jak spędzali czas mieszkańcy Mrągowa po i jak spędzali czas mieszkańcy Mrągowa po 
wojnie? Niezastąpionym źródłem takich wojnie? Niezastąpionym źródłem takich wojnie? Niezastąpionym źródłem takich wojnie? Niezastąpionym źródłem takich 
informacji są stare zdjęcia. Wiele z nich informacji są stare zdjęcia. Wiele z nich informacji są stare zdjęcia. Wiele z nich informacji są stare zdjęcia. Wiele z nich 
znajduje się u prywatnych osób. znajduje się u prywatnych osób. znajduje się u prywatnych osób. znajduje się u prywatnych osób.     
Prosimy o przekazywanie oryginałów zdjęć lub 
skanów do Mrągowskiego Centrum Informacji 
Turystycznej lub do mrągowskiego Muzeum. 
Fotografie po skopiowaniu będą zwracane! Hi-
storyków interesują zdjęcia, na których widać 
fragmenty Mrągowa i okolic, ale także obrazują-
cych życie mieszkańców. Uzbierane fotografie 
posłużą do organizacji wystawy w mrągowskim 
Muzeum. 
Zdjęcia przyjmują i opracowują:  
Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrą-Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrą-Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrą-Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrą-
gowska", Mrągowskie Centrum Informacji Tu-gowska", Mrągowskie Centrum Informacji Tu-gowska", Mrągowskie Centrum Informacji Tu-gowska", Mrągowskie Centrum Informacji Tu-
rystycznejrystycznejrystycznejrystycznej – budynek Centrum Kultury i Tury-
styki, ul. Warszawska 26, od poniedziałku do 
piątku 8:00-16:00,  
TMZMTMZMTMZMTMZM– budynek Ratusza, każdy wtorek mie-
siąca 10:00-12:00,  
Muzeum w MrągowieMuzeum w MrągowieMuzeum w MrągowieMuzeum w Mrągowie – budynek Ratusza, od 
poniedziałku do soboty 10:00-16:00. 

Zdj. Z zasobów Muzeum w Mrągowie .Zdj. Z zasobów Muzeum w Mrągowie .Zdj. Z zasobów Muzeum w Mrągowie .Zdj. Z zasobów Muzeum w Mrągowie .    

Wystawa „Atrakcje Wystawa „Atrakcje Wystawa „Atrakcje    
Turystyczne Ziemi Turystyczne Ziemi Turystyczne Ziemi    
MCIT oraz LOT „Ziemia Mrągowska” za-MCIT oraz LOT „Ziemia Mrągowska” za-MCIT oraz LOT „Ziemia Mrągowska” za-MCIT oraz LOT „Ziemia Mrągowska” za-
praszają wszystkich do zwiedzenia wysta-praszają wszystkich do zwiedzenia wysta-praszają wszystkich do zwiedzenia wysta-praszają wszystkich do zwiedzenia wysta-
wy eksponowanej przy biurze MCIT (ul. wy eksponowanej przy biurze MCIT (ul. wy eksponowanej przy biurze MCIT (ul. wy eksponowanej przy biurze MCIT (ul. 
Warszawska 26).Warszawska 26).Warszawska 26).Warszawska 26).    
Wystawa ma charakter stały, lecz nie osta-
teczny. W miarę pozyskiwania atrakcyj-
nych zdjęć będzie ona rozbudowywana. 
Obecnie prezentowane są 24 fotografie. 
Zadaniem ekspozycji jest zwrócenie uwagi 
odwiedzających MCIT na atrakcje tury-
styczne Ziemi Mrągowskiej. Głównym 
celem jest stworzenie galerii zachęcającej 
do odwiedzenia konkretnych miejsc. 

Obchody Święta Niepodległości Obchody Święta Niepodległości Obchody Święta Niepodległości    
w Mrągowie w Mrągowie w Mrągowie    

Uroczystym Capstrzykiem Niepodległościowym  służby mundurowe i mieszkańcy Uroczystym Capstrzykiem Niepodległościowym  służby mundurowe i mieszkańcy Uroczystym Capstrzykiem Niepodległościowym  służby mundurowe i mieszkańcy Uroczystym Capstrzykiem Niepodległościowym  służby mundurowe i mieszkańcy 
Mrągowa 10 listopada zainaugurowali obchody Święta Niepodległości.Mrągowa 10 listopada zainaugurowali obchody Święta Niepodległości.Mrągowa 10 listopada zainaugurowali obchody Święta Niepodległości.Mrągowa 10 listopada zainaugurowali obchody Święta Niepodległości.    

