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W skrócie NKNKNKNK    Amfiteatr w budowieAmfiteatr w budowieAmfiteatr w budowie   
Przebudowa mrągowskiego amfiteatru zakończy się zgodnie z planem. Nową scenę Przebudowa mrągowskiego amfiteatru zakończy się zgodnie z planem. Nową scenę Przebudowa mrągowskiego amfiteatru zakończy się zgodnie z planem. Nową scenę Przebudowa mrągowskiego amfiteatru zakończy się zgodnie z planem. Nową scenę 
w pierwszej kolejności sprawdzą najlepsi polscy kabareciarze. Ich występy może w pierwszej kolejności sprawdzą najlepsi polscy kabareciarze. Ich występy może w pierwszej kolejności sprawdzą najlepsi polscy kabareciarze. Ich występy może w pierwszej kolejności sprawdzą najlepsi polscy kabareciarze. Ich występy może 
obejrzeć nawet 5 tysięcy widzów obejrzeć nawet 5 tysięcy widzów obejrzeć nawet 5 tysięcy widzów obejrzeć nawet 5 tysięcy widzów ––––    tyle bowiem zaprojektowano miejsc. tyle bowiem zaprojektowano miejsc. tyle bowiem zaprojektowano miejsc. tyle bowiem zaprojektowano miejsc.     

Nowa scena amfiteatru nad jeziorem Czos została 
zaprojektowana na planie elipsy. Pod sceną 
umieszczone zostaną garderoby, pomieszczenia 
techniczne, socjalne oraz małej gastronomii. Prze-
budowana zostanie widownia – będzie nowocze-
sna, z wygodniejszymi ławkami. Wybudowany 
zostanie także budynek toalet.  Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 9, 8 mln zł, z czego ponad  
75 % kwoty pochodzi z budżetu Miasta.  
Pierwsza impreza w amfiteatrze odbędzie się 14 
lipca. Będzie to XIV Mazurska Noc Kabaretowa. 
Spektakl na żywo wyemituje "Telewizyjna Dwój-
ka". Tydzień później, już po raz czwarty w Mrą-
gowie gościć będziemy Waldemara Malickiego i 
jego ,,Filharmonię dowcipu”. Ostatni weekend 
lipca będzie bardzo ważny dla miłośników muzy-
ki rodem z Dzikiego Zachodu ponieważ Piknik 
Country wejdzie w czwartą dekadę.  Organizato-
rzy planują z tej okazji powrócić do tradycji i 
zaproponować wielbicielom mrągowskiego festi-
walu  „więcej country w country”. Wystąpi pleja-
da zagranicznych gości m.in. Flynnville Train, 

The SteelDrivers,  Rob Ryan Roadshow, James 
Lann Band, Noel Coutts. Fanom country są świet-
nie znani, a mniej zorientowanych informujemy, 
że będą mieli do czynienia z mistrzami (w tym 
nominowanymi do muzycznej nagrody Grammy) 
w zakresie bluegrass, honky tonk, country rock. 
Nasz kraj reprezentować będzie Alicja Boncol, 
pierwsza dama polskiego country i święcący w 
ostatnim czasie triumfy zespół Trace.  To oczywi-
ście tylko część wykonawców polskich i zagra-
nicznych. Pozostałych będziemy poznawać stop-
niowo. Na ostatni dzień festiwalu organizatorzy 
zaplanowali koncert „Country i okolice”. Wystą-
pią wtedy min. Gienek Loska (zwycięzca I edycji 
programu X-Factor) oraz zespół „Wilki”, który w 
countrowym stylu będzie obchodzić swoje dwu-
dziestolecie. Tradycyjnie w drugi weekend  sierp-
nia w Mrągowie zagoszczą Kresowiacy. Gościem 
honorowym 18 Festiwalu Kultury Kresowej bę-
dzie prof. Teresa Żylis Gara jedna z najwybitniej-
szych śpiewaczek sopranowych . Sezon koncerto-
wy zakończy 18 sierpnia występ Moniki Brodki . 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

Koncert jazzowy Koncert jazzowy Koncert jazzowy    
w rocznicę śmierciw rocznicę śmierciw rocznicę śmierci   
   Władysława Wilińskiego Władysława Wilińskiego Władysława Wilińskiego    
Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza  na wyjątko-Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza  na wyjątko-Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza  na wyjątko-Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza  na wyjątko-
wy koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego w wy koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego w wy koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego w wy koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego w 
duecie z Pawłem Tartanusem duecie z Pawłem Tartanusem duecie z Pawłem Tartanusem duecie z Pawłem Tartanusem ––––    ,,Ultra tradycyjne ,,Ultra tradycyjne ,,Ultra tradycyjne ,,Ultra tradycyjne 
Duo”, dedykowany pamięci Władysława Wiliń-Duo”, dedykowany pamięci Władysława Wiliń-Duo”, dedykowany pamięci Władysława Wiliń-Duo”, dedykowany pamięci Władysława Wiliń-
skiego. Koncert odbędzie się 6 maja (niedziela) o skiego. Koncert odbędzie się 6 maja (niedziela) o skiego. Koncert odbędzie się 6 maja (niedziela) o skiego. Koncert odbędzie się 6 maja (niedziela) o 
godz. 18.00 w Kościele Ewangelicko godz. 18.00 w Kościele Ewangelicko godz. 18.00 w Kościele Ewangelicko godz. 18.00 w Kościele Ewangelicko ----        
Augsburskim. Augsburskim. Augsburskim. Augsburskim.     
Jan Ptaszyn Wróblewski gra  na saksofonie teno-
rowym i barytonowym. Na co dzień można go 
usłyszeć w Programie III Polskiego Radia, gdzie 
prowadzi autorskie programy jazzowe. Został 
uhonorowany nagrodą Złotego Fryderyka za 
całokształt twórczości artystycznej, otrzymał 
także Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis". W Mrągowie swoim głosem i grą na banjo, 
towarzyszyć mu będzie Paweł Tartanus, który 
współpracuje z zespołem Old Times, a na koncie 
ma współpracę z czołowymi polskimi grupami 
jazzowymi.  W Mrągowie muzycy zaprezentują 
utwory z płyty ,,Ultra tradycyjne Duo”, na której 
znajdują się kompozycje nawiązujące do amery-
kańskiej tradycji lat 30 i 40 - z repertuary Louisa  
Armstronga. 

