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Mrągowo najlepszym  
sportowym miastem  
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Mrągowo wyrzeźbione Miasto wśród 
najlepszych projektów promocyjnych  
w Polsce, str. 2 

Znamy przebieg Znamy przebieg Znamy przebieg    
południowej południowej południowej    
obwodnicy Mrągowa obwodnicy Mrągowa obwodnicy Mrągowa     
W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Olsztynie odbyła się prezentacja i Autostrad w Olsztynie odbyła się prezentacja i Autostrad w Olsztynie odbyła się prezentacja i Autostrad w Olsztynie odbyła się prezentacja 
południowej obwodnicy Mrągowa. Uwzględnio-południowej obwodnicy Mrągowa. Uwzględnio-południowej obwodnicy Mrągowa. Uwzględnio-południowej obwodnicy Mrągowa. Uwzględnio-
no uwagi, które zgłaszaliśmy w 2008 r., podczas no uwagi, które zgłaszaliśmy w 2008 r., podczas no uwagi, które zgłaszaliśmy w 2008 r., podczas no uwagi, które zgłaszaliśmy w 2008 r., podczas 
przygotowań wariantu przebiegu drogi krajowej przygotowań wariantu przebiegu drogi krajowej przygotowań wariantu przebiegu drogi krajowej przygotowań wariantu przebiegu drogi krajowej 
nr 16 na odcinku Borki Wielkie nr 16 na odcinku Borki Wielkie nr 16 na odcinku Borki Wielkie nr 16 na odcinku Borki Wielkie ----    Mrągowo Mrągowo Mrągowo Mrągowo     
----    mówi Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa. mówi Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa. mówi Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa. mówi Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa.     
Południowa obwodnica naszego miasta zostanie 
wybudowana w ramach rozbudowy drogi krajo-
wej nr 16 na ponad 18 km odcinku Borki Wielkie 
– Mrągowo.  Przebudowa 16-tki na odcinku 
Borki Wielkie - Mrągowo oraz budowa Połu-
dniowej Obwodnicy Mrągowa przewidziana jest 
do realizacji według harmonogramów GDDKiA 
w 2014-2015 roku. Szczegółowe informacje na 
ten temat oraz mapkę można znaleźć na stronie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie pod adresem 
www.mragowo.plwww.mragowo.plwww.mragowo.plwww.mragowo.pl    .... 
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Natalia Koptas, Donata KobylińskaNatalia Koptas, Donata KobylińskaNatalia Koptas, Donata KobylińskaNatalia Koptas, Donata Kobylińska––––    DurkaDurkaDurkaDurka    

Odnowiona stronna www.mragowo.plOdnowiona stronna www.mragowo.plOdnowiona stronna www.mragowo.pl   
Od 16 marca uruchomiony zostanie odnowiony portal miejski Od 16 marca uruchomiony zostanie odnowiony portal miejski Od 16 marca uruchomiony zostanie odnowiony portal miejski Od 16 marca uruchomiony zostanie odnowiony portal miejski 
www.mragowo.pl. Nowa szata graficzna, przejrzystość, ale przede wszyst-www.mragowo.pl. Nowa szata graficzna, przejrzystość, ale przede wszyst-www.mragowo.pl. Nowa szata graficzna, przejrzystość, ale przede wszyst-www.mragowo.pl. Nowa szata graficzna, przejrzystość, ale przede wszyst-
kim duże możliwości dotyczące administrowania serwisem, to główne atuty kim duże możliwości dotyczące administrowania serwisem, to główne atuty kim duże możliwości dotyczące administrowania serwisem, to główne atuty kim duże możliwości dotyczące administrowania serwisem, to główne atuty 
nowej witryny. nowej witryny. nowej witryny. nowej witryny.     

,,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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007Warmia i Mazury na lata 2007Warmia i Mazury na lata 2007Warmia i Mazury na lata 2007----2013201320132013    

Budowę portalu sfinansowano ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, jest to element projektu pn. 
,,Budowa sieci światłowodowej w mieście 
Mrągowo” realizowanego przez Gminę 
Miasto Mrągowo wspólnie z Powiatem 
Mrągowskim. W związku z uzyskanym 
dofinasowaniem portal posiada rozbudo-
wane działy dla turystów i mieszkańców.  
Wizualnie nowa strona internetowa Mia-
sta Mrągowo jest zbliżona do obecnie 
funkcjonującej. Poprawiony układ stron 
ułatwi nawigację w serwisie. Portal został 
zaprojektowany w oparciu o współcześnie 
panujące trendy, a jednocześnie w dal-
szym ciągu zgodny jest z Systemem Iden-
tyfikacji Wizualnej Miasta. Są tam nie 
tylko informacje opisujące działania sa-
morządu czy życie lokalnej społeczności, 

ale również działy z dokumentami i in-
strukcjami pozwalającymi na załatwienie 
spraw urzędowych. Jednym kliknięciem 
dostaniemy się m.in. do Centralnej Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej. Na stro-
nie będzie np. specjalna zakładka poświę-
cona sprawom sportu, a także możliwość 
wyszukiwania informacji za pośrednic-
twem mapy Miasta.  
Nowa strona ma być zarówno wizytówką 
jaki i kompendium wiedzy o Mieście. No-
wa witryna to początek drogi do szerokie-
go wypełnienia jej treścią. Już w tej chwili 
zawiera setki informacji, ale będzie syste-
matycznie rozbudowywana i uzupełniana. 
Liczymy również na Państwa pomoc w 
tym zakresie. Zachęcamy do współpracy i 
przekazywaniu uwag oraz informacji na 
adres promocja@mragowo.um.gov.pl. promocja@mragowo.um.gov.pl. promocja@mragowo.um.gov.pl. promocja@mragowo.um.gov.pl.  

Budowa sieci światłowodowej Budowa sieci światłowodowej Budowa sieci światłowodowej Budowa sieci światłowodowej     
w mieście Mrągowow mieście Mrągowow mieście Mrągowow mieście Mrągowo 
Głównym celem projektu jest budowa 
sieci światłowodowej wraz z punktami 
publicznego dostępu do Internetu, które 
znajdują się m.in. w Starostwie Powiato-
wym, Młodzieżowym Domu Kultury i 
Centrum Kultury i Turystyki. Bezpłatny, 
niewymagający hasła dostęp do globalnej 
sieci jest możliwy również poprzez punk-
ty Wi – Fi (bezprzewodowo).  
Ponadto projekt  połączył 23 jednostki 
publiczne wspólną siecią.  
Budowa sieci światłowodowej w grani-
cach administracyjnych naszego Miasta 
to wspólna inwestycja Starostwa Powia-
towego i Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
Całość pochłonęła ponad 3,8 miliona 
złotych, z czego 85 % to dofinansowanie 
ze środków unĳnych. 
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główne założenia, ideę i efekty przedsięwzięcia. 
Pomysł i prezentacje zainteresowały członków 
kapituły. W połowie marca zapadną decyzje kto 
zwycięży. W konkursie wybierane są najlepsze 
projekty zrealizowane przy współfinansowaniu z 
funduszy europejskich. Kapituła wybierająca lau-
reatów bierze pod uwagę, na ile w wyniku realiza-
cji projektu podniosła się m.in.. atrakcyjność tury-
styczna, kulturalna, estetyczna regionu. Spośród 
nominowanych kapituła wyłoni siedmiu zwycięz-
ców w poszczególnych kategoriach, czyli właśnie 
„7 Cudów”  Funduszy Europejskich.  
Zwycięzców poznamy 10 maja, podczas gali  
towarzyszącej V Forum Funduszy Europejskich w 
Warszawie. Nominowani oraz laureaci zostaną 
objęci kampanią promocyjną w ramach projektu 
„Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europej-
skich”. Kampania promocyjna obejmie wydaw-
nictwo albumowe, serwisy informacyjne na stro-
nach: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, wystawę 
multimedialną „Polska Pięknieje - 7 Cudów Fun-
duszy Europejskich”, artykuły w prasie i promocję 
podczas wydarzeń organizowanych w kraju. 

jeszcze na terenie ośrodka ulegnie przebudowie. 
W ramach projektu modernizacyjnego rozebrane 
zostaną 3 obiekty i jeden rozbudowany. Budynek 
biurowo - sztabowy zostanie nadbudowany o 
dodatkowe piętro. W miejscu rozebranych nieru-
chomości powstanie basen i hala sportowa. Inwe-
stycja ma poprawić komfort wypoczynku i reha-
bilitacji żołnierzy oraz pracowników wojska po-
wracających z misji poza granicami kraju.   