Koncert orkiestry dętej ,,Mrongovia” rozpo-
czął Capstrzyk Niepodległościowy na Placu 
Unii Europejskiej. Po występie odbyła się 
uroczysta defilada przedstawicieli wojska, 
policji, straży pożarnej i grupy rekonstrukcji 
historycznej "Legion 1920". Kulminacyjnym 
punktem całej uroczystości było odczytanie 
"Niepodległościowego Apelu Pamięci", od-
dającego cześć i chwałę bohaterom tamtych 
lat. W apelu oprócz służb mundurowych 
wzięli udział: harcerze oraz poczty sztanda-
rowe organizacji kombatanckich i szkół. 
Policjanci ku czci wszystkich osób, które 
walczyły o niepodległość Polski, oddali sal-
wę honorową. 
W piątek przed południem, po uroczystej 
mszy świętej w kościele Św. Wojciecha, 
ulicami miasta przejechała parada samocho-
dów wojskowych. Imprezę zorganizowało 
stowarzyszenie "Szwadron". Większość po-
jazdów, które pojechały w paradzie, na co 
dzień możemy oglądać w mrągowskim Mu-
zeum Sprzętu Wojskowego. W ramach mili-
tarnego pikniku odbyło się również spotka-
nie pokoleń z udziałem kombatantów i har-
cerzy, a na wszystkich gości czekała praw-
dziwa wojskowa grochówka z kuchni polo-
wej. Tegoroczny piknik został dofinansowa-
ny ze środków Gminy Miasta Mrągowo.  

Również w piątek na głównych uroczysto-
ściach w Centrum Kultury i Turystyki po 
występach chóru Kamerton i orkiestry wła-
dze miasta wyróżniły osoby zasłużone dla 
Miasta Mrągowa.   
Statuetkę Mrongowiusza, czyli najważniej-Statuetkę Mrongowiusza, czyli najważniej-Statuetkę Mrongowiusza, czyli najważniej-Statuetkę Mrongowiusza, czyli najważniej-
sze wyróżnienie przyznawane przez władze sze wyróżnienie przyznawane przez władze sze wyróżnienie przyznawane przez władze sze wyróżnienie przyznawane przez władze 
miasta, otrzymał  mrągowski przedsiębiorca miasta, otrzymał  mrągowski przedsiębiorca miasta, otrzymał  mrągowski przedsiębiorca miasta, otrzymał  mrągowski przedsiębiorca 
Janusz Gruszczewski. Janusz Gruszczewski. Janusz Gruszczewski. Janusz Gruszczewski.     
Statuetkę Niezapominajki otrzymało 5 osób. 
Wśród wyróżnionych  są: Antoni Gosiew-
ski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
V i VI kadencji, nauczyciele szkoły mu-
zycznej w Mrągowie,  Wiesława Bogacze-
wicz-Bieda i Regina Suświłło. Również 
dwie statuetki Niezapominajki trafiły do 
mrągowskiego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego. Jedna z nich do 
giżycczanina Antoniego Zabielskiego. Dru-
gą otrzymał mrągowianin – Leonard Klima-
szewski. Statuetka Niezapominajka wręcza-
na jest tym, którzy w szczególny sposób 
zasłużyli się dla Mrągowa i mają szczególne 
osiągnięcia w dziedzinach, ważnych dla 
lokalnej społeczności.  
Oficjalne obchody Święta Niepodległości 
zakończyło przedstawienie ,,Droga do nie-
podległości” w wykonaniu Grupy Rekon-
strukcji Historycznej Legion 1920.  