   

Jubileusz Jubileusz Jubileusz    
partnerstwa 20 partnerstwa 20 partnerstwa 20 ---   lecialecialecia   
z  Grz  Grz  Grϋϋϋnbergnbergnberg   
W dniach od 24 do 28 maja 2012 r. odbędą się w W dniach od 24 do 28 maja 2012 r. odbędą się w W dniach od 24 do 28 maja 2012 r. odbędą się w W dniach od 24 do 28 maja 2012 r. odbędą się w 

GrGrGrGrϋϋϋϋnberg uroczyste obchody 20 nberg uroczyste obchody 20 nberg uroczyste obchody 20 nberg uroczyste obchody 20 ----    lecia partner-lecia partner-lecia partner-lecia partner-

stwa Mrągowostwa Mrągowostwa Mrągowostwa Mrągowo----Grünberg. W tym samym czasie Grünberg. W tym samym czasie Grünberg. W tym samym czasie Grünberg. W tym samym czasie 

GrGrGrGrϋϋϋϋnberg obchodzi 40 nberg obchodzi 40 nberg obchodzi 40 nberg obchodzi 40 ----    lecie partnerstwa z fran-lecie partnerstwa z fran-lecie partnerstwa z fran-lecie partnerstwa z fran-

cuskim Condom. cuskim Condom. cuskim Condom. cuskim Condom.     

Delegacja z Mrągowa, która wyjedzie na uroczy-

stości partnerskie  będzie uczestniczyć w rozmo-

wach o współpracy i w artystycznej części pro-

gramu. Obchodzenie granic  Miasta Grünberg, 

wspólny spektakl polsko-niemiecko-francuski, 

happeningi i wzmacnianie  relacji Grϋnberg-

Mrągowo-oto plan na tegoroczną wizytę. Jak co 

roku mieszkańcy Grϋnberg ugoszczą Mrągowian 

w swoich domach. Za rok 20- lecie partnerstwa z 

Grϋnberg będziemy świętować w Mrągowie. 



Strona 2 

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

,,Magazyn Mrągowski” Nr 3  (275) 27 kwietnia 2012 roku   

W skrócie 

W spotkaniu, które odbyło się w piątek 13 kwiet-
nia w Urzędzie Miejskim w uczestniczyło ponad 
60 osób, wśród nich znalazły się m.in. osoby od lat 
związane z mrągowskim sportem, nauczyciele 
wychowania fizycznego, przedstawiciele organi-
zacji sportowych, wolontariusze oraz przedsię-
biorcy i lokalne media .  
W ramach prac nad strategią odbędą się jeszcze 
cztery spotkania Zespołu Partycypacyjnego oraz 
już 14 maja 14 maja 14 maja 14 maja br., warsztaty w dwóch grupach robo-
czych, pierwsza to SPORT POWSZECHNY, 
druga SPORT WYCZYNOWY. Zadaniem grup 
będzie wyznaczenie celów, jakie dzięki strategii 
chcielibyśmy osiągnąć. Warsztatowe metody 
pracy pozwolą otworzyć wyobraźnie i sformuło-
wać śmiałe wizje i plany w stosunku do naszego 
miasta. Grupy wykonają analizę SWOT, która 
polega na wyszczególnieniu mocnych i słabych 
stron sportu w Mrągowie oraz szans i zagrożeń, 
jakie przed nim stoją. Rezultaty warsztatów zosta-
ną przedstawione przez rzeczników grup warszta-
towych na spotkaniu Zespołu Partycypacyjnego, 
które odbędzie się 4 czerwca4 czerwca4 czerwca4 czerwca. Zakończenie prac 

SPORT SPORT SPORT ZMIENIA ZMIENIA ZMIENIA    
pod takim hasłem odbyło się I spotkanie Zespołu Partycypacyjnego opracowującego „Strategię rozwoju pod takim hasłem odbyło się I spotkanie Zespołu Partycypacyjnego opracowującego „Strategię rozwoju pod takim hasłem odbyło się I spotkanie Zespołu Partycypacyjnego opracowującego „Strategię rozwoju pod takim hasłem odbyło się I spotkanie Zespołu Partycypacyjnego opracowującego „Strategię rozwoju 
sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”. sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”. sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”. sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”.     

nad Strategią i przyjęcie dokumentu planowane 
jest w listopadzie 2012r. 
PO CO NAM STRATEGIA?  CHCEMY: PO CO NAM STRATEGIA?  CHCEMY: PO CO NAM STRATEGIA?  CHCEMY: PO CO NAM STRATEGIA?  CHCEMY:     
-  wzmocnić sport w Mrągowie,  
- poprawić poziom aktywności fizycznej  
   mieszkańców,  
-  wykorzystać sport dla turystyki,  
- efektywnie zarządzać infrastrukturą sportową.  
CZY WIESZ, ŻE CZY WIESZ, ŻE CZY WIESZ, ŻE CZY WIESZ, ŻE     
obecnie w Mrągowie trwa akcja mapowania 
przestrzeni przyjaznej dla ruchu. Akcję mapowa-
nia prowadzą młodzi wolontariusze z Mazurskie-
go Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych, którzy 
zbierają opinie mieszkańców na tematy związane 
ze sportem. Zachęcamy do wzięcia udziału w 
akcji!   
Więcej informacji o mapowaniu i o pracach nad 
strategią: www.mragowo.pl/ zakładka Mieszkań-www.mragowo.pl/ zakładka Mieszkań-www.mragowo.pl/ zakładka Mieszkań-www.mragowo.pl/ zakładka Mieszkań-
cy/Sport/ Sport Zmienia. cy/Sport/ Sport Zmienia. cy/Sport/ Sport Zmienia. cy/Sport/ Sport Zmienia. Można tam śledzić na 
bieżąco informacje o postępie prac, zapoznać się z 
harmonogramem działań, diagnozą sytuacji spor-
towej, finansami przekazywanymi na sport w 
Mrągowie.  
 
Kontakt do Zespołu Roboczego :Kontakt do Zespołu Roboczego :Kontakt do Zespołu Roboczego :Kontakt do Zespołu Roboczego :    
Anna Jakubowicz Anna Jakubowicz Anna Jakubowicz Anna Jakubowicz     
Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie,  
tel: 89 741 90 13, ekz@mragowo.um.gov.pl ,  
Donata KobylińskaDonata KobylińskaDonata KobylińskaDonata Kobylińska----Durka Durka Durka Durka     
Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Euro-
pejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
 tel: 89 741 90 42, ddurka@mragowo.um.gov.pl,  
Arkadiusz Kamil Mierkowski Arkadiusz Kamil Mierkowski Arkadiusz Kamil Mierkowski Arkadiusz Kamil Mierkowski     
Animator Boiska Orlik,  
tel: 601 671 404. a.mierkowski@hotmail.com .  

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.   