Z obecnego basenu w Wojskowym Ośrodku 
Szkoleniowo - Kondycyjnym w Mrągowie korzy-
stać mogą jedynie przebywający tam na turnusach 
pracownicy sił zbrojnych. Wraz z rozstrzygnię-
ciem przetargu na przebudowę hali i basenu  
pojawiała się szansa, że z nowej inwestycji będą 
korzystać mrągowianie. Obecnie trwają rozmowy 
Burmistrz Miasta Mrągowo, Otoli Siemieniec z 
władzami wojskowymi. Wiadomo natomiast co 
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WOSzK się rozbudowuje WOSzK się rozbudowuje WOSzK się rozbudowuje    
WOSzK inwestuje w swoje obiekty sportowe i pojawia się szansa, że będą z nich korzystać WOSzK inwestuje w swoje obiekty sportowe i pojawia się szansa, że będą z nich korzystać WOSzK inwestuje w swoje obiekty sportowe i pojawia się szansa, że będą z nich korzystać WOSzK inwestuje w swoje obiekty sportowe i pojawia się szansa, że będą z nich korzystać 
mieszkańcy Mrągowa. Przebudowa basenu i hali wraz mieszkańcy Mrągowa. Przebudowa basenu i hali wraz mieszkańcy Mrągowa. Przebudowa basenu i hali wraz mieszkańcy Mrągowa. Przebudowa basenu i hali wraz z infrastrukturą w kompleksie Wojsko-z infrastrukturą w kompleksie Wojsko-z infrastrukturą w kompleksie Wojsko-z infrastrukturą w kompleksie Wojsko-
wego Ośrodka Szkoleniowo wego Ośrodka Szkoleniowo wego Ośrodka Szkoleniowo wego Ośrodka Szkoleniowo ––––    Kondycyjnego w Mrągowie Kondycyjnego w Mrągowie Kondycyjnego w Mrągowie Kondycyjnego w Mrągowie kosztować ma ponad 27 milionów kosztować ma ponad 27 milionów kosztować ma ponad 27 milionów kosztować ma ponad 27 milionów 
złotych netto. Na zapytanie ofertowe wpłynęło 23 oferty, najdroższa wynosiła 51, 6 mln zł. złotych netto. Na zapytanie ofertowe wpłynęło 23 oferty, najdroższa wynosiła 51, 6 mln zł. złotych netto. Na zapytanie ofertowe wpłynęło 23 oferty, najdroższa wynosiła 51, 6 mln zł. złotych netto. Na zapytanie ofertowe wpłynęło 23 oferty, najdroższa wynosiła 51, 6 mln zł. 
Najtańszą ofertę złożyła warszawska spółka Najtańszą ofertę złożyła warszawska spółka Najtańszą ofertę złożyła warszawska spółka Najtańszą ofertę złożyła warszawska spółka Mostostal, która buduje w Mrągowie halę widowi-Mostostal, która buduje w Mrągowie halę widowi-Mostostal, która buduje w Mrągowie halę widowi-Mostostal, która buduje w Mrągowie halę widowi-
skowo skowo skowo skowo ----    sportową. sportową. sportową. sportową.     
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WWWEŹEŹEŹ   UDZIAŁUDZIAŁUDZIAŁ   WWW   SONDZIESONDZIESONDZIE!!!!!!!!!   
Wyraź swoją opinię na temat Wyraź swoją opinię na temat Wyraź swoją opinię na temat 
projektu modernizacji projektu modernizacji projektu modernizacji    
pomostów na plaży przy pomostów na plaży przy pomostów na plaży przy    
os. Grunwaldzkim os. Grunwaldzkim os. Grunwaldzkim    
Woda, zmieniające się warunki atmosferycz-Woda, zmieniające się warunki atmosferycz-Woda, zmieniające się warunki atmosferycz-Woda, zmieniające się warunki atmosferycz-
ne a przede wszystkim czas zniszczył pomo-ne a przede wszystkim czas zniszczył pomo-ne a przede wszystkim czas zniszczył pomo-ne a przede wszystkim czas zniszczył pomo-
sty na plaży przy osiedlu Grunwaldzkim w sty na plaży przy osiedlu Grunwaldzkim w sty na plaży przy osiedlu Grunwaldzkim w sty na plaży przy osiedlu Grunwaldzkim w 
Mrągowie. Miasto zdaje sobie sprawę z po-Mrągowie. Miasto zdaje sobie sprawę z po-Mrągowie. Miasto zdaje sobie sprawę z po-Mrągowie. Miasto zdaje sobie sprawę z po-
trzeby modernizacji miejsca wakacyjnego trzeby modernizacji miejsca wakacyjnego trzeby modernizacji miejsca wakacyjnego trzeby modernizacji miejsca wakacyjnego 
wypoczynku mrągowian i odwiedzających wypoczynku mrągowian i odwiedzających wypoczynku mrągowian i odwiedzających wypoczynku mrągowian i odwiedzających 
Mrągowo turystów. Kilkukrotnie ogłaszano Mrągowo turystów. Kilkukrotnie ogłaszano Mrągowo turystów. Kilkukrotnie ogłaszano Mrągowo turystów. Kilkukrotnie ogłaszano 
przetarg na budowę nowych pomostów w przetarg na budowę nowych pomostów w przetarg na budowę nowych pomostów w przetarg na budowę nowych pomostów w 
tym miejscu. Chętnych nie było tym miejscu. Chętnych nie było tym miejscu. Chętnych nie było tym miejscu. Chętnych nie było ----    mówi mówi mówi mówi 
Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec     
 Od 3 - 4 lat podejmowany jest temat moderniza-
cji plaży przy osiedlu Grunwaldzkim w Mrągo-
wie. Ogłaszane były przetargi. Niestety nikt nie 
chciał podjąć się wykonania dokumentacji pomo-
stów. Ostatecznie wykonał to kierownik referatu 
Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, 
Karol Walinowicz - dodaje Burmistrz.  
Na remont czekają przede wszystkim spróchniałe 
nad lustrem wody pale, które są podstawą pomo-
stów. Wymienić trzeba również elementy poszy-
cia czyli „podłogę” po której chodzimy oraz ba-
rierki.  
To duża inwestycja, która niesie za sobą spore 
koszty Nie możemy pozwolić sobie na całkowite 
zamknięcie plaży w sezonie, dlatego też w tym 
roku miasto wyda około 20 tysięcy złotych na 
przygotowanie pomostów do sezonu. Docelowo 
chcemy zmodernizować molo przy osiedlu Grun-
waldzkim w przyszłym roku. Rozebranie najdłuż-
szego fragmentu kładki na plaży przy osiedlu 
Grunwaldzkim dałoby spore oszczędności w 
remoncie i eksploatacji - tłumaczy Burmistrz.  

Nasz projekt 
znalazł się w 
gronie dwu-
dziestu jeden 
najlepszych 
projektów z 
dofinasowa-
niem unij-
nym w Pol-
sce oraz w 
finałowej 
trójce nomi-

nowanych w ramach kategorii ,,Produkt promo-
cyjny”. W ubiegłym roku nagrodę w tej kategorii 
otrzymał "Lublin Sztuk-Mistrzów – nowy pro-
dukt kulturowy i turystyczny oraz promocja wy-
darzeń artystycznych".  
Podczas pierwszego spotkania kapituły konkursu 
przedstawiciele nominowanych samorządów 
wzięli udział w panelu, podczas którego dzielili się 
swoimi osiągnięciami w ramach realizowanych 
projektów. Na spotkaniu pracownicy Referatu 
Promocji wspólnie z opiekunem artystycznym 
projektu prof. Adamem Myjakiem, przedstawili 

Natalia Koptas, Donata Kobylińska Natalia Koptas, Donata Kobylińska Natalia Koptas, Donata Kobylińska Natalia Koptas, Donata Kobylińska ----    DurkaDurkaDurkaDurka    

Mrągowo wyrzeźbione Miasto wśród  
najlepszych projektów promocyjnych w Polsce  
Znamy już nominacje w V edycji konkursu „Polska Pięknieje Znamy już nominacje w V edycji konkursu „Polska Pięknieje Znamy już nominacje w V edycji konkursu „Polska Pięknieje Znamy już nominacje w V edycji konkursu „Polska Pięknieje ––––    7 Cudów Funduszy 7 Cudów Funduszy 7 Cudów Funduszy 7 Cudów Funduszy     
Europejskich”. Spośród rekordowej liczby 280 zgłoszonych projektów wybrano po trzy najlep-Europejskich”. Spośród rekordowej liczby 280 zgłoszonych projektów wybrano po trzy najlep-Europejskich”. Spośród rekordowej liczby 280 zgłoszonych projektów wybrano po trzy najlep-Europejskich”. Spośród rekordowej liczby 280 zgłoszonych projektów wybrano po trzy najlep-
sze do każdej z 7 kategorii. ,,Mrągowo sze do każdej z 7 kategorii. ,,Mrągowo sze do każdej z 7 kategorii. ,,Mrągowo sze do każdej z 7 kategorii. ,,Mrągowo ––––    wyrzeźbione miasto” znalazło się w gronie najlepszych wyrzeźbione miasto” znalazło się w gronie najlepszych wyrzeźbione miasto” znalazło się w gronie najlepszych wyrzeźbione miasto” znalazło się w gronie najlepszych     
projektów promocyjnych. Ostatecznie laureatów Konkursu wyłoni Kapituła, w której projektów promocyjnych. Ostatecznie laureatów Konkursu wyłoni Kapituła, w której projektów promocyjnych. Ostatecznie laureatów Konkursu wyłoni Kapituła, w której projektów promocyjnych. Ostatecznie laureatów Konkursu wyłoni Kapituła, w której     
zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycz-zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycz-zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycz-zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycz-
nej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz organizatorów konkursu. nej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz organizatorów konkursu. nej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz organizatorów konkursu. nej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz organizatorów konkursu.     

SONDA  
CHCEMY POZNAĆ ZDANIE MIESZKAŃCÓW NA 
TEMAT ,,C,,C,,C,,CZYZYZYZY    JJJJESTEŚESTEŚESTEŚESTEŚ    ZAZAZAZA    ZLIKWIDOWANIEMZLIKWIDOWANIEMZLIKWIDOWANIEMZLIKWIDOWANIEM        
NAJDŁUŻSZEGONAJDŁUŻSZEGONAJDŁUŻSZEGONAJDŁUŻSZEGO    ODCINKAODCINKAODCINKAODCINKA    POMOSTUPOMOSTUPOMOSTUPOMOSTU    NANANANA    PLAŻYPLAŻYPLAŻYPLAŻY    
PRZYPRZYPRZYPRZY    OSIEDLUOSIEDLUOSIEDLUOSIEDLU    GGGGRUNWALDZKIMRUNWALDZKIMRUNWALDZKIMRUNWALDZKIM    ?” ?” ?” ?” ZA POMO-
CĄ INTERNETOWEJ SONDY, KTÓRA DOSTĘPNA 
BĘDZIE NA NOWEJ STRONIE MIASTA POD AD-
RESEM WWW.MRAGOWO.PL CZYNNEJ OD 16 
MARCA ORAZ NA FACEBOOKU NA NASZEJ 
STRONIE MRĄGOWO MIASTO LUDZI AKTYW-
NYCH.  

zdj. www.woszk.mragowo.plzdj. www.woszk.mragowo.plzdj. www.woszk.mragowo.plzdj. www.woszk.mragowo.pl    
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Norbert OsińskiNorbert OsińskiNorbert OsińskiNorbert Osiński    

Uroczyste otwarcie PPP W MrągowieUroczyste otwarcie PPP W MrągowieUroczyste otwarcie PPP W Mrągowie   
21 lutego 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Mrągo-21 lutego 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Mrągo-21 lutego 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Mrągo-21 lutego 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Mrągo-
wie, który powstał w ramach projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfi-wie, który powstał w ramach projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfi-wie, który powstał w ramach projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfi-wie, który powstał w ramach projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.     