Na zdj. od lewej: wyróżnieni Statuetką Niezapominajki  zaNa zdj. od lewej: wyróżnieni Statuetką Niezapominajki  zaNa zdj. od lewej: wyróżnieni Statuetką Niezapominajki  zaNa zdj. od lewej: wyróżnieni Statuetką Niezapominajki  za        działalność numizmatyczną, upowszechnianie wartości działalność numizmatyczną, upowszechnianie wartości działalność numizmatyczną, upowszechnianie wartości działalność numizmatyczną, upowszechnianie wartości 
kolekcjonerskich i promocję Miasta kolekcjonerskich i promocję Miasta kolekcjonerskich i promocję Miasta kolekcjonerskich i promocję Miasta ----    Antoni Zabielski i Leonard Klimaszewski, Antoni Zabielski i Leonard Klimaszewski, Antoni Zabielski i Leonard Klimaszewski, Antoni Zabielski i Leonard Klimaszewski, za szczególne osiągnięcia w edukacji za szczególne osiągnięcia w edukacji za szczególne osiągnięcia w edukacji za szczególne osiągnięcia w edukacji 
muzycznej mrągowskiej młodzieży muzycznej mrągowskiej młodzieży muzycznej mrągowskiej młodzieży muzycznej mrągowskiej młodzieży ----    Regina SuświłłoRegina SuświłłoRegina SuświłłoRegina Suświłło, za aktywność w V i VI kadencji Sejmu RP oraz pracę społeczną , za aktywność w V i VI kadencji Sejmu RP oraz pracę społeczną , za aktywność w V i VI kadencji Sejmu RP oraz pracę społeczną , za aktywność w V i VI kadencji Sejmu RP oraz pracę społeczną 
na rzecz mieszkańców Mrągowa na rzecz mieszkańców Mrągowa na rzecz mieszkańców Mrągowa na rzecz mieszkańców Mrągowa ----    Jerzy Antoni Gosiewski, Jerzy Antoni Gosiewski, Jerzy Antoni Gosiewski, Jerzy Antoni Gosiewski,     Statuetką Mrongowiusza za osiągnięcia społeczno Statuetką Mrongowiusza za osiągnięcia społeczno Statuetką Mrongowiusza za osiągnięcia społeczno Statuetką Mrongowiusza za osiągnięcia społeczno ----    zawo-zawo-zawo-zawo-
dowe na rzecz Miasta Mrągowo dowe na rzecz Miasta Mrągowo dowe na rzecz Miasta Mrągowo dowe na rzecz Miasta Mrągowo ----    Janusz Gruszczewski Janusz Gruszczewski Janusz Gruszczewski Janusz Gruszczewski , Statuetką Niezapominajki za aktywność lokalną osiągnięcia , Statuetką Niezapominajki za aktywność lokalną osiągnięcia , Statuetką Niezapominajki za aktywność lokalną osiągnięcia , Statuetką Niezapominajki za aktywność lokalną osiągnięcia 
artystyczne i wychowawcze artystyczne i wychowawcze artystyczne i wychowawcze artystyczne i wychowawcze ----    Wiesława Bogaczewicz Wiesława Bogaczewicz Wiesława Bogaczewicz Wiesława Bogaczewicz ----    Bieda Bieda Bieda Bieda oraz Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec, Przewodni-oraz Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec, Przewodni-oraz Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec, Przewodni-oraz Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec, Przewodni-
czący Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński.  czący Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński.  czący Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński.  czący Rady Miejskiej, Tadeusz Tyczyński.      

Z zasobów MCiT. 
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KULTURA KULTURA   

Anna Wysuwa-Szefler 

Koncert Męskiego Chóru Kameralnego Koncert Męskiego Chóru Kameralnego Koncert Męskiego Chóru Kameralnego    
im. Bogdana Onisimowiczaim. Bogdana Onisimowiczaim. Bogdana Onisimowicza   

Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na koncert muzyki prawosławnej w wyko-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na koncert muzyki prawosławnej w wyko-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na koncert muzyki prawosławnej w wyko-Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na koncert muzyki prawosławnej w wyko-
naniu Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza. Odbędzie się on naniu Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza. Odbędzie się on naniu Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza. Odbędzie się on naniu Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza. Odbędzie się on 
129 listopada 2011 r. o godzinie 17. 00 a poprowadzi go ks.Adam Stefanowicz. 129 listopada 2011 r. o godzinie 17. 00 a poprowadzi go ks.Adam Stefanowicz. 129 listopada 2011 r. o godzinie 17. 00 a poprowadzi go ks.Adam Stefanowicz. 129 listopada 2011 r. o godzinie 17. 00 a poprowadzi go ks.Adam Stefanowicz.     