Bezpłatne wsparcie dla Bezpłatne wsparcie dla Bezpłatne wsparcie dla    
przedsiębiorców przedsiębiorców przedsiębiorców    
Projekt „Efektywność energetyczna w praktyce” Projekt „Efektywność energetyczna w praktyce” Projekt „Efektywność energetyczna w praktyce” Projekt „Efektywność energetyczna w praktyce” 
skierowany jest do mikro, małych i średnich skierowany jest do mikro, małych i średnich skierowany jest do mikro, małych i średnich skierowany jest do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, działających w sektorze bu-przedsiębiorców, działających w sektorze bu-przedsiębiorców, działających w sektorze bu-przedsiębiorców, działających w sektorze bu-
downictwa i przetwórstwa przemysłowego oraz downictwa i przetwórstwa przemysłowego oraz downictwa i przetwórstwa przemysłowego oraz downictwa i przetwórstwa przemysłowego oraz 
ich pracowników, zainteresowanych zdobyciem ich pracowników, zainteresowanych zdobyciem ich pracowników, zainteresowanych zdobyciem ich pracowników, zainteresowanych zdobyciem 
praktycznych umiejętności w zakresie efektyw-praktycznych umiejętności w zakresie efektyw-praktycznych umiejętności w zakresie efektyw-praktycznych umiejętności w zakresie efektyw-
nego gospodarowanie energią oraz sposobami nego gospodarowanie energią oraz sposobami nego gospodarowanie energią oraz sposobami nego gospodarowanie energią oraz sposobami 
zmniejszenia jej zużycia.zmniejszenia jej zużycia.zmniejszenia jej zużycia.zmniejszenia jej zużycia.    
Koszt udziału w projekcie pokrywa organizator, 
który poza przekazaniem wiedzy merytorycznej 
i materiałów szkoleniowych, zapewnia również 
wyżywienie i nocleg. 
Projekt jest realizowany na terenie całego kraju 
do 31 maja 2013r. 
Aby zgłosić swój udział w Projekcie wystarczy 
wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne na 
stronie internetowej www.efektywnaenergia.eu, 
ewentualne skontaktować się z Biurem Projektu 
w Poznaniu (tel. 61 643 5251) lub Katowicach 
(tel. 32 356 7609). 

Akcja szczepienia lisów Akcja szczepienia lisów Akcja szczepienia lisów    
Rusza wiosenna akcja szczepienia lisów w woje-Rusza wiosenna akcja szczepienia lisów w woje-Rusza wiosenna akcja szczepienia lisów w woje-Rusza wiosenna akcja szczepienia lisów w woje-
wództwie warmińsko wództwie warmińsko wództwie warmińsko wództwie warmińsko ----    mazurskim. Szczepionki mazurskim. Szczepionki mazurskim. Szczepionki mazurskim. Szczepionki ----    
umieszczone w przynęcie o rybnym zapachu, umieszczone w przynęcie o rybnym zapachu, umieszczone w przynęcie o rybnym zapachu, umieszczone w przynęcie o rybnym zapachu, 
który lisy wyczuwają z dużej odległości który lisy wyczuwają z dużej odległości który lisy wyczuwają z dużej odległości który lisy wyczuwają z dużej odległości ----    będą będą będą będą 
zrzucane z samolotów od 4 do 8 maja.zrzucane z samolotów od 4 do 8 maja.zrzucane z samolotów od 4 do 8 maja.zrzucane z samolotów od 4 do 8 maja.    

W trakcie 
akcji i przez 
kolejne 
siedem dni 
zabronione 
jest urządza-
nie polowań. 

Nie należy też dotykać ani niszczyć przynęt - 
zapach człowieka pozostawiony na przynęcie 
może zniechęcić lisy. W przypadku kontaktu ze 
szczepionką powinniśmy zgłosić się do najbliższej 
placówki służby zdrowia.  
Właściciele zwierząt domowych powinni także 
uważać na psy i koty oraz zwierzęta gospodarskie. 
Szczepionka nie wywołuje żadnych reakcji u 
takich zwierząt jak wilki czy niedźwiedzie i nie 
powinna też jej wywołać u psów czy kotów, 
może jednak wystąpić reakcja alergiczna.  
Zwierzę nie zachoruje na wściekliznę, ale zjedze-
nie szczepionki może spowodować powikłania, 
dlatego w razie kontaktu zwierzęcia ze szczepion-
ką należy zgłosić się do najbliższego zakładu lecz-
niczego dla zwierząt. 

KONTEKST 

 

Gmina Miasto Mrągowo w lutym 2010 roku rozpoczęła realiza-
cję trzyletniego projektu ,,Sport for Change” (Sport Zmienia) 
współfinansowanego z programu Uczenie się przez całe życie 
Projekty Partnerskie GRUNDTVIGA.  
Celem projektu jest wzmacnianie potencjału wolontariatu 
sportowego oraz zaangażowanie mieszkańców w przestrzeń 
sportu. W projekcie uczestniczą partnerzy ze Szwecji, Wielkiej 
Brytanii i Niemiec, którzy wymieniają się doświadczeniami z 
obszaru sportu i wolontariatu sportowego.  
Dzięki tym działaniom nawiązano współpracę z Projektem 
Społecznym 2012, w styczniu br. Uniwersytet Warszawski 
zadeklarował pomoc w opracowaniu „Strategii rozwoju sportu i 
wolontariatu sportowego w Mrągowie”. W oparciu o innowa-
cyjne metody mapowania i partycypacji. Jeśli plan się powie-
dzie, w listopadzie 2012 roku, Mrągowo będzie pierwszym 
miastem w kraju, w którym opracowywano strategię sportu w 
oparciu o te metody. 
 

Metoda partycypacyjna Metoda partycypacyjna Metoda partycypacyjna Metoda partycypacyjna – innowacyjna metoda prac nad doku-
mentami strategicznymi zakładająca jak najszerszy udział 
mieszkańców, stowarzyszeń, biznesu i innych zainteresowa-
nych podmiotów w opracowywaniu dokumentu.  
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Podczas Odprawy minister wręczył akt nadania i 
znak tytułu honorowego „Przodująca Instytucja 
Wojskowa” dla Wojskowego Ośrodka Szkolenio-
wo – Kondycyjnego Mrągowo. 
Tytuł honorowy „Przodująca Instytucja Wojsko-
wa” jest wyróżnieniem udzielanym przez Mini-
stra Obrony Narodowej instytucjom wojskowym 
za uzyskanie najlepszych wyników w działalności 
służbowej w istotnym stopniu wpływających na 
zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił 
Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 30 marca 2012 roku w związ-

ku z otrzymanym od Ministra Obrony Narodowej 
wyróżnieniem nastąpiło uroczyste wręczenie 
żołnierzom WOSzK Mrągowo sznurów wyróż-
niających. Dowódca Garnizonu Warszawa gen. 
bryg. Wiesław Grudziński wraz z Szefem Logisty-
ki Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Ada-
mem Wroneckim gratulował wszystkim pracow-
nikom Ośrodka otrzymanego wyróżnienia. Pan 
Generał w asyście Komendanta Ośrodka ppłk 
Krzysztofa Sikorskiego wręczał zaszczytny sznur 
wyróżniający każdemu żołnierzowi. Żołnierze 
instytucji, która otrzymała tytuł honorowy przez 
cały rok nosić będą do mundurów wyjściowych i 
galowych sznury wyróżniające.  