W skrócie 

W uroczystości otwarcia PPP uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych Otolia 
Siemieniec - Burmistrz Mrągowa, Bogdan Kurta –
Starosta Powiatu Mrągowskiego , Jerzy Krasiński 
-Wójt Gminy Mrągowo oraz Ewa Kowalska –
Dyrektor PUP w Mrągowie, Komendant W-M 
WK OHP w Olsztynie – Jarosław Dzioba, Z-ca 
Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Płoski, 
dyrektorzy placówek oświatowych, pracodawcy, 
doradcy zawodowi, przedstawiciele mediów. 
Na spotkaniu Wojewódzki Komendant OHP w 
Olsztynie omówił ideę powstania sieci profesjo-
nalnych jednostek rynku pracy OHP, które roz-
poczęły swoją działalność na terenie kraju w 
ramach projektu finansowanego z EFS. Zwrócił 
również uwagę na znaczenie dobrej współpracy 
OHP z władzami samorządowymi, czego przy-
kładem jest powstanie PPP na terenie Mrągowa.  
Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec 
życząc sukcesów w pracy na rzecz młodzieży 
wyraziła nadzieję, iż jednostka PPP OHP będzie 
tętnić życiem oraz przyczyni się do ułatwienia 
młodym ludziom startu w dorosłe życie. Zwróciła 
także uwagę na potrzebę funkcjonowania na 
terenie Mrągowa profesjonalnych jednostek ryn-
ku pracy.  
Działalność z zakresu pośrednictwa pracy prowa-
dzona jest w pomieszczeniach udostępnionych 
OHP przez samorząd Miasta Mrągowo w ramach 
zawartego porozumienia o współpracy w zakresie 

wspólnych działań podejmowanych na rzecz 
poprawy startu zawodowego młodzieży w Mrą-
gowie.  
Celem działania Punktu Pośrednictwa Pracy jest 
skuteczna pomoc młodzieży w procesie poszuki-
wania pracy oraz efektywne wsparcie pracodawcy 
w procesie rekrutacji pracowników. Odbiorcami 
usług jest młodzież oraz osoby poszukujące pracy 
w wieku 15-25 lat.  
Punkt Pośrednictwa Pracy mieści się na ulicy Punkt Pośrednictwa Pracy mieści się na ulicy Punkt Pośrednictwa Pracy mieści się na ulicy Punkt Pośrednictwa Pracy mieści się na ulicy 
Warszawskiej 29/3. Zapraszamy codziennie od Warszawskiej 29/3. Zapraszamy codziennie od Warszawskiej 29/3. Zapraszamy codziennie od Warszawskiej 29/3. Zapraszamy codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45     
do 15.45do 15.45do 15.45do 15.45    

Działalność z zakresu pośrednictwa pracy prowadzona Działalność z zakresu pośrednictwa pracy prowadzona Działalność z zakresu pośrednictwa pracy prowadzona Działalność z zakresu pośrednictwa pracy prowadzona 
jest w pomieszczeniach udostępnionych OHP przez jest w pomieszczeniach udostępnionych OHP przez jest w pomieszczeniach udostępnionych OHP przez jest w pomieszczeniach udostępnionych OHP przez 
samorząd Mrągowa w ramach zawartego porozumienia o samorząd Mrągowa w ramach zawartego porozumienia o samorząd Mrągowa w ramach zawartego porozumienia o samorząd Mrągowa w ramach zawartego porozumienia o 
współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowa-współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowa-współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowa-współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowa-
nych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w nych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w nych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w nych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w 
Mrągowie.Mrągowie.Mrągowie.Mrągowie.    

EK/NKEK/NKEK/NKEK/NK    

Wybrano Przedsiębiorcę 2011 RokuWybrano Przedsiębiorcę 2011 RokuWybrano Przedsiębiorcę 2011 Roku   
Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER Wiesław Mierzejewski, właściciel firmy INTER ------------            WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 WIDEX został wybrany Przedsiębiorą 2011 
Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej Roku. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu, prestiżowej imprezie integrującej 
środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.środowisko mrągowskich przedsiębiorców.            

   Mrągowo nominowane Mrągowo nominowane Mrągowo nominowane 
na Gali w Pałacu na Gali w Pałacu na Gali w Pałacu    
PrezydenckimPrezydenckimPrezydenckim   

Tomasz Witkowicz, zTomasz Witkowicz, zTomasz Witkowicz, zTomasz Witkowicz, z----ca ca ca ca 
burmistrza Miasta Mrą-burmistrza Miasta Mrą-burmistrza Miasta Mrą-burmistrza Miasta Mrą-
gowo oraz Barbara Szy-gowo oraz Barbara Szy-gowo oraz Barbara Szy-gowo oraz Barbara Szy-
mańska, kierownik Bi-mańska, kierownik Bi-mańska, kierownik Bi-mańska, kierownik Bi-
blioteki Miejskiej mieli blioteki Miejskiej mieli blioteki Miejskiej mieli blioteki Miejskiej mieli 
zaszczyt gościć w Pałacu zaszczyt gościć w Pałacu zaszczyt gościć w Pałacu zaszczyt gościć w Pałacu 
Prezydenckim z okazji Prezydenckim z okazji Prezydenckim z okazji Prezydenckim z okazji 

nominacji do tytułu Super Samorząd 2011. nominacji do tytułu Super Samorząd 2011. nominacji do tytułu Super Samorząd 2011. nominacji do tytułu Super Samorząd 2011. 
Gala, podsumowująca akcję Masz Głos, Masz Gala, podsumowująca akcję Masz Głos, Masz Gala, podsumowująca akcję Masz Głos, Masz Gala, podsumowująca akcję Masz Głos, Masz 
Wybór, odbyła się 23 lutego w Sali Kolum-Wybór, odbyła się 23 lutego w Sali Kolum-Wybór, odbyła się 23 lutego w Sali Kolum-Wybór, odbyła się 23 lutego w Sali Kolum-
nowej Pałacu Prezydenckiego.nowej Pałacu Prezydenckiego.nowej Pałacu Prezydenckiego.nowej Pałacu Prezydenckiego. 
Znaleźliśmy się w najlepszej szesnastce spośród 
153 partnerstw samorządów i organizacji poza-
rządowych. Gratulacje w imieniu Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego wszystkim uczestni-
kom konkursu złożył szef Kancelarii Prezydenta 
Jacek Michałowski.  
Akcja „Masz Głos, Masz Wybór” to ogólnopolski 
projekt Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzy-
szenia Szkoła Liderów. Celem konkursu była 
poprawa współpracy między mieszkańcami a 
lokalnymi władzami. 
W roku 2011 Gmina Miasto Mrągowo wspólnie z 
Biblioteką im. Wacława Gołowicza realizowała 
kolejne zadania w konkursie ,,Super Samorząd 
2011” w ramach Akcji ,,Masz Głos, Masz Wybór” 
mające na celu zainteresowania sprawami Miasta 
oraz szerokie informowanie i włączanie społe-
czeństwa w działania realizowane przez  
samorząd.  

Bal Biznesu to okazja nie tylko do 
spotkania mrągowskich przedsię-
biorców, ale także do wręczenia 
nagród najaktywniejszym z nich. 
Zaszczytny tytuł przedsiębiorcy Zaszczytny tytuł przedsiębiorcy Zaszczytny tytuł przedsiębiorcy Zaszczytny tytuł przedsiębiorcy 

2011 roku otrzymał Wiesław Mierzejewski, 2011 roku otrzymał Wiesław Mierzejewski, 2011 roku otrzymał Wiesław Mierzejewski, 2011 roku otrzymał Wiesław Mierzejewski,     
właściciel firmy właściciel firmy właściciel firmy właściciel firmy - mówi prezes Mrągowskiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego, Stanisław  
Brodowski. 
Mrągowscy przedsiębiorcy dokonali trafnego 
wyboru. Firma Wiesława Mierzejewskiego to 
prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo w  
naszym mieście - mówi Burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec.  
Laureatami wyróżnienia w konkursie Przedsię-Laureatami wyróżnienia w konkursie Przedsię-Laureatami wyróżnienia w konkursie Przedsię-Laureatami wyróżnienia w konkursie Przedsię-
biorca roku 2011 zostali Lidia i Janusz Szmigiel, biorca roku 2011 zostali Lidia i Janusz Szmigiel, biorca roku 2011 zostali Lidia i Janusz Szmigiel, biorca roku 2011 zostali Lidia i Janusz Szmigiel, 
Firma "FanFirma "FanFirma "FanFirma "Fan----Games", Zofia i Mieczysław Kozak, Games", Zofia i Mieczysław Kozak, Games", Zofia i Mieczysław Kozak, Games", Zofia i Mieczysław Kozak, 

"Zakład Usług Remontowo Budowlanych". "Zakład Usług Remontowo Budowlanych". "Zakład Usług Remontowo Budowlanych". "Zakład Usług Remontowo Budowlanych".     
Przedsiębiorcy wyróżnili także podmioty najdłu-
żej działające na mrągowskim rynku. Wśród na-
grodzonych znalazły się firmy obchodzące okrągłe 
rocznice istnienia:  
35 lat "Kamieniarstwo35 lat "Kamieniarstwo35 lat "Kamieniarstwo35 lat "Kamieniarstwo----Paśnikowscy", Regina i Paśnikowscy", Regina i Paśnikowscy", Regina i Paśnikowscy", Regina i 
Zdzisław Paśnikowscy, Zdzisław Paśnikowscy, Zdzisław Paśnikowscy, Zdzisław Paśnikowscy,     
30 lat "Auto30 lat "Auto30 lat "Auto30 lat "Auto----Dems", Daniela i Stanisław Dems", Daniela i Stanisław Dems", Daniela i Stanisław Dems", Daniela i Stanisław     
Brodowscy, Brodowscy, Brodowscy, Brodowscy,     
20 lat "Termik"sp.z o.o., Elżbieta i Jan Łuńscy, 20 lat "Termik"sp.z o.o., Elżbieta i Jan Łuńscy, 20 lat "Termik"sp.z o.o., Elżbieta i Jan Łuńscy, 20 lat "Termik"sp.z o.o., Elżbieta i Jan Łuńscy,     
20 lat "Inter20 lat "Inter20 lat "Inter20 lat "Inter----Widex", Wiesław Mierzejewski, Widex", Wiesław Mierzejewski, Widex", Wiesław Mierzejewski, Widex", Wiesław Mierzejewski,     
20 lat "Agromasz", Aniela i Janusz 20 lat "Agromasz", Aniela i Janusz 20 lat "Agromasz", Aniela i Janusz 20 lat "Agromasz", Aniela i Janusz     
Gruszczewscy.Gruszczewscy.Gruszczewscy.Gruszczewscy.    
Bal Biznesu odbył się w sobotę 18 lutego w Re-
stauracji Klub Kasyno. Organizatorzy: Mrągow-
skie Stowarzyszenie Gospodarcze oraz Cech Rze-
miosł Różnych.  

Zwycięzcy i nominowani w konkursie ,,Super Samo-Zwycięzcy i nominowani w konkursie ,,Super Samo-Zwycięzcy i nominowani w konkursie ,,Super Samo-Zwycięzcy i nominowani w konkursie ,,Super Samo-
rząd”, łącznie 16 partnerstw z całej Polski. rząd”, łącznie 16 partnerstw z całej Polski. rząd”, łącznie 16 partnerstw z całej Polski. rząd”, łącznie 16 partnerstw z całej Polski.     
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Znamy Najlepszego Sportowca Znamy Najlepszego Sportowca Znamy Najlepszego Sportowca    
Mrągowa Roku 2011!Mrągowa Roku 2011!Mrągowa Roku 2011!   

Barbara Dmochowska wybrana najlepszym sportowcem, Tomasz Stefański najlepszym trenerem, a dzia-Barbara Dmochowska wybrana najlepszym sportowcem, Tomasz Stefański najlepszym trenerem, a dzia-Barbara Dmochowska wybrana najlepszym sportowcem, Tomasz Stefański najlepszym trenerem, a dzia-Barbara Dmochowska wybrana najlepszym sportowcem, Tomasz Stefański najlepszym trenerem, a dzia-
łaczem sportowym minionego roku wybrano Tadeusza Grudka. W piątek 24 lutego w Centrum Kultury i łaczem sportowym minionego roku wybrano Tadeusza Grudka. W piątek 24 lutego w Centrum Kultury i łaczem sportowym minionego roku wybrano Tadeusza Grudka. W piątek 24 lutego w Centrum Kultury i łaczem sportowym minionego roku wybrano Tadeusza Grudka. W piątek 24 lutego w Centrum Kultury i 
Turystyki odbyła się II Mrągowska Gala Sportu, na której przyznano wspomniane tytuły.Turystyki odbyła się II Mrągowska Gala Sportu, na której przyznano wspomniane tytuły.Turystyki odbyła się II Mrągowska Gala Sportu, na której przyznano wspomniane tytuły.Turystyki odbyła się II Mrągowska Gala Sportu, na której przyznano wspomniane tytuły.    