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisi-
mowicza powstał w 2008 roku przy okazji 
wystawy poświęconej Irmołogionowi Su-
praskiemu, podczas której zaprezentował 
szerokiemu gronu słuchaczy wybrane XVI 
wieczne melodie Supraskiego Monasteru. 
Zostały one wtedy wykonane po raz pierw-
szy od 400 lat. W swej nazwie chór nawią-
zuje do jednego z autorów rękopisu mu-
zycznego - Bogdana Onisimowicza, chcąc w 
ten sposób podkreślić przywiązanie do tra-
dycji. Zespół za cel obrał sobie odrodzenie 
XVI wiecznego śpiewu liturgicznego Mona-
steru Supraskiego oraz odtworzenie jego 
praktyki wykonawczej. Poza tym w kręgu 
zainteresowań chóru znajdują się również 

inne nurty prawosławnej muzyki cerkiew-
nej. Członkami chóru są osoby różnych 
profesji, związane wspólną pasją do muzyki 
cerkiewnej i Monasteru Supraskiego. Dyry-
gentem i założycielem chóru jest Marcin 
Abĳski.  

,,Obsesja" to debiut ,,Obsesja" to debiut ,,Obsesja" to debiut    
pisarski kolejnej pisarski kolejnej pisarski kolejnej    
mrągowiankimrągowiankimrągowianki   

   Nasze miasto może Nasze miasto może Nasze miasto może Nasze miasto może 
poszczycić się kolejną poszczycić się kolejną poszczycić się kolejną poszczycić się kolejną 
pisarką. Mrągowianka, pisarką. Mrągowianka, pisarką. Mrągowianka, pisarką. Mrągowianka, 
Daria Obiedzińska to Daria Obiedzińska to Daria Obiedzińska to Daria Obiedzińska to 
autorka książki pt. autorka książki pt. autorka książki pt. autorka książki pt. 
"Obsesja". W książce "Obsesja". W książce "Obsesja". W książce "Obsesja". W książce 
znajdziemy nie tylko znajdziemy nie tylko znajdziemy nie tylko znajdziemy nie tylko 
miłość, pożądanie i miłość, pożądanie i miłość, pożądanie i miłość, pożądanie i 
fascynacje drugą osobą, fascynacje drugą osobą, fascynacje drugą osobą, fascynacje drugą osobą, 

ale także intrygę i wątki sensacyjne. Książ-ale także intrygę i wątki sensacyjne. Książ-ale także intrygę i wątki sensacyjne. Książ-ale także intrygę i wątki sensacyjne. Książ-
ka skierowana jest do czytelników doro-ka skierowana jest do czytelników doro-ka skierowana jest do czytelników doro-ka skierowana jest do czytelników doro-
słych, a szczególnie kobiet.słych, a szczególnie kobiet.słych, a szczególnie kobiet.słych, a szczególnie kobiet.    
Akcja rozgrywa się w Olsztynie, ale jak mówi 
autorka początkowo w planach były Mrągowo i 
Mikołajki. Jest to debiut mrągowskiej pisarki, 
jednak jak nam zdradziła, w planach ma już 
pomysł na kolejną powieść.  