Tekst i zadęcia: kpt. Jacek BaranTekst i zadęcia: kpt. Jacek BaranTekst i zadęcia: kpt. Jacek BaranTekst i zadęcia: kpt. Jacek Baran    

WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK WOSzK ------------            Przodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja WojskowaPrzodująca Instytucja Wojskowa            
27 marca 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się doroczna 27 marca 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się doroczna 27 marca 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się doroczna 27 marca 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się doroczna     
Odprawa Kierowniczej Kadry MON i SZ RP, której gospodarzem był minister obrony narodo-Odprawa Kierowniczej Kadry MON i SZ RP, której gospodarzem był minister obrony narodo-Odprawa Kierowniczej Kadry MON i SZ RP, której gospodarzem był minister obrony narodo-Odprawa Kierowniczej Kadry MON i SZ RP, której gospodarzem był minister obrony narodo-
wej Tomasz Siemoniak.wej Tomasz Siemoniak.wej Tomasz Siemoniak.wej Tomasz Siemoniak.    

Maszyna Rolnicza Roku 2012Maszyna Rolnicza Roku 2012Maszyna Rolnicza Roku 2012   
Prestiżowy tytuł Maszyna Rolnicza Roku 2012 przypadł Ładowaczowi czołowemu ŁPrestiżowy tytuł Maszyna Rolnicza Roku 2012 przypadł Ładowaczowi czołowemu ŁPrestiżowy tytuł Maszyna Rolnicza Roku 2012 przypadł Ładowaczowi czołowemu ŁPrestiżowy tytuł Maszyna Rolnicza Roku 2012 przypadł Ładowaczowi czołowemu Ł----106A 106A 106A 106A 
produkcji Zakładu Metalowego „AGROMASZ” z Mrągowa, którego właścicielem jest Pan produkcji Zakładu Metalowego „AGROMASZ” z Mrągowa, którego właścicielem jest Pan produkcji Zakładu Metalowego „AGROMASZ” z Mrągowa, którego właścicielem jest Pan produkcji Zakładu Metalowego „AGROMASZ” z Mrągowa, którego właścicielem jest Pan 
Janusz Gruszczewski. Janusz Gruszczewski. Janusz Gruszczewski. Janusz Gruszczewski.     

Przyznanie tytułu Maszyna Rolnicza Roku 
2012 jest już kolejnym wyróżnieniem dla 
firmy „AGROMASZ”. Inny produkt firmy 
Ładowacz Ł-106 został bowiem wyróżnio-
ny Złotym Medalem XVII Międzynarodo-
wych Targów Techniki Rolniczej AGRO-
TECH 2011 w Kielcach. Ładowacz czołowy 
Ł-106 jest również Zdobywcą Nagrody 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kon-
kursie „Hit Targowy 2011” podczas  XII 
Mazowieckich Dni Rolnictwa w Płońsku. 
Firma „AGROMASZ” z Mrągowa jest liczą-
cym się producentem ładowaczy czoło-
wych do wszystkich modeli ciągników 
rolniczych średniej i dużej mocy dostępnych na 
polskim rynku. Wszystkie produkowane w zakła-
dzie ładowacze charakteryzują się wysokimi wa-
lorami użytkowymi. Zastosowanie licznych no-
woczesnych rozwiązań technicznych spowodo-
wało, że ładowacze firmy „AGROMASZ” cieszą 
co raz większą popularnością wśród użytkowni-
ków, a także uznaniem ze strony specjalistów 
branży maszyn rolniczej.  
Zakład Metalowy „AGROMASZ” powstał w 
1991r, obecnie zatrudnia ponad 60 osób. Firma od 

wielu lat z sukcesem współpracuje z licznymi 
krajowymi i zagranicznymi odbiorcami. Wielo-
letnie doświadczenie, wysokokwalifikowana 
kadra pracownicza oraz System Zarządzania 
Jakością ISO 9001 gwarantują najwyższą jakość 
produkowanych w zakładzie ładowaczy czoło-
wych. Bogata oferta handlowa oraz atrakcyjne 
ceny sprawiły, że firma „AGROMASZ” zyskała 
liczącą się i stabilną pozycję na rynku producen-
tów maszyn rolniczych. 

Uroczystego wręczenia statuetki dla Janusza Gruszewskiego Uroczystego wręczenia statuetki dla Janusza Gruszewskiego Uroczystego wręczenia statuetki dla Janusza Gruszewskiego Uroczystego wręczenia statuetki dla Janusza Gruszewskiego     
podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Techniki Rolni-podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Techniki Rolni-podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Techniki Rolni-podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Techniki Rolni-
czej AGROTECH 2012 w Kielcach dokonał Minister Rolnictwa. czej AGROTECH 2012 w Kielcach dokonał Minister Rolnictwa. czej AGROTECH 2012 w Kielcach dokonał Minister Rolnictwa. czej AGROTECH 2012 w Kielcach dokonał Minister Rolnictwa.     