Tytuł Najlepszego Sportowca Roku 2011, decyzją 
kapituły trafił do zawodniczki Klubu Sportowe-
go ,,Baza” Mrągowo, Barbary Dmuchowskiej, 
która w 2011 roku została brązową medalistką 
mistrzostw świata juniorów w żeglarskiej olimpij-
skiej klasie RSX. Nagrodę w imieniu zawodniczki 
odebrała jej mama. Na drugim miejscu znalazła się 
żeglarska załoga Sara Piasecka - Marek Kalinow-
ski. Miejsce trzecie podzieliły zawodniczki Bazy i 
MSR - Nina Szymczyk oraz Julia Romaniuk.  
Następne miejsca przypadły kolejno: Wojtkowi 
Szałachowskiemu, Damianowi Majakowi, Arka-
diuszowi Brzozowskiemu, Piotrowi Osmańskie-
mu, Kamilowi Cesarskiemu i Klaudii Szablińskiej.  
Najlepszym Trenerem Roku 2011 został Tomasz 
Sfefański, również z Klubu ,,Baza” Mrągowo, pod 
którego okiem na co dzień trenuje Barbara Dmu-
chowska. W gronie nominowanych do tego tytu-
łu znaleźli się Tomasz Dziewiałtowski-Gintowt, 
Marek Rogiński, Karol Lemecha i Kamil Kwiatek. 
Statuetkę Działacza Sportowego Roku 2011 otrzy-
mał wytypowany przez Mrągowskie Stowarzy-
szenie Rowerowe Tadeusz Grudkek, który bierze 
udział w działalności statutowej stowarzyszenia, 
zajęciach treningowych i wyjazdach sportowych 
oraz organizacji wyścigów kolarskich na terenie 

Mrągowa. W tej kategorii nominacje otrzymali 
Marcin Igor Milun oraz Przemysław Witkowski. 
Decyzją kapituły konkursowej, Wojciech i Piotr 
Kot otrzymali tytuł Sponsora Roku 2011. Właści-
ciele przedsiębiorstwa z Olecka od lat współpra-
cują z Klubem Sportowym „Baza” Mrągowo. Na 
drugim miejscu znalazł się wspierający 
MKS ,,Mrągowia” Jerzy Tanajewski, prezes zarzą-
du ,,BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane, 
a na trzecim pomagająca zespołowi MSR Małgo-
rzata Jędrzejewska, prezes Zarządu ,,REMONDIS” 
Mrągowo . Najpopularniejszego Sportowca Roku 
wybrali czytelnicy ,,Kuriera Mrągowskiego”  
i słuchacze Radia Planeta. Tytuł trafił do zawodni-
ka Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego - 
Wojciecha Szałachowskiego. Podczas Gali roz-
strzygnęliśmy także plebiscyt na Najlepszą Impre-
zę Sportową ubiegłego roku, zorganizowany 
przez portal „Mrągowo na sportowo” i ,,Kurier 
Mrągowski”. Puchar za pierwsze miejsce trafił w 
ręce Bartka Koziatka, który zorganizował zwycię-
ską imprezę NMR Streetball Challenge 
(zwycięzca otrzymał ponad 62 % wszystkich 
głosów). Na drugim miejscu znalazła się impreza 
bokserska organizowana przez Tomasza Kalinow-
skiego - Underground Fight Show. 

Najlepszym Sportowcem Roku 2011 została Barbara Dmuchow-Najlepszym Sportowcem Roku 2011 została Barbara Dmuchow-Najlepszym Sportowcem Roku 2011 została Barbara Dmuchow-Najlepszym Sportowcem Roku 2011 została Barbara Dmuchow-
ska, nagrodę z rąk Burmistrz Miasta Mrągowo odebrała mama ska, nagrodę z rąk Burmistrz Miasta Mrągowo odebrała mama ska, nagrodę z rąk Burmistrz Miasta Mrągowo odebrała mama ska, nagrodę z rąk Burmistrz Miasta Mrągowo odebrała mama 
zawodniczki ,,Bazy” Mrągowo Pani Teresa Dmuchowska. zawodniczki ,,Bazy” Mrągowo Pani Teresa Dmuchowska. zawodniczki ,,Bazy” Mrągowo Pani Teresa Dmuchowska. zawodniczki ,,Bazy” Mrągowo Pani Teresa Dmuchowska.     

W filharmonii w Olsztynie odbyła się III Gala 
Sportu Młodzieżowego Warmii i Mazur. Swój 
mocny akcent na imprezie zaznaczyli sportowcy z 
Mrągowa. Spotkanie po raz trzeci zorganizował  
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, 
a uczestniczyło w nim ponad dwustu młodych 
medalistów mistrzostw świata, Europy i Polski 
oraz trenerzy, działacze sportowi i rodzice mło-
dych sportowców.  Podczas gali podsumowano 
sportowe osiągnięcia zawodników Warmii i Ma-
zur w 2011 roku, a najlepszych z nich uhonoro-
wania nagrodami, wyróżnieniami i stypendiami. 
Jacek Protas - marszałek województwa wręczył 
puchar również Otoli Siemieniec, Burmistrz Mia-
sta Mrągowo, ponieważ Mrągowo okazało się 
najlepszym sportowym miastem Warmii i Mazur 
w roku 2011. Na drugim miejscu w województwie 
znalazła się Iława, a na trzecim Lidzbark Warmiń-
ski. Na gali indywidualne wyróżnienie otrzymała 
także Barbara Dmuchowska oraz Klaudia Nicola 
Szablińska reprezentantki Klubu Sportowe-
go ,,Baza" Mrągowo za wybitne osiągnięcia sporto-

Mrągowo najlepszym sportowym miastemMrągowo najlepszym sportowym miastemMrągowo najlepszym sportowym miastem   
Gmina Miasto Mrągowo otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia sportowe w ubiegłym roku. Nagrodę na Gmina Miasto Mrągowo otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia sportowe w ubiegłym roku. Nagrodę na Gmina Miasto Mrągowo otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia sportowe w ubiegłym roku. Nagrodę na Gmina Miasto Mrągowo otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia sportowe w ubiegłym roku. Nagrodę na 
Gali Sportu 2012 w Olsztynie z rąk marszałka województwa Jacka Protasa odebrała Burmistrz Mrągowa, Gali Sportu 2012 w Olsztynie z rąk marszałka województwa Jacka Protasa odebrała Burmistrz Mrągowa, Gali Sportu 2012 w Olsztynie z rąk marszałka województwa Jacka Protasa odebrała Burmistrz Mrągowa, Gali Sportu 2012 w Olsztynie z rąk marszałka województwa Jacka Protasa odebrała Burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec. Otolia Siemieniec. Otolia Siemieniec. Otolia Siemieniec.     

we w minionym roku. Klub Sportowy ,,Baza" 
Mrągowo znalazł się na 2 miejscu najlepszych 
klubów regionu. Pierwsze miejsce przypadło 
Klubowi Sportowemu AZS Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Gratulujemy mrągowskiemu Klubowi Sportowe-
mu ,,Baza” , który w tym roku zdominował też 
naszą Mrągowską Galę Sportu.  

Na zdj. Otolia Sieminiec, Burmistrz Miasta Mrągowo, Na zdj. Otolia Sieminiec, Burmistrz Miasta Mrągowo, Na zdj. Otolia Sieminiec, Burmistrz Miasta Mrągowo, Na zdj. Otolia Sieminiec, Burmistrz Miasta Mrągowo, 
oraz Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyn oraz Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyn oraz Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyn oraz Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyn 
laureaci Gali. Zdj. www.galeria.olsztyn.eu. laureaci Gali. Zdj. www.galeria.olsztyn.eu. laureaci Gali. Zdj. www.galeria.olsztyn.eu. laureaci Gali. Zdj. www.galeria.olsztyn.eu.     

Najlepszą Imprezą Sportową 2011 roku został NMR Streetball Najlepszą Imprezą Sportową 2011 roku został NMR Streetball Najlepszą Imprezą Sportową 2011 roku został NMR Streetball Najlepszą Imprezą Sportową 2011 roku został NMR Streetball 
Challenge. Zebrał 62 % z 1552 głosów! Druga lokata przypadła Challenge. Zebrał 62 % z 1552 głosów! Druga lokata przypadła Challenge. Zebrał 62 % z 1552 głosów! Druga lokata przypadła Challenge. Zebrał 62 % z 1552 głosów! Druga lokata przypadła 
Underground Fight Show, a na trzecim miejscu znalazły się Underground Fight Show, a na trzecim miejscu znalazły się Underground Fight Show, a na trzecim miejscu znalazły się Underground Fight Show, a na trzecim miejscu znalazły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w kolarstwie Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w kolarstwie Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w kolarstwie Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w kolarstwie 
górskim organizowane przez MSR. Na zdj. od prawej Bartosz górskim organizowane przez MSR. Na zdj. od prawej Bartosz górskim organizowane przez MSR. Na zdj. od prawej Bartosz górskim organizowane przez MSR. Na zdj. od prawej Bartosz 
Koziatek, Klub AS Mrągowo Koziatek, Klub AS Mrągowo Koziatek, Klub AS Mrągowo Koziatek, Klub AS Mrągowo ----    I miejsce, Tomasz Kaliniak, I miejsce, Tomasz Kaliniak, I miejsce, Tomasz Kaliniak, I miejsce, Tomasz Kaliniak, 
Kaliniak Team Mrągowo Kaliniak Team Mrągowo Kaliniak Team Mrągowo Kaliniak Team Mrągowo ––––    II miejsce oraz Wojciech Gniady II miejsce oraz Wojciech Gniady II miejsce oraz Wojciech Gniady II miejsce oraz Wojciech Gniady ----    III III III III 
miejsce, prezes MSR.miejsce, prezes MSR.miejsce, prezes MSR.miejsce, prezes MSR.    

Tytuł Działacza Sportowego Roku 2011 otrzymał Tadeusz Tytuł Działacza Sportowego Roku 2011 otrzymał Tadeusz Tytuł Działacza Sportowego Roku 2011 otrzymał Tadeusz Tytuł Działacza Sportowego Roku 2011 otrzymał Tadeusz 
Grudek, nominowany przez Mrągowskie Stowarzyszenie Grudek, nominowany przez Mrągowskie Stowarzyszenie Grudek, nominowany przez Mrągowskie Stowarzyszenie Grudek, nominowany przez Mrągowskie Stowarzyszenie 
Rowerowe. Na zdj. odbiera statuetkę z rąk Burmistrz Mrągowa. Rowerowe. Na zdj. odbiera statuetkę z rąk Burmistrz Mrągowa. Rowerowe. Na zdj. odbiera statuetkę z rąk Burmistrz Mrągowa. Rowerowe. Na zdj. odbiera statuetkę z rąk Burmistrz Mrągowa.     