Ciąg dalszy perypetii Ciąg dalszy perypetii Ciąg dalszy perypetii    
prowincjonalnej Ludmiłyprowincjonalnej Ludmiłyprowincjonalnej Ludmiły 

,,Prowincja pełna słońca” to tytuł najnow-,,Prowincja pełna słońca” to tytuł najnow-,,Prowincja pełna słońca” to tytuł najnow-,,Prowincja pełna słońca” to tytuł najnow-
szej książki Katarzyny Enerlich. Trzecia szej książki Katarzyny Enerlich. Trzecia szej książki Katarzyny Enerlich. Trzecia szej książki Katarzyny Enerlich. Trzecia 
część "prowincjonalnego" tryptyku powsta-część "prowincjonalnego" tryptyku powsta-część "prowincjonalnego" tryptyku powsta-część "prowincjonalnego" tryptyku powsta-
ła na prośbę czytelników mrągowianki, ła na prośbę czytelników mrągowianki, ła na prośbę czytelników mrągowianki, ła na prośbę czytelników mrągowianki, 
którzy chcieli poznać dalsze losy Ludmiły, którzy chcieli poznać dalsze losy Ludmiły, którzy chcieli poznać dalsze losy Ludmiły, którzy chcieli poznać dalsze losy Ludmiły, 

bohaterki prowincji. bohaterki prowincji. bohaterki prowincji. bohaterki prowincji.     
Podobnie jak w poprzed-
nich prowincjach Kata-
rzyna Enerlich prowadzi 
swoich czytelników do 
ciekawych mazurskich 
miejsc. Ludmiła, boha-
terka powieści, po raz 
kolejny musi stawić 
czoła życiowym wyzwa-
niom. ,,Prowincja pełna 
słońca” to kolejna książ-

ka z fabułą osnutą na autentycznych relacjach 
znajomych czy przyjaciół. Miejsca, fakty, osoby i 
wydarzenia w prowincji są autentyczne, ale 
zrelacjonowane w sposób literacki.  
Najnowsza powieść Katarzyny Enerlich dostępna 
jest już w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie, a 
także w mrągowskich księgarniach. 

Anna Wysuwa-Szefler 

Lekcje regionalne Lekcje regionalne Lekcje regionalne    
w bibliotece pedagogicznejw bibliotece pedagogicznejw bibliotece pedagogicznej   

Na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie odbywają się zajęcia popularyzu-Na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie odbywają się zajęcia popularyzu-Na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie odbywają się zajęcia popularyzu-Na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie odbywają się zajęcia popularyzu-
jące region mazurski. Uczniowie poznają mazurskie zwyczaje i tradycje, słuchają jące region mazurski. Uczniowie poznają mazurskie zwyczaje i tradycje, słuchają jące region mazurski. Uczniowie poznają mazurskie zwyczaje i tradycje, słuchają jące region mazurski. Uczniowie poznają mazurskie zwyczaje i tradycje, słuchają 
bajek czytanych gwarą mazurską.bajek czytanych gwarą mazurską.bajek czytanych gwarą mazurską.bajek czytanych gwarą mazurską.    

Dzieci i młodzież rozmawiają o Mrągowie, 
Mazurach. Dowiadują się o dawnym życiu 
Mazurów. Celem lekcji bibliotecznych jest 
również wzbudzenie zainteresowania lite-
raturą regionalną. Spośród szerokiej oferty 
zajęć proponowanych przez bibliotekę, 
najczęściej prowadzone są zajęcia: 
Urok i dowcip baśni mazurskich Urok i dowcip baśni mazurskich Urok i dowcip baśni mazurskich Urok i dowcip baśni mazurskich (podczas 
tej lekcji uczniowie wysłuchują baśni ma-
zurskiej z książki Karola Małka „Opowieści 
znad mazurskiego Gangesu”, dowiadują się 
m. in. , że mazurski Ganges to nasza prze-
piękna rzeka Krutynia, dostrzegają humor 
zawarty w czytanej baśni). 
Bajki Warmii i Mazur Bajki Warmii i Mazur Bajki Warmii i Mazur Bajki Warmii i Mazur (uczniowie wysłu-
chują bajek czytanych gwarą mazurską, 
rozmawiają o zainteresowaniach czytelni-
czych). 
Czy znasz swoje miasto? Czy znasz swoje miasto? Czy znasz swoje miasto? Czy znasz swoje miasto? (uczniowie rozma-
wiają o zabytkach Mrągowa, oglądają zdję-
cia naszego pięknego miasta, bawią się w 
grę pamięciową „Zapamiętaj Mrągowo”. 
Mazury Mazury Mazury Mazury ––––    piękna kraina z bogatą historią piękna kraina z bogatą historią piękna kraina z bogatą historią piękna kraina z bogatą historią 
(uczniowie pogłębiają wiedzę o regionie, 
słuchają fragmentów książki Karola Małka i 
Andrzeja Jareckiego „Jest dąb nad Mukrem” 
opowiadającej o losach i życiu ludzi, którzy 
kochali ziemię mazurską). 