Ewa GnozaEwa GnozaEwa GnozaEwa Gnoza    

Iskierki z MDK najlepsze Iskierki z MDK najlepsze Iskierki z MDK najlepsze    
w Ogólnopolskim w Ogólnopolskim w Ogólnopolskim    
Turnieju Tańca "Styl i Luz"Turnieju Tańca "Styl i Luz"Turnieju Tańca "Styl i Luz"   
Grupa taneczna "Iskierki" z Młodzieżowego Grupa taneczna "Iskierki" z Młodzieżowego Grupa taneczna "Iskierki" z Młodzieżowego Grupa taneczna "Iskierki" z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Mrągowie zwyciężyła w Domu Kultury w Mrągowie zwyciężyła w Domu Kultury w Mrągowie zwyciężyła w Domu Kultury w Mrągowie zwyciężyła w 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca, który odbył Ogólnopolskim Turnieju Tańca, który odbył Ogólnopolskim Turnieju Tańca, który odbył Ogólnopolskim Turnieju Tańca, który odbył 
się w Lidzbarku Warmińskim.się w Lidzbarku Warmińskim.się w Lidzbarku Warmińskim.się w Lidzbarku Warmińskim.    
21.04.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i 
Sportu w  Lidzbarku Warmińskim Studio Tańca 
Be Free zorganizowało I Ogólnopolski Turniej 
Tańca STYL i LUZ . W turnieju wzięło udział 
około 37 formacji z całej Polski w dwóch katego-
riach: hip hop i inne formy taneczne. Przyjechały 
grupy z takich miast jak: Warszawa, Płock, Łom-
ża ,Olsztyn, Bartoszyce ,Kwidzyn, Ostróda, Kor-
sze, Lidzbark Warmiński, Choroszcz i oczywiście 
nasze grupy z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Mrągowie. W jury zasiedli Marcin Mroziński 
finalista III edycji You Can Dance, Paulina Figiń-
ska finalistka V edycji You Can Dance oraz Kata-
rzyna Dembowska założycielka i instruktorka 
szkoły tańca Monstars w Olsztynie. Poziom 
wszystkich prezentacji był bardzo wysoki. Impre-
za trwała bardzo długo ale mimo zmęczenia i 
podróży nasze grupy zaprezentowały się bardzo 
dobrze i spotkały się z sympatią widowni . Iskry 
znalazły się w finale grup od 12 do 15 lat w kate-
gorii hip hop i zajęły 7 miejsce, to była naprawdę 
bardzo dobra nota. Fresh w kategorii hip hop od 
15 lat dzielnie prezentował się w półfinale razem 
z innymi dziesięcioma grupami i niewiele zabra-
kło, aby znalazł się w finale. Iskierki w kategorii -
inne formy taneczne do 12 lat jednogłośnie przez 
finalistów You Can Dance zostały wybrane na 
pierwsze miejsce i zdobyły puchar. To duży suk-
ces wszystkich grup na Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca. Ciężko i z przyjemnością pracowały ,aby 
na ten turniej pojechać . Było to dla nich nowe 
doświadczenie, konfrontacja z innymi bardzo 
dobrymi grupami i z całą pewnością niezapo-
mniane wrażenia i pozytywne emocje.  Gratulu-
jemy wszystkim wspaniałym tancerzom, którzy 
brali udział w turnieju i dziękujemy organizato-
rom za udział. Teraz dalej do pracy i przyjemno-
ści, które daje nam taniec i bycie ze sobą. 
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W skrócie 

KALENDARZ LETNICH IMPREZ 

2012 

CZERWIEC 

Data Nazwa imprezy Organizator 
2. Dzień Dziecka. 

Koncert z cyklu „Letnich koncertów na deptaku”  
Spartakiada dzieci niepełnosprawnych,  
Dni Bajki, Cała Polska Czyta Dzieciom 

CKiT Mrągowo,  
 
MOPS,  
Bibliotek Miejska 
 

2. Spływ kajakowy szlakiem Dajny MCIT, LOT Ziemia Mrągowska, Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej 

9. Rajd Rowerowy do Polskiego Wąwozu MCIT, LOT Ziemia Mrągowska, Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej 

30. I Mrągowski Spływ na Byle Czym - Otwarcie 
Ekomariny  
Festiwal Dojrzałości UTW, AKCJE-
WAKACJE,Koncert z cyklu „Letnich koncertów 
na deptaku” 
 

Burmistrz Miasta Mrągowo,  
CKiT Mrągowo, 
UTW 
 

 LIPIEC  

6 – 8. DNI MRĄGOWA  CKiT Mrągowo 

6. Przepustka do Mrągowa 2012 
  

CKiT Mrągowo 

8. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego Burmistrz Miasta Mrągowo, ZGWM,  
CKiT Mrągowo 

13. 
lub 
15. 

Koncert z cyklu „Letnich koncertów na deptaku” CKiT Mrągowo 

14. MAZURSKA NOC KABARETOWA Stowarzyszenie PAKA, CKiT Mrągowo 

20. FESTIWAL GOLONKI CKiT Mrągowo 

21. Laskowik & Malicki "Koncert Wszech Czosów" 
Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa  
Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego i Koziego 

Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, Burmistrz Miasta Mrągowo, 
CKiT Mrągowo,  
Miasteczko Mrongoville 

27. – 
29. 

PIKNIK COUNTRY 
  

 Performance Marketing Group,   
Burmistrz Miasta Mrągowo, CKiT Mrągowo 

28. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Country dzieci i 
młodzieży 

CKiT Mrągowo 

  Resort Mazury CUP CKiT Mrągowo 

 SIERPIEŃ 
  

4. Koncert z cyklu „Letnich koncertów na deptaku”, 
Festiwal „Młode talenty w blasku gwiazd” 

CKiT Mrągowo 

5. WIECZÓR CYGAŃSKI CKiT Mrągowo 

10. – 
12. 

FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ Burmistrz Miasta Mrągowo, Towarzystwo 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 
CKiT Mrągowo 

18. – 
19. 

PGNiG Bezpiecznie nad wodą, 
Koncert Moniki Brodki  

Promo Sailing Group,  
Burmistrz Miasta Mrągowo, CKiT Mrągowo 

25. – 
26. 