Flesz z Mrągowskiej Gali Flesz z Mrągowskiej Gali Flesz z Mrągowskiej Gali 
Sportu, zdj. M. ModzelewskiSportu, zdj. M. ModzelewskiSportu, zdj. M. Modzelewski   

Sponsorzy mrągowskiego sportu (od lewej) Małgorzata Jędrze-Sponsorzy mrągowskiego sportu (od lewej) Małgorzata Jędrze-Sponsorzy mrągowskiego sportu (od lewej) Małgorzata Jędrze-Sponsorzy mrągowskiego sportu (od lewej) Małgorzata Jędrze-
jewska, prezes Zarządu ,,REMONDIS”, Jerzy Tanajewski, prezes jewska, prezes Zarządu ,,REMONDIS”, Jerzy Tanajewski, prezes jewska, prezes Zarządu ,,REMONDIS”, Jerzy Tanajewski, prezes jewska, prezes Zarządu ,,REMONDIS”, Jerzy Tanajewski, prezes 
zarządu ,,BUDEXTAN” oraz Wojciech Jaszczur Nowicki, który zarządu ,,BUDEXTAN” oraz Wojciech Jaszczur Nowicki, który zarządu ,,BUDEXTAN” oraz Wojciech Jaszczur Nowicki, który zarządu ,,BUDEXTAN” oraz Wojciech Jaszczur Nowicki, który 
odebrał nagrodę Sponsora Roku 2011 za Wojciecha i Piotra odebrał nagrodę Sponsora Roku 2011 za Wojciecha i Piotra odebrał nagrodę Sponsora Roku 2011 za Wojciecha i Piotra odebrał nagrodę Sponsora Roku 2011 za Wojciecha i Piotra 
Kot , właścicieli Firmy Delphia Yachts Kot Spółka JawnaKot , właścicieli Firmy Delphia Yachts Kot Spółka JawnaKot , właścicieli Firmy Delphia Yachts Kot Spółka JawnaKot , właścicieli Firmy Delphia Yachts Kot Spółka Jawna    
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SPORT SPORT   

Bazowicze z medalamiBazowicze z medalamiBazowicze z medalami   
mistrzostw świata mistrzostw świata mistrzostw świata    
i Europy i Europy i Europy    
Reprezentanci Bazy Mrągowo zdominowali Reprezentanci Bazy Mrągowo zdominowali Reprezentanci Bazy Mrągowo zdominowali Reprezentanci Bazy Mrągowo zdominowali 
mistrzostwa świata i Europy juniorów w żeglar-mistrzostwa świata i Europy juniorów w żeglar-mistrzostwa świata i Europy juniorów w żeglar-mistrzostwa świata i Europy juniorów w żeglar-
stwie lodowym w Okartowie. W klasie Icestwie lodowym w Okartowie. W klasie Icestwie lodowym w Okartowie. W klasie Icestwie lodowym w Okartowie. W klasie Ice----
Optimist najlepszy okazał się Kamil Cesarski, Optimist najlepszy okazał się Kamil Cesarski, Optimist najlepszy okazał się Kamil Cesarski, Optimist najlepszy okazał się Kamil Cesarski, 
natomiast srebro zdobyła Lidia Bochan. W rega-natomiast srebro zdobyła Lidia Bochan. W rega-natomiast srebro zdobyła Lidia Bochan. W rega-natomiast srebro zdobyła Lidia Bochan. W rega-
tach wzięło udział ponad 100 zawodników mie-tach wzięło udział ponad 100 zawodników mie-tach wzięło udział ponad 100 zawodników mie-tach wzięło udział ponad 100 zawodników mie-
dzy innymi z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, USA, dzy innymi z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, USA, dzy innymi z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, USA, dzy innymi z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, USA, 
Szwecji i Rosji. Szwecji i Rosji. Szwecji i Rosji. Szwecji i Rosji.  

Trzecie miejsce przypadło w udziale Międzywoje-
wódzkim Mistrzostwom Makroregionu Młodzi-
ków w Kolarstwie Górskim, które we wrześniu 
odbyły się w Miasteczku Mrongoville. Gali towa-
rzyszyły występy Teatru Światła, Grupy hip-
hopowej Rocking Steps, Hanii Szałachowskiej, 
Emilii Bacławskiej i Natalii Nykiel.  
Sportowcy zgłaszani byli przez mrągowskie kluby 
i stowarzyszenia. 10 najlepszych sportowców 

wybrała kapituła, w skład której wchodzili przed-
stawiciele mrągowskich środowisk sportowych i 
samorządu. Wyboru "najlepszej imprezy sporto-
wej" dokonali wspólnie internauci portalu Sporto-
we Mrągowo i czytelnicy Kuriera Mrągowskiego. 
Również w kategorii "najpopularniejszy sporto-
wiec Mrągowa 2011" wybór odbywał się poprzez 
głosowanie w Kurierze Mrągowskim i Radiu  
Planeta FM. 

Na zdj. najlepsi sportowcy Mrągowa i ich rodzice, od lewej: Klaudia Szablińska, tata Kamila CesarskiegoNa zdj. najlepsi sportowcy Mrągowa i ich rodzice, od lewej: Klaudia Szablińska, tata Kamila CesarskiegoNa zdj. najlepsi sportowcy Mrągowa i ich rodzice, od lewej: Klaudia Szablińska, tata Kamila CesarskiegoNa zdj. najlepsi sportowcy Mrągowa i ich rodzice, od lewej: Klaudia Szablińska, tata Kamila Cesarskiego––––    Pan Zdzisław Cesarski, Pan Zdzisław Cesarski, Pan Zdzisław Cesarski, Pan Zdzisław Cesarski, Piotr Piotr Piotr Piotr 
Osmański, mama Arka BrzozowskiegoOsmański, mama Arka BrzozowskiegoOsmański, mama Arka BrzozowskiegoOsmański, mama Arka Brzozowskiego————Pani Joanna Brzozowska, Damian Majak, Wojtek Szałachowski, Julia Romaniuk, tata Niny Szym-Pani Joanna Brzozowska, Damian Majak, Wojtek Szałachowski, Julia Romaniuk, tata Niny Szym-Pani Joanna Brzozowska, Damian Majak, Wojtek Szałachowski, Julia Romaniuk, tata Niny Szym-Pani Joanna Brzozowska, Damian Majak, Wojtek Szałachowski, Julia Romaniuk, tata Niny Szym-
czykczykczykczyk----    Pan Daniel Szymczyk, mamy Sary Piaseckiej i Marka Kalinowskiego Pan Daniel Szymczyk, mamy Sary Piaseckiej i Marka Kalinowskiego Pan Daniel Szymczyk, mamy Sary Piaseckiej i Marka Kalinowskiego Pan Daniel Szymczyk, mamy Sary Piaseckiej i Marka Kalinowskiego ––––    Panie Małgorzata Piasecka i Bożena Kalinowska oraz mama Panie Małgorzata Piasecka i Bożena Kalinowska oraz mama Panie Małgorzata Piasecka i Bożena Kalinowska oraz mama Panie Małgorzata Piasecka i Bożena Kalinowska oraz mama 
Barbary Dmuchowskiej Barbary Dmuchowskiej Barbary Dmuchowskiej Barbary Dmuchowskiej ––––    Pani Teresa Dmuchowska. Pani Teresa Dmuchowska. Pani Teresa Dmuchowska. Pani Teresa Dmuchowska.     

W skrócie 

Filip Ruban Mistrzem Filip Ruban Mistrzem Filip Ruban Mistrzem    
Polski MMA Polski MMA Polski MMA    
W PUCHARZE POLSKI WSCHODNIEJ BJJ i W PUCHARZE POLSKI WSCHODNIEJ BJJ i W PUCHARZE POLSKI WSCHODNIEJ BJJ i W PUCHARZE POLSKI WSCHODNIEJ BJJ i 
MMA (ALMMA 18) Filip Ruban, zawodnik MMA (ALMMA 18) Filip Ruban, zawodnik MMA (ALMMA 18) Filip Ruban, zawodnik MMA (ALMMA 18) Filip Ruban, zawodnik 
Okniński MMA Mrągowo, zwyciężył w katego-Okniński MMA Mrągowo, zwyciężył w katego-Okniński MMA Mrągowo, zwyciężył w katego-Okniński MMA Mrągowo, zwyciężył w katego-
rii Turniej Ograniczona Formuła MMA Senior w rii Turniej Ograniczona Formuła MMA Senior w rii Turniej Ograniczona Formuła MMA Senior w rii Turniej Ograniczona Formuła MMA Senior w 
wadze do 80 kg i tym samym zdobył złoto Mi-wadze do 80 kg i tym samym zdobył złoto Mi-wadze do 80 kg i tym samym zdobył złoto Mi-wadze do 80 kg i tym samym zdobył złoto Mi-
strzostw Polski Wschodniej.strzostw Polski Wschodniej.strzostw Polski Wschodniej.strzostw Polski Wschodniej.    

Organizatorzy: Organizatorzy: Organizatorzy: Organizatorzy: Burmistrz Miasta Mrągowo, Rada Miejska w Mrągowie oraz Centrum Kultury i Turystyki. 
Patronat medialny: Patronat medialny: Patronat medialny: Patronat medialny: Radio Planeta Mrągowo, Kurier  Mrągowski, Portal Sportowe Mrągowo  
Sponsorzy: Sponsorzy: Sponsorzy: Sponsorzy: Starosta Powiatu Mrągowskiego, Wójt Gminy Mrągowo, Cech Rzemiosł Różnych, Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodar-
cze, Siwik Intertrade Sp. z o.o., Centrum Reklamowe SZAPIEL, Firma ,,AdamS”, Jagodzianka, Kamieniarstwo Paśnikowski Sp. z o.o., 
Agromasz, Ekomelbud, Tracom, PKS Mrągowo, ZUK Z.L. Lubowidzki sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Mrągowie, Przedsiębiorstwo 
wielobranżowe ,,Węglewski”, Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie, PSS ,,Społem”, Dariusz Ołów Auto - Złom, Klub Standard. 