W okresach przedświątecznych ( czas Ad-
wentu i Wielkiego Postu) prowadzone są 
zajęcia dotyczące mazurskich tradycji 
świątecznych. Zajęcia są okazją  poznania 
nie tylko tradycji związanych z  regionem, 
ale również tych kultywowanych w na-
szych domach. Zapraszamy do biblioteki! 

W trakcie lekcji bibliotecznych jedna z pań biblioteka-W trakcie lekcji bibliotecznych jedna z pań biblioteka-W trakcie lekcji bibliotecznych jedna z pań biblioteka-W trakcie lekcji bibliotecznych jedna z pań biblioteka-
rek ubrana jest w strój mazurski. rek ubrana jest w strój mazurski. rek ubrana jest w strój mazurski. rek ubrana jest w strój mazurski.     

Kiermasz książki Kiermasz książki Kiermasz książki    
przeczytanej przeczytanej przeczytanej    
Zapraszamy dzieci z rodzicami oraz mło-Zapraszamy dzieci z rodzicami oraz mło-Zapraszamy dzieci z rodzicami oraz mło-Zapraszamy dzieci z rodzicami oraz mło-
dzież na wymianę używanych książek. Jeśli dzież na wymianę używanych książek. Jeśli dzież na wymianę używanych książek. Jeśli dzież na wymianę używanych książek. Jeśli 
macie na półce bajkę, która np. nie przypa-macie na półce bajkę, która np. nie przypa-macie na półce bajkę, która np. nie przypa-macie na półce bajkę, która np. nie przypa-
dła dziecku do gustu, albo znalazły się dwie dła dziecku do gustu, albo znalazły się dwie dła dziecku do gustu, albo znalazły się dwie dła dziecku do gustu, albo znalazły się dwie 
o tym samym tytule, a może masz już ...... o tym samym tytule, a może masz już ...... o tym samym tytule, a może masz już ...... o tym samym tytule, a może masz już ...... 
naście lat i nie wiesz co zrobić z książkami naście lat i nie wiesz co zrobić z książkami naście lat i nie wiesz co zrobić z książkami naście lat i nie wiesz co zrobić z książkami 
z dzieciństwa? z dzieciństwa? z dzieciństwa? z dzieciństwa?     
Przyjdź na kiermasz i WYMIEŃ się książką. W 
sobotę -  10 grudnia,  w godz. 10.00-15.00 ZA-
PRASZAMY na wymianę książek dla dzieci i 
młodzieży do Biblioteki Miejskiej w Mrągowie - 
Oddział dla Dzieci / I piętro/. 



KULTURA KULTURA   

,,Magazyn Mrągowski” Nr 8 (271) 29 listopada 2011       Strona 8 

Laureaci tegorocznych Laureaci tegorocznych Laureaci tegorocznych 
ImpresjiImpresjiImpresji   
Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka Konkurs na interpretację piosenki Marka 
Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.Grechuty już za nami.            
Spośród 27 wykonawców, jury w składzie: Marita 
Alban Chuarez – piosenkarka, dziennikarka TVP 
1 i TVN Style, Maria Rumińska - wokalistka, 
pianistka, kompozytorka i aranżerka, Kierownik 
Muzyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Olszty-
nie, Jarosłwa Chojnacki - muzyk, pieśniarz, kom-
pozytor, Lech Gołębicki - dyrektor CKiT przy-
znało następujące miejsca i nagrody: 
I miejsce I miejsce I miejsce I miejsce ----    Statuetka Impresji artystycznych 
"Śpiewające obrazy" wykonana i ufundowana 
przez Zakład Kamieniarski Paśnikowski oraz 
nagroda w wysokości 2000 zł trafiła do rąk  Pau-
liny Walendziak & Michała Juszkiewicza  
(Świecie, Bydgoszcz), 
II Miejsce II Miejsce II Miejsce II Miejsce – Tadeusz Seibert (Malbork), 
III Miejsce III Miejsce III Miejsce III Miejsce – Natalia Nykiel (Piecki), 
Wyróżnienie– Zespół Wokalny Sukces
(Mrągowo), Agata Grześkiewicz i Łukasz Jędrys 
(Olsztyn).  
Występ laureatów zakończył wyjątkowy koncert Występ laureatów zakończył wyjątkowy koncert Występ laureatów zakończył wyjątkowy koncert Występ laureatów zakończył wyjątkowy koncert 
Zespołu Raz Dwa Trzy.Zespołu Raz Dwa Trzy.Zespołu Raz Dwa Trzy.Zespołu Raz Dwa Trzy.    
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Projekt dofinansowano ze środków Ministra Projekt dofinansowano ze środków Ministra Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Kultury i Dziedzictwa Narodowego.    