Festiwal Pieśni Patriotycznej i  
Żołnierskiej 

Burmistrz Miasta  Mrągowo,  
Związek Żołnierzy WP, CKiT Mrągowo 

Lato tuż, tuż  Lato tuż, tuż  Lato tuż, tuż  Lato tuż, tuż      
Znamy już szczegóły muzycznego lata w Znamy już szczegóły muzycznego lata w Znamy już szczegóły muzycznego lata w Znamy już szczegóły muzycznego lata w 
Mrągowie! W czasie wakacji nad Czo-Mrągowie! W czasie wakacji nad Czo-Mrągowie! W czasie wakacji nad Czo-Mrągowie! W czasie wakacji nad Czo-
sem zagrają między innymi Luxtorpeda, sem zagrają między innymi Luxtorpeda, sem zagrają między innymi Luxtorpeda, sem zagrają między innymi Luxtorpeda, 
Kasia Wilk, Mezo i Monika Brodka. Ale Kasia Wilk, Mezo i Monika Brodka. Ale Kasia Wilk, Mezo i Monika Brodka. Ale Kasia Wilk, Mezo i Monika Brodka. Ale 
to nie wszystko. to nie wszystko. to nie wszystko. to nie wszystko.     
Zespół LUXTORPEDA Zespół LUXTORPEDA Zespół LUXTORPEDA Zespół LUXTORPEDA - 29 czerwca,  
w ramach Cyklu letnich koncertów na deptaku. 
Luxtorpeda to nowy projekt muzyczny Roberta 
Friedricha gitarzysty i wokalisty znanego z takich 
formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka 
Noego, 2Tm2,3 i Kazik Na Żywo.  
LUXTORPEDA otrzymała 4 nominacje do nagro-
dy Fryderyki za 2011 r. 
ALICJA BONCOL & KOALICJA ALICJA BONCOL & KOALICJA ALICJA BONCOL & KOALICJA ALICJA BONCOL & KOALICJA ----    6 lipca,  
w ramach Przepustki do Mrągowa. 
Wokalistka country, preferuje nowoczesne tren-
dy w tej muzyce. Uczestniczyła w znaczących 
imprezach country, min.: PIKNIKU COUNTRY 
w Mrągowie (co roku). 
KASIA WILK KASIA WILK KASIA WILK KASIA WILK ----    7 lipca,  
w ramach Dni Mrągowa. 
Uznawana za jedną z najzdolniejszych polskich 
wokalistek. Właścicielka niezwykle charaktery-
stycznego, mocnego wokalu i charyzmatycznej 
osobowości.  
MEZO MEZO MEZO MEZO ----    7 lipca, w ramach Dni Mrągowa. 
Jacek Mezo Mejer - raper, autor tekstów - od 
ponad 10 lat jeden z najpopularniejszych artystów 
na polskiej scenie muzycznej.  
ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA „KORTOWO” ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA „KORTOWO” ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA „KORTOWO” ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA „KORTOWO” ----        
8 lipca, Przegląd Rękodzieła Artystycznego.  
Zespół jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną 
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsz-
tynie. Od lat "KORTOWO" czerpie natchnienie z 
tradycji ludowej. . 
ZESPÓŁ VLADIMIRSKA ZESPÓŁ VLADIMIRSKA ZESPÓŁ VLADIMIRSKA ZESPÓŁ VLADIMIRSKA ----    13 lipca,  
w ramach Cyklu letnich koncertów na deptaku. 
Zespół z Krakowa wykonuje muzykę, jak sami o 
niej mówią, “retro-cyrkową”. Tych, którzy pierw-
szy raz spotykają się z ich twórczością może za-
skoczyć niebanalna stylistyka przywołująca na 
myśl wędrowne trupy cyrkowe,. 
ZESPÓŁ TUHAJ BEJZESPÓŁ TUHAJ BEJZESPÓŁ TUHAJ BEJZESPÓŁ TUHAJ BEJ----    20 lipca, Festiwal Golonki. 
Zespół grający folk-rock inspirowany klimatem 
ukraińskiej muzyki ludowej.  
VANESSA & SORBAVANESSA & SORBAVANESSA & SORBAVANESSA & SORBA----    5 sierpnia,  
 w ramach Wieczoru Cygańskiego.  
Grupa zawodowych muzyków prezentująca 
międzynarodowy folklor cygański. Na przestrzeni 
kilkunastu lat zespół współpracował z wieloma 
zespołami  z Niemiec, Francji, Holandii i zespoła-
mi w Polsce.  
BRODKA BRODKA BRODKA BRODKA ----    18 sierpnia,  
w ramach PGNiG „Bezpiecznie nad wodą” 
Pewna siebie i gotowa na artystyczne ekspery-
menty, artystka wraca z bezkompromisowym 
materiałem, z którym utożsamia się od początku 
do końca.  
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Edyta DanilczukEdyta DanilczukEdyta DanilczukEdyta Danilczuk    

"Fakty Mazur" nowy  mazurski  
tygodnik lokalny 

Pod koniec marca na terenie Mrągowa i powiatu mrągowskiego ukazał się pierwszy Pod koniec marca na terenie Mrągowa i powiatu mrągowskiego ukazał się pierwszy Pod koniec marca na terenie Mrągowa i powiatu mrągowskiego ukazał się pierwszy Pod koniec marca na terenie Mrągowa i powiatu mrągowskiego ukazał się pierwszy 
numer lokalnego tygodnika Fakty Mazur. Gazeta powstała ze 100% wkładem lokal-numer lokalnego tygodnika Fakty Mazur. Gazeta powstała ze 100% wkładem lokal-numer lokalnego tygodnika Fakty Mazur. Gazeta powstała ze 100% wkładem lokal-numer lokalnego tygodnika Fakty Mazur. Gazeta powstała ze 100% wkładem lokal-
nych wydawców i ukazywać się będzie w czwartki wraz z programem TV. nych wydawców i ukazywać się będzie w czwartki wraz z programem TV. nych wydawców i ukazywać się będzie w czwartki wraz z programem TV. nych wydawców i ukazywać się będzie w czwartki wraz z programem TV.     

Tematyka poruszanych tematów dotyczyć 
będzie życia lokalnej społeczności. Znaj-
dziemy tam wiadomości społeczne, poli-
tyczne, wydarzenia gospodarcze, kulturalne 
i inne. Uroczysta prezentacja tytułu odbyła 
się 28 marca w hotelu Anek w Mrągowie. 
Imprezę uświetnił koncert Cezarego Ma-
kiewicza, a także znany wszystkim Piotr 
Galiński. W uroczystości udział wzięli mrą-

gowscy przedsiębiorcy, komendant mrą-
gowskiej Policji, komendant mrągowskiej 
Straży Pożarnej, dyrektorzy domów kultu-
ry, władze samorządowe wraz z Otolią Sie-
mieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo.  
Tygodnik Fakty MazurTygodnik Fakty MazurTygodnik Fakty MazurTygodnik Fakty Mazur    
ul. Roosevelta 11/34 
11-700 Mrągowo 
tel. 89 741 00 90 
redakcja@faktymazur.p 
Redaktor NaczelnaRedaktor NaczelnaRedaktor NaczelnaRedaktor Naczelna    
Edyta Danilczuk 
edytadanilczuk@faktymazur. 
Sekretarz RedakcjiSekretarz RedakcjiSekretarz RedakcjiSekretarz Redakcji    
Robert Majchrzak 
robertmajchrzak@faktymazur. 

Redakcja mragowo24.infoRedakcja mragowo24.infoRedakcja mragowo24.infoRedakcja mragowo24.info       

Ruszył multimedialny portal o Mrągowie!Ruszył multimedialny portal o Mrągowie!Ruszył multimedialny portal o Mrągowie!   
Każdego dnia nowe informacje z życia Miasta wzbogacone materiałami video i Każdego dnia nowe informacje z życia Miasta wzbogacone materiałami video i Każdego dnia nowe informacje z życia Miasta wzbogacone materiałami video i Każdego dnia nowe informacje z życia Miasta wzbogacone materiałami video i 
transmisjami live! Z początkiem kwietnia ruszył nowy portal multimedialny w transmisjami live! Z początkiem kwietnia ruszył nowy portal multimedialny w transmisjami live! Z początkiem kwietnia ruszył nowy portal multimedialny w transmisjami live! Z początkiem kwietnia ruszył nowy portal multimedialny w 
Mrągowie! Mrągowie! Mrągowie! Mrągowie!         mragowo24.info postawiło na promocję Mrągowa i jego mieszkańców. mragowo24.info postawiło na promocję Mrągowa i jego mieszkańców. mragowo24.info postawiło na promocję Mrągowa i jego mieszkańców. mragowo24.info postawiło na promocję Mrągowa i jego mieszkańców.     