OLDBOYS Robak Team OLDBOYS Robak Team OLDBOYS Robak Team –––      
Mistrzem MLPN Mistrzem MLPN Mistrzem MLPN    
Znamy już Mistrza rozgrywek Mrągowskiej Ligi Znamy już Mistrza rozgrywek Mrągowskiej Ligi Znamy już Mistrza rozgrywek Mrągowskiej Ligi Znamy już Mistrza rozgrywek Mrągowskiej Ligi 
Piłki Nożnej w sezonie 2011 Piłki Nożnej w sezonie 2011 Piłki Nożnej w sezonie 2011 Piłki Nożnej w sezonie 2011 ----    2012. Jest nim 2012. Jest nim 2012. Jest nim 2012. Jest nim 
zespół OLDBOYS Robak Team.zespół OLDBOYS Robak Team.zespół OLDBOYS Robak Team.zespół OLDBOYS Robak Team.    
Po zakończeniu rundy zasadniczej, zespoły zosta-
ły podzielone na dwie podgrupy. Zespoły, które 
zajęły po rundzie zasadniczej miejsca 5-8 walczy-
ły o zajęcie jednego z nich. Druga czwórka to 
zespoły, które walczyły o tytuł Mistrza MLPN. 
Po pięknych meczach rundy finałowej, to zespół 
OLDBOYS, pokonał w meczu decydującym o 
pierwszym miejscu ekipę MZL Event Mrągowo 
(7 : 6). Ruch Autonomii Mazur uplasował się w 
fotelu vice-lidera spychając zespół MZL Ewent 
Mrągowo na miejsce trzecie. Czwarte miejsce 
przypadło ekipy MSIS MMA Mrągowo. W tur-
nieju udział wzięło 10 drużyn. 
Podsumowanie wszystkich rozgrywek realizo-Podsumowanie wszystkich rozgrywek realizo-Podsumowanie wszystkich rozgrywek realizo-Podsumowanie wszystkich rozgrywek realizo-
wanych w ramach Mrągowskiej Ligi Miejskiej wanych w ramach Mrągowskiej Ligi Miejskiej wanych w ramach Mrągowskiej Ligi Miejskiej wanych w ramach Mrągowskiej Ligi Miejskiej 
odbędzie się 23 marca o godz. 19.00 w Sali wido-odbędzie się 23 marca o godz. 19.00 w Sali wido-odbędzie się 23 marca o godz. 19.00 w Sali wido-odbędzie się 23 marca o godz. 19.00 w Sali wido-
wiskowej CKiT. wiskowej CKiT. wiskowej CKiT. wiskowej CKiT.     

Sport zmienia Sport zmienia Sport zmienia –––   będzie nowa będzie nowa będzie nowa    
strategia sportu dla Mrągowastrategia sportu dla Mrągowastrategia sportu dla Mrągowa   

W środę 7 marca w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie odbyło się pierwsze, wstępne spotkanie W środę 7 marca w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie odbyło się pierwsze, wstępne spotkanie W środę 7 marca w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie odbyło się pierwsze, wstępne spotkanie W środę 7 marca w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie odbyło się pierwsze, wstępne spotkanie 
dotyczące przygotowania „Strategii rozwoju sportu dla Mrągowa”. dotyczące przygotowania „Strategii rozwoju sportu dla Mrągowa”. dotyczące przygotowania „Strategii rozwoju sportu dla Mrągowa”. dotyczące przygotowania „Strategii rozwoju sportu dla Mrągowa”.     

W spotkaniu uczestniczyły Maria Szymborska  
i Maria Rogaczewska - z Katedry Socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, reprezentujące rów-
nież ogólnopolską inicjatywę ,,Projekt Społeczny 
2012", mającą na celu rozwój wolontariatu sporto-
wego oraz sportu powszechnego w związku  
z organizacją Euro 2012. Na spotkanie zaproszono 
również przedstawicieli wybranych stowarzyszeń 
sportowych i młodych wolontariuszy działają-
cych w Mazurskim Stowarzyszeniu Inicjatyw 
Sportowych, którzy chcą włączyć się w akcje 
zbierania informacji na temat sportu w naszym 
mieście. Strategia opracowana zostanie metodą 

partycypacyjną*, tzn. przy szerokim udziale zain-
teresowanych rozwojem sportu osób i podmio-
tów. Wkrótce ruszy także akcja Mapowania, 
którą poprowadzą wolontariusze z MSIS, będą 

ankiety, wywiady, nagrania związane z sytuacją 
sportu. Wszystkie informacje umieszczane będą 
na stronie internetowej miasta. W połowie kwiet-
nia br. zorganizowane zostanie I spotkanie Zespo-
łu Partycypacyjnego, czyli grupy osób związanych 
ze sportem w Mrągowie, już teraz serdecznie 
zapraszamy do aktywnego udziału w mapowaniu 
oraz w pracach nad dokumentem.  
Więcej informacji na stronie www.margowo.pl, 
zakładka „sport” – „Sport zmienia”. 

Wydarzenie realizowane jest się w ramach projektu Sport For Change.  
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.   

* Metoda partycypacyjna Metoda partycypacyjna Metoda partycypacyjna Metoda partycypacyjna – innowacyjna metoda prac nad dokumentami strategicznymi zakładająca 
jak najszerszy udział interesariuszy (mieszkańców, stowarzyszeń, i innych podmiotów zainteresowa-
nych tematyką). Jeśli uda się zrealizować założenia, jesienią tego roku Mrągowo, będzie pierwszym 
miastem w kraju, w którym opracowywano strategię sportu właśnie metodą partycypacji społecznej.   
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W skrócie 

Diamentowy Jubileusz Diamentowy Jubileusz Diamentowy Jubileusz    
Oto i nasi czcigodni Jubilaci Genowefa i Henryk Białowąs, razem i zawsze blisko siebie wciąż Oto i nasi czcigodni Jubilaci Genowefa i Henryk Białowąs, razem i zawsze blisko siebie wciąż Oto i nasi czcigodni Jubilaci Genowefa i Henryk Białowąs, razem i zawsze blisko siebie wciąż Oto i nasi czcigodni Jubilaci Genowefa i Henryk Białowąs, razem i zawsze blisko siebie wciąż 
nierozłączni w małżeńskim związku przeżyli 60 lat. Diamentowych godów dożyli pomimo nierozłączni w małżeńskim związku przeżyli 60 lat. Diamentowych godów dożyli pomimo nierozłączni w małżeńskim związku przeżyli 60 lat. Diamentowych godów dożyli pomimo nierozłączni w małżeńskim związku przeżyli 60 lat. Diamentowych godów dożyli pomimo 
różnic charakterów i upodobań. Poznali się w listopadzie 1951 roku w Warszawie różnic charakterów i upodobań. Poznali się w listopadzie 1951 roku w Warszawie różnic charakterów i upodobań. Poznali się w listopadzie 1951 roku w Warszawie różnic charakterów i upodobań. Poznali się w listopadzie 1951 roku w Warszawie ----    gdzie obo-gdzie obo-gdzie obo-gdzie obo-
je pracowali w różnych zakładach pracy.je pracowali w różnych zakładach pracy.je pracowali w różnych zakładach pracy.je pracowali w różnych zakładach pracy.    

Państwo Genowefa i Henryk Białowąś obchodzili jubi-Państwo Genowefa i Henryk Białowąś obchodzili jubi-Państwo Genowefa i Henryk Białowąś obchodzili jubi-Państwo Genowefa i Henryk Białowąś obchodzili jubi-
leusz 60 leusz 60 leusz 60 leusz 60 ----    lecia pożycia małżeńskiego, z tej okazji życze-lecia pożycia małżeńskiego, z tej okazji życze-lecia pożycia małżeńskiego, z tej okazji życze-lecia pożycia małżeńskiego, z tej okazji życze-
nia złożyła im Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Sie-nia złożyła im Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Sie-nia złożyła im Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Sie-nia złożyła im Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Sie-
mieniec. mieniec. mieniec. mieniec.     

Właśnie 21 lutego 1952 roku w Grochowskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie, powie-
dzieli sobie „tak". Od tamtej to chwili z uporem, 
nie poddając się przeciwnościom jakim obdarza 
ich życie pchają swój wóz z bagażem tego co daje 
im los. 
Henryk, aby utrzymać rodzinę, która dość szybko 
się powiększała, mimo młodego wieku, pracował 
ciężko, rzetelnie i uczciwie przez całe swe życie. 
Pracował m.in. w Mrągowie w Melioracji, w 
Urzędzie Powiatowym jako kierownik wydziału 
społeczno - politycznego, w PSS-ie jako technik 
BHP, w Terenowym Wydziale Rolniczym jako 
elektryk, w Zakładach Drobiarskich a na zasłużo-
ną emeryturę przeszedł z Zakładów Odzieżo-
wych „Warmia”. 
Genowefa przez kilka lat pracowała jako ekspe-
dientka w sklepie w Mrągowie, jednak po urodze-
niu drugiego dziecka, na dodatek dziecka chorego 
zmuszona została zrezygnować z pracy zawodo-
wej i poświęciła się wychowaniu dzieci. 
W sumie dochowali się sporej gromadki potom-
stwa- 5 córek i jednego syna. Dzisiaj oprócz chorej 
Joanny, każdy ma już swoją rodzinę. Z rodzicami 
nadal pozostaje Joanna. 
To co nadaje człowiekowi sens istnienia to wła-To co nadaje człowiekowi sens istnienia to wła-To co nadaje człowiekowi sens istnienia to wła-To co nadaje człowiekowi sens istnienia to wła-
śnie rodzina...śnie rodzina...śnie rodzina...śnie rodzina...    
Rodzice stworzyli nam wspaniały dom. Niegdyś 
bywało gwarno i wesoło a mama zawsze była i 
jest duchowym przywódcą i sercem całej rodziny. 
Choroba córki Joanny to ich zdaniem wyraz 
miłości chrystusowej. Tak jak każdy z nas i siostra 
Joanna ma misję do spełnienia na tej ziemi. 
Obecnie rodziców dopadły kłopoty zdrowotne, 

lecz nie poddają się i walczą o każdy kolejny 
dzień życia. A my możemy podziękować dziś 
Panu Bogu za takich właśnie rodziców, a rodzi-
com za miłość jaką nas obdarzają przez te wszyst-
kie długie lata. Cieszymy się, że jeszcze są z nami. 
Pragniemy aby żyli wiecznie! Wiemy jednak, że 
to nie jest możliwe, bo życie rządzi się własnymi 
prawami, i że kiedyś taka rozłąka dotknie nieu-
błaganie każdego. 
Jednak nie zważając na przeciwności losu tych 
dwoje ludzi Genowefa i Henryk tworzą nadal 
swoją historię życia na dobre i na złe w swoim 
małym domku w Mrągowie. 

Tak im dopomóż BógTak im dopomóż BógTak im dopomóż BógTak im dopomóż Bóg    
Kochamy Was bardzoKochamy Was bardzoKochamy Was bardzoKochamy Was bardzo    

Z miłością córki i syn z rodzinamiZ miłością córki i syn z rodzinamiZ miłością córki i syn z rodzinamiZ miłością córki i syn z rodzinami    

Andrzej BadurekAndrzej BadurekAndrzej BadurekAndrzej Badurek    

Wspomnienia mieszkańców MrągowaWspomnienia mieszkańców MrągowaWspomnienia mieszkańców Mrągowa   
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej otrzymało dofinasowanie z Urzędu Miejskiego Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej otrzymało dofinasowanie z Urzędu Miejskiego Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej otrzymało dofinasowanie z Urzędu Miejskiego Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej otrzymało dofinasowanie z Urzędu Miejskiego 
Mrągowie na realizacje zadania pn. „Wspomnienia Mieszkańców Mrągowa”.Mrągowie na realizacje zadania pn. „Wspomnienia Mieszkańców Mrągowa”.Mrągowie na realizacje zadania pn. „Wspomnienia Mieszkańców Mrągowa”.Mrągowie na realizacje zadania pn. „Wspomnienia Mieszkańców Mrągowa”.    