Centrum Kultury i Turystyki 

i Zarząd Okręgu Olsztyńskiego Związku  

Polskich Artystów Plastyków  

 

serdecznie  zapraszają  na wystawę 

 

MAŁGORZATY KADELSKIEJMAŁGORZATY KADELSKIEJ  
 

do Galerii Centrum Kultury  

i Turystyki  

Na zdj. PAULINA WALENDZIAK & MI-
CHAŁA JUSZKIEWICZA zwycięzcy IM-

15. Przegląd Teatrów Amatorskich 15. Przegląd Teatrów Amatorskich 15. Przegląd Teatrów Amatorskich    
18 listopada grupy teatralne z naszego województwa wystąpiły w 15. Przeglądzie 18 listopada grupy teatralne z naszego województwa wystąpiły w 15. Przeglądzie 18 listopada grupy teatralne z naszego województwa wystąpiły w 15. Przeglądzie 
Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w CKiT w Mrągowie.Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w CKiT w Mrągowie.Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w CKiT w Mrągowie.   

Przegląd, który na stałe wpisał się w kalen-
darz imprez kulturalnych miasta i woje-
wództwa, ma na celu uczczenie pamięci 
tragicznie zmarłej członkini mrągowskiego 
Teatru Mańja – Kasi Kowal, propagowanie 
kultury teatralnej oraz stworzenie instruk-
torom teatralnym i młodym aktorom możli-
wości prezentacji i wymiany doświadczeń.  

W tegorocznym przeglądzie wystąpiło 
6 grup teatralnych. Po obejrzeniu 
wszystkich spektakli jury postanowiło 
przyznać: 
Nagrodę główną wraz ze statuetką PTAKK 
2011 - Teatrowi W Kieszeni z Węgorzew-
skiego Centrum Kultury za spektakl 
„Twarze”, scenariusz i reżyseria – Marta 
Niedziółka 
II nagrodę - Grupie Teatralnej Przebudzeni 
z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Ostródzie za spektakl „Odlot”, scenariusz i 
reżyseria – Dariusz Wychudzki, Monika 
Kazimierczyk 
III nagrodę - Teatrowi Światło i Cień z Gim-
nazjum nr 13 w Olsztynie za spektakl 
„Ocet” wg tekstów Olgi Tokarczuk i Lucyny 
Ćwierciakiewiczowej, scenariusz, reżyseria 
- Krzysztof Legowicz, muzyka – Kamil Kul-
hawik. 
 Uczestnicy 15. PTAKK:  Teatr Kamienica 
21 z Ełku; Grupa teatralna Przebudzeni z 

Ostródy, Teatr Światło i Cień z Olsztyna, 
Grupa Świerszcz Nad Teatrem z Morąga, 
Teatr CEKIN z Węgoja, Teatr W Kieszeni z 
Węgorzewa. Pokazy spektakli zakończył 
występ Teatru Światła oraz Natalii Nykiel i 
Agnieszki Pudło. 
Patronat Honorowy:  Patronat Honorowy:  Patronat Honorowy:  Patronat Honorowy:  Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego; Współ-Współ-Współ-Współ-
praca: praca: praca: praca: Towarzystwo Kultury Teatralnej 
Oddział Okręgowy w Olsztynie 
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