Do tego służyć będą materiały video oraz transmi-
sje live, których liczba z każdym kolejnym tygo-
dniem będzie rosła. Na portalu będzie także publi-
kowany ,,Magazyn Mrągowski” poświęcony 
wydarzeniom, związanym z działalnością Urzędu 
Miejskiego, jednostek  podległym i innym wyda-
rzeniom realizowanym przy udziale lub pod 
patronatem Burmistrz Miasta Mrągowo oraz inne 
cykliczne materiały video o Mrągowie.  W serwi-
sie mragowo24.info w niedługim czasie pojawi się 
także bezpośredni obraz live z ulic naszego miasta. 
 Portal mragowo24.info to nie tylko codzienne 
wiadomości z życia miasta i jego mieszkańców. 
W dużej mierze stawiamy na sport bo to dziedzi-
na, która w Mrągowie rozwija się z każdym ro-

kiem. Obecnie na terenie Mrągowa działa ponad 
15 stowarzyszeń sportowych, które z roku na rok 
działają prężniej, a ich zawodnicy z każdym tygo-
dniem wpisują do swojego życiorysu kolejne suk-
cesy. Z pasją będziemy śledzić i relacjonować 
sukcesy kolarzy, biegaczy, piłkarzy, koszykarzy, 
tenisistów, szachistów, bilardzistów czy zawodni-
ków sportów walki. 
Adres redakcji:Adres redakcji:Adres redakcji:Adres redakcji:    
IQ Connect Sp. z o.o. 
ul. 8-go Maja 25/4, 
11-700 Mrągowo 
Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt:     
tel. 513 529 029 
email: kontakt@mragowo24.info 

Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4 Uczniowie ZS Nr 4             
uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą uczestniczą             
w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym w międzynarodowym 
projekcie projekcie projekcie projekcie projekcie projekcie projekcie projekcie projekcie projekcie projekcie projekcie             
Grupa uczniów z nauczycielem projektu, Grupa uczniów z nauczycielem projektu, Grupa uczniów z nauczycielem projektu, Grupa uczniów z nauczycielem projektu, 
Marzenną Dobrosielską, z Zespołu Szkół nr Marzenną Dobrosielską, z Zespołu Szkół nr Marzenną Dobrosielską, z Zespołu Szkół nr Marzenną Dobrosielską, z Zespołu Szkół nr 
4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego 
w Mrągowie bierze udziałw międzynarodo-w Mrągowie bierze udziałw międzynarodo-w Mrągowie bierze udziałw międzynarodo-w Mrągowie bierze udziałw międzynarodo-
wym projekcie eTwinning. wym projekcie eTwinning. wym projekcie eTwinning. wym projekcie eTwinning.     
Temat projektu to "Our towns and cultu-
res" ("Nasze miasta i kultury"). Dzięki pomyślnej 
realizacji projektu uczniowie poznają historię i 
kulturę rodzinnego miasta i partnera - Pieszczany 
na Słowacji.  Uczniowie pogłębią umiejętność 
posługiwania się językiem angielskim, narzędzia-
mi internetowymi do komunikacji i współpracy, 
poznają zagranicznych przyjaciół. Projekt jest 
realizowany w języku angielskim i polskim. Ucz-
niowie i nauczyciel otrzymali już Odznakę 
"eTwinning Label" za swój projekt. 

W skrócie 

Zastępca komendanta PSP Zastępca komendanta PSP Zastępca komendanta PSP 
odszedł na emeryturę odszedł na emeryturę odszedł na emeryturę    
Po 21 latach służby Andrzej Prościo, Zastęp-Po 21 latach służby Andrzej Prościo, Zastęp-Po 21 latach służby Andrzej Prościo, Zastęp-Po 21 latach służby Andrzej Prościo, Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego Państwowej ca Komendanta Powiatowego Państwowej ca Komendanta Powiatowego Państwowej ca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Mrągowie odszedł na Straży Pożarnej w Mrągowie odszedł na Straży Pożarnej w Mrągowie odszedł na Straży Pożarnej w Mrągowie odszedł na 
emeryturę. emeryturę. emeryturę. emeryturę.     
Podczas sesji Rady Miasta Burmistrz, Otolia Sie-
mieniec i Zastępca Przewodniczącego Rady An-
drzej Zając podziękowali strażakowi za pracę 
wręczając medal 660 - lecia Miasta Mrągowo.   
- Jako młody emeryt nie zamierzam siedzieć z 
założonymi rękami. Myślę że moje doświadcze-
nie i zdobyta wiedza, pozwolą mi jeszcze podjąć 
równie ciekawą pracę - powiedział Andrzej  
Prościo. 
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W skrócie 

Majówka z MCITMajówka z MCITMajówka z MCIT   
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycz-Mrągowskie Centrum Informacji Turystycz-Mrągowskie Centrum Informacji Turystycz-Mrągowskie Centrum Informacji Turystycz-
nej (MCIT) oraz Lokalna Organizacja Tury-nej (MCIT) oraz Lokalna Organizacja Tury-nej (MCIT) oraz Lokalna Organizacja Tury-nej (MCIT) oraz Lokalna Organizacja Tury-
styczna "Ziemia Mrągowska" (LOT "Ziemia styczna "Ziemia Mrągowska" (LOT "Ziemia styczna "Ziemia Mrągowska" (LOT "Ziemia styczna "Ziemia Mrągowska" (LOT "Ziemia 
Mrągowska") zapraszają na cykl imprez Mrągowska") zapraszają na cykl imprez Mrągowska") zapraszają na cykl imprez Mrągowska") zapraszają na cykl imprez     
krajoznawczych.krajoznawczych.krajoznawczych.krajoznawczych.    
Rajd Rowerowy do Świętej Lipki Rajd Rowerowy do Świętej Lipki Rajd Rowerowy do Świętej Lipki Rajd Rowerowy do Świętej Lipki     
Miejsce spotkania uczestników:  
CKiT w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26 
Termin: 28.04.2012 (sobota), godz. 10.00 
Przewidywana godzina zakończenia: 15.30 
Długość trasy: ok. 40.km 
Trasa przebiegać będzie projektowanym szlakiem 
rowerowym Mrągowo – Gizewo – Pilec – Stanie-
wo - Święta Lipka. Przebieg na stronie 
www.it.mragowo.pl W Świętej Lipce przerwa. 
podczas której uczestnicy będą mogli skorzystać z 
restauracji. Przewidziane jest zwiedzanie bazyliki 
z przewodnikiem turystycznym. Każdy z uczest-
ników powinien stawić się z rowerem i własnym 
prowiantem. Osoby nieletnie wyłącznie z opie-
kunem. Na rajd rowerowy obowiązują zapisy 
uczestników do dnia 27 kwietnia do godz. 16.00. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt 
z Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej 
przy ul. Warszawskiej 26, tel. 89 741 80 39 lub 
mailowo: info@it.mragowo.pl 
Zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem Zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem Zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem Zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem     
turystycznymturystycznymturystycznymturystycznym    
 Miejsce spotkania uczestników:  
CKiT w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26 
Termin: 3.05.2012 (czwartek), godz. 10.00 
Przewidywana godzina zakończenia: 12.00 
Impreza jest organizowana już po raz piąty.  
Zwiedzanie Mikołajek z przewodnikiem Zwiedzanie Mikołajek z przewodnikiem Zwiedzanie Mikołajek z przewodnikiem Zwiedzanie Mikołajek z przewodnikiem     
turystycznymturystycznymturystycznymturystycznym    
Miejsce spotkania uczestników: Mikołajki,  
plac Wolności 
Termin: 2.05.2012 (środa), godz. 12.30 
Przewidywana godzina zakończenia: 14.00 
Impreza organizowana jest po raz pierwszy. Jest 
ona inicjatywą Centrum Kultury „Kłobuk” w 
Mikołajkach, przy wsparciu MCIT i LOT "Ziemia 
Mrągowska". Wycieczka zakończy się konkur-
sem z wiedzy zdobytej podczas zwiedzania.  
Rajd pieszy do SzestnaRajd pieszy do SzestnaRajd pieszy do SzestnaRajd pieszy do Szestna    
Miejsce spotkania uczestników: CKiT w Mrągo-
wie przy ul. Warszawskiej 26 
Termin imprezy: 5.05.2012 (sobota), godz. 10.00 
Przewidywana godzina zakończenia: 13.20 
Długość trasy: ok. 8 km 
Szlak rajdu przebiega wschodnim brzegiem jezio-
ra Czarnego, obok grodziska pruskiego oraz pozo-
stałości wsi Czarny Las. W programie: zwiedzanie 
z przewodnikiem kościoła gotyckiego z oryginal-
nym wyposażeniem z epoki oraz ruin zamku 
krzyżackiego. Powrót do Mrągowa autobusem 
PKS, więc każdy z uczestników powinien mieć 
zabezpieczone pieniądze na bilet powrotny. 