W związku z powyższym realizatorzy zadania 
zwracają się z apelem do mieszkańców Mrągowa 
obecnych i byłych, którzy chcieliby współuczest-
niczyć w tworzeniu książki o przeszłości Miasta, 
aby zabrali się za pisanie wspomnień. Gotowe 
prace należy dostarczać do Dariusza Żyłowskiego, 
kierownika mrągowskiego muzeum lub do Barba-
ry Szymańskiej, kierowniczki Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Wacława Gołowicza. U tych też 
osób zasięgnąć można bliższych informacji na 
temat planowanej publikacji. 
Piszmy wspomnienia sami, namawiajmy do tego Piszmy wspomnienia sami, namawiajmy do tego Piszmy wspomnienia sami, namawiajmy do tego Piszmy wspomnienia sami, namawiajmy do tego 
dziadków, rodziców, znajomych...dziadków, rodziców, znajomych...dziadków, rodziców, znajomych...dziadków, rodziców, znajomych...    
Skorzystajmy z niepowtarzalnej okazji pozosta-
wienia po sobie czegoś co będzie, chociaż nas nie 

stanie. W przypadku gdyby spisanie wspomnień 
sprawiało jakąkolwiek trudność prosimy kontak-
tować się osobiście lub telefonicznie z którąś z 
wymienionych wyżej osób - udzielą niezbędnej 
pomocy.  
„Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, 
nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia bo 
warto coś mieć, gdy zbliży się nasz fin de siècle...”  
Te wciąż aktualne i chciałoby się rzec „święte 
słowa” napisał ok. 70 lat temu Czesław Jastrzębiec
-Kozłowski poeta, tłumacz, lingwista i filozof. 
Wykorzystali je później „Skaldowie” w popularnej 
piosence. 

Piszmy zatem wspomnienia. Piszmy zatem wspomnienia. Piszmy zatem wspomnienia. Piszmy zatem wspomnienia.     
 

Zdjęcie przekazane przez Przemysława Chmielewskie-Zdjęcie przekazane przez Przemysława Chmielewskie-Zdjęcie przekazane przez Przemysława Chmielewskie-Zdjęcie przekazane przez Przemysława Chmielewskie-
go, obecnie mieszkańca Popowa, lokalnego kolekcjone-go, obecnie mieszkańca Popowa, lokalnego kolekcjone-go, obecnie mieszkańca Popowa, lokalnego kolekcjone-go, obecnie mieszkańca Popowa, lokalnego kolekcjone-
ra i miłośnika historii starego Sensburga.ra i miłośnika historii starego Sensburga.ra i miłośnika historii starego Sensburga.ra i miłośnika historii starego Sensburga.    

Szukamy starych Szukamy starych Szukamy starych    
zdjęć Mrągowazdjęć Mrągowazdjęć Mrągowa   
Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, gdzie Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, gdzie Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, gdzie Jak wyglądały dawne uliczki, kamienice, gdzie 
znajdowały się popularne restauracje i jak spędza-znajdowały się popularne restauracje i jak spędza-znajdowały się popularne restauracje i jak spędza-znajdowały się popularne restauracje i jak spędza-
li czas mieszkańcy Mrągowa po wojnie? Nieza-li czas mieszkańcy Mrągowa po wojnie? Nieza-li czas mieszkańcy Mrągowa po wojnie? Nieza-li czas mieszkańcy Mrągowa po wojnie? Nieza-
stąpionym źródłem takich informacji są stare stąpionym źródłem takich informacji są stare stąpionym źródłem takich informacji są stare stąpionym źródłem takich informacji są stare 
zdjęcia. Wiele z nich znajduje się u prywatnych zdjęcia. Wiele z nich znajduje się u prywatnych zdjęcia. Wiele z nich znajduje się u prywatnych zdjęcia. Wiele z nich znajduje się u prywatnych 
osób, które prosimy o przekazanie orginałow osób, które prosimy o przekazanie orginałow osób, które prosimy o przekazanie orginałow osób, które prosimy o przekazanie orginałow 
zdjęć lub skinów.zdjęć lub skinów.zdjęć lub skinów.zdjęć lub skinów.    
Zdjęcia przyjmują i opracowują:  
Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska", Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska", Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska", Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska", 
Mrągowskie Centrum Informacji TurystycznejMrągowskie Centrum Informacji TurystycznejMrągowskie Centrum Informacji TurystycznejMrągowskie Centrum Informacji Turystycznej – budy-
nek Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00,  
TMZMTMZMTMZMTMZM– budynek Ratusza, każdy wtorek miesiąca 
10:00-12:00,  
Muzeum w MrągowieMuzeum w MrągowieMuzeum w MrągowieMuzeum w Mrągowie – budynek Ratusza 

Wieczór z SyberiąWieczór z SyberiąWieczór z Syberią   
W piątek 16 marca, miłośników dalekich, W piątek 16 marca, miłośników dalekich, W piątek 16 marca, miłośników dalekich, W piątek 16 marca, miłośników dalekich, 
ciekawych i ekstremalnych podróży zapra-ciekawych i ekstremalnych podróży zapra-ciekawych i ekstremalnych podróży zapra-ciekawych i ekstremalnych podróży zapra-
szamy na spotkanie z zawodowym podróż-szamy na spotkanie z zawodowym podróż-szamy na spotkanie z zawodowym podróż-szamy na spotkanie z zawodowym podróż-
nikiem, fotografem, dziennikarzem nikiem, fotografem, dziennikarzem nikiem, fotografem, dziennikarzem nikiem, fotografem, dziennikarzem ----    Marci-Marci-Marci-Marci-
nem GIENIECZKO. nem GIENIECZKO. nem GIENIECZKO. nem GIENIECZKO.     
Specjalizuje się w ekstremalnych przedsięwzię-
ciach w rejony północne. Organizuje ekspedycje. 
Z zamiłowania żeglarz, obieżyświat. Jego ulubio-
ną częścią świata jest Daleka Północ. Koleją trans-
syberyjską podróżował po Rosji.... Wędrował po 
Tybecie oraz zimą na nartach i pieszo po rzece 
Kołymie w temperaturze minus 53 stopnie!. Sy-
berię Przybajkalską przeszedł pieszo trzysta kilo-
metrów przez rzeki, tajgę i góry... Autor książ-
ki ,,Pokonać siebie".  

MCiTMCiTMCiTMCiT    

Zdj. Agata JanczewskaZdj. Agata JanczewskaZdj. Agata JanczewskaZdj. Agata Janczewska    



 

Działki na sprzedaż 

Adres Powierzchnia Cena  

wywoławcza  

ul. Oficerska 

Działki 8/1, 323/1 

Teren zabudowy 

usług nieuciążli-

wych, w części 

zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna 

i usług nieuciążli-

wych  

0,4464 ha  
2,7 mln zł  

+ VAT 

ul. Widok 

teren zabudowy 

mieszkaniowej jedno-

rodzinnej 

 

1103 m2 
80 tys. zł  

+ VAT 

Więcej informacji pod numerem 89 7419023 –  
Inspektor Hanna Goleń 

lub www.mragowo.pl, BIP. 
 

Mieszkania na sprzedaż 

Kościuszki 2A/4 53,99 m2 100 tys. zł  

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 –  
Inspektor Danuta Kachnowicz  
lub www.mragowo.pl, BIP,  

zakładka Gospodarka nieruchomościami 
To ostatnie mieszkania Miasta  

we wspólnotach.  

Warszawska 11B  44,29 m2 45 tys. zł 

W skrócie Z URZĘDU Z URZĘDU   
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Zgłoś swojego kandydata Zgłoś swojego kandydata Zgłoś swojego kandydata    
do statuetki Mrongowiusza do statuetki Mrongowiusza do statuetki Mrongowiusza    
Mrągowianie mogą zgłaszać kandydatury do Mrągowianie mogą zgłaszać kandydatury do Mrągowianie mogą zgłaszać kandydatury do Mrągowianie mogą zgłaszać kandydatury do 
statuetki Mrongowiusza statuetki Mrongowiusza statuetki Mrongowiusza statuetki Mrongowiusza ––––    najważniejszego wy-najważniejszego wy-najważniejszego wy-najważniejszego wy-
różnienia przyznawanego przez samorząd miejski różnienia przyznawanego przez samorząd miejski różnienia przyznawanego przez samorząd miejski różnienia przyznawanego przez samorząd miejski 
osobom wybitnie zasłużonym dla Mrągowa.osobom wybitnie zasłużonym dla Mrągowa.osobom wybitnie zasłużonym dla Mrągowa.osobom wybitnie zasłużonym dla Mrągowa.    
Od 2000 r. kapituła przyznała 30 statuetek Mron-
gowiusza. Wyróżnienia trafiły do mieszkańców 
naszego Miasta oraz osób zasłużonych dla Mrągo-
wa. W ubiegłym roku wyróżniono trzy osoby. 
Statuetki Mrongowiusza wręczono mrągowskim 
przedsiębiorcom Alfredowi Siwikowi i Januszowi 
Gruszczewskiemu oraz komendantce hufca ZHP 
Barbarze Panek-Strzałkowskiej. 
Statuetka Mrongowiusza przyznawana jest przez 
samorząd miejski podczas Dni Mrągowa oraz 
Obchodów Święta Niepodległości. Kandydatury 
można zgłaszać do 30 kwietnia w Referacie Stra-
tegii Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej 
w Urzędzie Miasta.  

Irena SzkudajIrena SzkudajIrena SzkudajIrena Szkudaj    

W ramach Projektu prowadzone są zajęcia dodat-
kowe dla uczniów klas I – III szkół podstawo-
wych w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 4 w Mrągowie. 
Uczniowie korzystają z następujących form do-
datkowych zajęć:  
1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościa-
mi w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożo-
nych ryzykiem dysleksji. 
2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych. 
3) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 
4) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy.  
Zajęcia rozpoczęły się 28 października i potrwają 
do końca roku szkolnego. Dodatkowo w ramach 
Projektu szkoły otrzymały już sprzęt multime-
dialny składający się z laptopów i projektorów 
oraz pomoce dydaktyczne do różnego rodzaju 
zajęć.Wartość Projektu wynosi 288 893 zł.Wartość Projektu wynosi 288 893 zł.Wartość Projektu wynosi 288 893 zł.Wartość Projektu wynosi 288 893 zł.  
Projekt realizowany jest w ramach POKL – Prio-

rytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych.  

Otolia Siemieniec Otolia Siemieniec Otolia Siemieniec ---      Kobieta z Charakterem Kobieta z Charakterem Kobieta z Charakterem    
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurskie Forum Kobiet po raz piąty ogłosiło wyniki dorocznego Mazurskie Forum Kobiet po raz piąty ogłosiło wyniki dorocznego Mazurskie Forum Kobiet po raz piąty ogłosiło wyniki dorocznego Mazurskie Forum Kobiet po raz piąty ogłosiło wyniki dorocznego     
plebiscytu „Kobiety z Charakterem”. Uroczysta gala, podczas której laureatkom plebiscytu „Kobiety z Charakterem”. Uroczysta gala, podczas której laureatkom plebiscytu „Kobiety z Charakterem”. Uroczysta gala, podczas której laureatkom plebiscytu „Kobiety z Charakterem”. Uroczysta gala, podczas której laureatkom     
wręczono statuetki „Kobieta z charakterem” odbyła się 8 marca w Filharmonii wręczono statuetki „Kobieta z charakterem” odbyła się 8 marca w Filharmonii wręczono statuetki „Kobieta z charakterem” odbyła się 8 marca w Filharmonii wręczono statuetki „Kobieta z charakterem” odbyła się 8 marca w Filharmonii     
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurskiej w Olsztynie. Wśród wyróżnionych Pań znalazła się Otolia Mazurskiej w Olsztynie. Wśród wyróżnionych Pań znalazła się Otolia Mazurskiej w Olsztynie. Wśród wyróżnionych Pań znalazła się Otolia Mazurskiej w Olsztynie. Wśród wyróżnionych Pań znalazła się Otolia     
Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo. Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo. Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo. Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo.     

Tytuł „Kobiety z Charakterem” przyznaje jury, 
które wybiera laureatki spośród wcześniej 
zgłoszonych kandydatek. Stowarzyszenie Fo-
rum Kobiet nagradza w ten sposób mieszkanki 
Warmii i Mazur, które osiągnęły sukces w 
życiu zawodowym lub publicznym. Statuetki 
przyznawane są w 6 kategoriach. W tegorocz-
nej edycji plebiscytu w kategorii administracja 
statuetkę ,,Kobiety z Charakterem 2012” otrzy-
mała Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec.  
Kobieta z charakterem musi wiedzieć, czego chce 
– mówi Burmistrz Mrągowa.- Musi też umieć 
słuchać ludzi, znać ich problemy i czasem dać się 
przekonać, że nie ma racji.  
Burmistrz Mrągowa uważa także, że zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni sprawdzają się na stano-
wiskach. - Kobiety są lepsze w długotermino-
wych, wymagających dokładności i precyzji pro-
jektach, a mężczyźni szybciej podejmują ryzy-
kowne  
decyzje – tłumaczy Otolia Siemieniec.  
Wyróżnienia otrzymały także w kategorii biznes, 
Karolina Felska, tancerka, trenerka i właścicielka 
centrum tańca. W kategorii zdrowie i polityka 

społeczna Jolanty Szulc. Kapituła doceniła  
jej wkład w rozwój ochrony zdrowia w powiecie 
nowomiejskim. W kategorii nauka tytuł Kobiety z 
Charakterem otrzymała Grażyna Kluge, natomiast 
w kategorii ochrona środowiska i sport nagrodzo-
no Bronisławę Ludwichowską, lekkoatletkę, która 
jako pierwsza Polka przełamała granicę 9 minut w 
biegu na 3 kilometry. W kategorii kultura i sztuka 
statuetka powędrowała do Marii Otto, która kie-
ruje Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Statuetki wrę-
czali paniom: wojewoda Marian Podziewski i 
marszałek Jacek Protas. Galę poprowadzili: znany 
śpiewak operowy Kazimierz Kowalski i szefowa 
Forum Kobiet Irena Petryna. 

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

Minął piąty miesiąc realizacji przez samorząd Miasta Mrągowo projektu „Indywidualizacja Minął piąty miesiąc realizacji przez samorząd Miasta Mrągowo projektu „Indywidualizacja Minął piąty miesiąc realizacji przez samorząd Miasta Mrągowo projektu „Indywidualizacja Minął piąty miesiąc realizacji przez samorząd Miasta Mrągowo projektu „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I procesu nauczania i wychowania uczniów klas I procesu nauczania i wychowania uczniów klas I procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ----    III szkół w Gminie Miasto Mrągowo”.III szkół w Gminie Miasto Mrągowo”.III szkół w Gminie Miasto Mrągowo”.III szkół w Gminie Miasto Mrągowo”. 

Zdj.www.olsztyn24.com 



CKiTCKiTCKiTCKiT    
KULTURAKULTURA  
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Agata DowhańAgata DowhańAgata DowhańAgata Dowhań    

Agata JanczewskaAgata JanczewskaAgata JanczewskaAgata Janczewska    

,,Zamknięty Świat'', ,,Zamknięty Świat'', ,,Zamknięty Świat'',    
czyli spektakl czyli spektakl czyli spektakl    
w gwiazdorskiej obsadziew gwiazdorskiej obsadziew gwiazdorskiej obsadzie   
,,Zamknięty Świat'', to tytuł spektaklu w ,,Zamknięty Świat'', to tytuł spektaklu w ,,Zamknięty Świat'', to tytuł spektaklu w ,,Zamknięty Świat'', to tytuł spektaklu w 
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Cieszyński i Dariusz Taraszkiewicz.Cieszyński i Dariusz Taraszkiewicz.Cieszyński i Dariusz Taraszkiewicz.Cieszyński i Dariusz Taraszkiewicz.    
Kłamstwo w kłamstwie i intryga w intrydze - tak 
w skrócie można określić tę, dziejącą się w czte-
rech ścianach, komedię. Dodatkowo na scenie 
obserwujemy rozbrajający śmiechem pojedynek 
dwóch gigantek polskiej sceny rozrywkowej: 
Krystyny Sienkiewicz, wcielającej się w postać 
ekscentrycznej staruszki, i Zofii Czerwińskiej - 
miłującej się w darciu kotów sąsiadki. Reżyserem 
spektaklu jest Dariusz Taraszkiewicz. 
Bilety do nabycia w CKiT, punkt ksero,  
tel. 89 743 34 66 w godz. 10:00-17:00.  
Cena biletu: 70 zł/80 zł.  
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Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert Zapraszamy mieszkańców Mrągowa do pensjonatu Wiliński 17 marca, godz. 19.00 na koncert 
„The Beatles Nova” „The Beatles Nova” „The Beatles Nova” „The Beatles Nova” ––––    promujący nową płytę Grażyny Auguścik i Paulna Garcia. promujący nową płytę Grażyny Auguścik i Paulna Garcia. promujący nową płytę Grażyny Auguścik i Paulna Garcia. promujący nową płytę Grażyny Auguścik i Paulna Garcia.     

Na koncercie artyści zagrają głównie piosenki 
Beatlesów w brazylijskich aranżacjach, a także 
inne utwory z ich repertuaru, również śpiewane 
w języku polskim. - Nasza muzyka z "krainy 
łagodności" uspakaja, relaksuje. Jest nareszcie 
chwila ciszy, o którą coraz trudniej dziś w muzy-
ce. Wydawałoby się, że muzyka brazylijska to 
przede wszystkim bomba energetyczna z ogniem. 
W naszym to energia nasycona słońcem, która 
leczy - mówi Grażyna Auguścik. 
Artystka współpracuje z Paulinho Garcia już od 
10 lat. Ich koncert w ramach festiwalu "Ladies 
Jazz 2011" był światową prapremierą koncertową 
materiału z ich najnowszej, już trzeciej nagranej 
wspólnie płyty, która ukazała się pod koniec 
września ubiegłego roku, a na której znajdują się 
piosenki zespołu The Beatles w niezwykłych, 
latynoskich aranżacjach - na gitarę i dwa głosy. 
Koncert "The Beatles Nova" będzie można usły-

szeć już 17 marca o godz. 19.00 w Pensjonacie 
Wiliński, wstęp 30 zł. Informacje i rezerwacje: tel. 
741 28 37, www.pensjonatwilenski.pl, e-mail: 
promocja@pensjonatwilenski.pl.  

Gospelowe warsztaty Gospelowe warsztaty Gospelowe warsztaty    
wokalnewokalnewokalne   
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Arty-
stycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” zapra-
sza na gospelowe warsztaty wokalne, które 
poprowadzi Anna Bajak - dyrygent warszaw-
skiego chóru Sienna Gospel Choir. Warsztaty 
odbędą się w dniach 112 marca w godz.10.00 
-19.00 i 18 marca w godz. 10.00 -15.00 w sali 
teatralnej CKiTw Mrągowie. 
Zapraszamy młodzież od 15 lat. Koszt akredytacji 
uczestnika 25 zł. Uwieńczeniem warsztatów bę-
dzie możliwość udziału w wielkanocnych widowi-
skach muzycznych w Mrągowie, Kętrzynie i Olsz-
tynie. Bliższe informacje pod tel. 507 104 580 i  
516 065 345.  

Mrągowska „Iskra Ducha” Mrągowska „Iskra Ducha” Mrągowska „Iskra Ducha”    
uwolniona na Ukrainieuwolniona na Ukrainieuwolniona na Ukrainie   
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prace zapłonęła ogniem, uwalniając siłę i wyglą-
dając przy tym imponująco. Zdjęcia z działań, 
które miały miejsce w ramach Festiwalu będą 
prezentowane w specjalnych wydawnictwach 
oraz wystawach na Ukrainie, w Polsce, Paryżu. 
Artystyczna ekipa z Mrągowa spotkała się rów-
nież z Konsulem Generalnym RP w Winnicy, 
któremu jak się okazało, dobrze znane jest Mrągo-
wo i Festiwal Kultury Kresowej. Wyjazd Grupy 
„Paradox” rekomendowany przez Związek Pol-
skich Artystów Plastyków Okręgu Olsztyńskiego 
odbył się przy wsparciu finansowym Burmistrz 
Miasta Mrągowo, a jak dodają mrągowianie, dzię-
ki temu nawiązali szereg ciekawych znajomości, a 
także zdobyli doświadczenie, które z pewnością 
zaowocuje kolejnymi działaniami w Mrągowie. 

Dzięki Festiwalowi, obok 34 ekip artystycznych z 
różnych zakątków świata, Grupa mogła zaprezen-
tować swoje pomysły, Miasto Mrągowo, pro-
dukt ,,Mrągowo - wyrzeźbione miasto”, a także 
spróbować sił w międzynarodowym towarzy-
stwie. Miejsce działań artystycznych, stare grodzi-
sko Scytów, urokliwe i pobudzające wyobraźnie, 
idealnie nadawało się do wykonywania prac, które 
zgodnie z ideą Festiwalu, miały być „sztuką dla 
Ziemi”. Zaproponowany przez mrągowian Pro-
jekt „Iskra Ducha”, wielkoformatowy rysunek w 
śniegu, z instalacją wzbogaconą o pomarańczowe 
flagi i trzcinę, wymagał dodatkowego wsparcia 
ukraińskich wolontariuszy. Podczas finałowego 
dnia Festiwalu „Iskra Ducha” , podobnie jak inne 