Family Cup w kolarstwie na Górze Czterech Wiatrów 
W dniu 5 maja o godz. 11.00 w Ośrodku Sportowym G4W od-W dniu 5 maja o godz. 11.00 w Ośrodku Sportowym G4W od-W dniu 5 maja o godz. 11.00 w Ośrodku Sportowym G4W od-W dniu 5 maja o godz. 11.00 w Ośrodku Sportowym G4W od-
będą się Mistrzostwa Województwa Warmińskobędą się Mistrzostwa Województwa Warmińskobędą się Mistrzostwa Województwa Warmińskobędą się Mistrzostwa Województwa Warmińsko----Mazurskiego Mazurskiego Mazurskiego Mazurskiego 
w Kolarstwie Górskim z cyklu Family Cup 2012.w Kolarstwie Górskim z cyklu Family Cup 2012.w Kolarstwie Górskim z cyklu Family Cup 2012.w Kolarstwie Górskim z cyklu Family Cup 2012.    
Organizatorem głównym zawodów jest Mrągowskie Stowarzy-
szenie Rowerowe 
Zapisy na udział w zawodach oraz więcej informacji pod nr tel.: 
500 043 098 - Marek Rogiński 

601 548 989 - Ewa Szałachowska 
Biuro zawodów – czynne od godz. 8.00 
Zapisy  do godz. 10.40! Po tym czasie lista zgłoszeń zostaje zamknięta.Zapisy  do godz. 10.40! Po tym czasie lista zgłoszeń zostaje zamknięta.Zapisy  do godz. 10.40! Po tym czasie lista zgłoszeń zostaje zamknięta.Zapisy  do godz. 10.40! Po tym czasie lista zgłoszeń zostaje zamknięta. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach!!! 
Regulamin dostępny na stronie Family Cup. 

Majówka w Mrągowie Majówka w Mrągowie Majówka w Mrągowie Majówka w Mrągowie     
1 maja 1 maja 1 maja 1 maja     
Plac Unii Europejskiej   
11.00  11.00  11.00  11.00  ----        Majowy Turniej Street Majowy Turniej Street Majowy Turniej Street Majowy Turniej Street     
Football. Football. Football. Football.     
Kategorie wiekowe 13-15 i powyżej 16 lat. 
Drużyny 4 osobowe, gry w systemie 3 na 3.  
Na boisku w czasie gry obowiązkowo jedna 
dziewczyna. Zgłoszenia - bezpośrednio u 
organizatora do 28 kwietnia.  
Kontakt: 511 563 564 
12.00  MAJÓWKA EUROPEJSKA12.00  MAJÓWKA EUROPEJSKA12.00  MAJÓWKA EUROPEJSKA12.00  MAJÓWKA EUROPEJSKA    
- Orkiestra Dęta Mrongovia - rozpoczęcie 
Hymnem Polski oraz Unii Europejskiej, 
- Prezentacje szkół i przedszkoli  
Iskiereczki, Iskierki, Iskry, Fresh, Kawałek 
Mrągowa z MDK, grupy hip-hop: Jump i 
Rocking Steps z CKiT,  
- Mrągowska Scena Tańca Współczesnego 
grupa młodsza 
- Studio wokalne Sukces    
- Koncert ART MACHINA 
- „Europa na talerzu”  poczęstunek przygoto-
wany przez uczniów ZSZ 
 

3 maja3 maja3 maja3 maja    
10.30 10.30 10.30 10.30 ----    Uroczysta Msza Święta w Uroczysta Msza Święta w Uroczysta Msza Święta w Uroczysta Msza Święta w     
Kościele św. WojciechaKościele św. WojciechaKościele św. WojciechaKościele św. Wojciecha    
Plac Unii Europejskiej   
17.00 17.00 17.00 17.00 ----        Obchody rocznicy uchwalenia Obchody rocznicy uchwalenia Obchody rocznicy uchwalenia Obchody rocznicy uchwalenia     
Konstytucji 3 Maja Konstytucji 3 Maja Konstytucji 3 Maja Konstytucji 3 Maja     
„Święto Narodowe 3 Maja” -  
program w wykonaniu: 
- Grupy Teatromańja,   
- Chóru Kamerton i gości:  
- Kawałek Mrągowa,  
- dzieci z Przedszkola "Bajka", 
- Orkiestry Dętej Mrongovia 
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
Imprezy rekreacyjnoImprezy rekreacyjnoImprezy rekreacyjnoImprezy rekreacyjno----sportowe:sportowe:sportowe:sportowe:    
27 27 27 27 ----    29 kwietnia  29 kwietnia  29 kwietnia  29 kwietnia      
Żeglarska wiosna na Mazurach, jez. Czos 
Baza Mrągowo 

28 kwietnia28 kwietnia28 kwietnia28 kwietnia    
10.00  Rajd rowerowy do Świętej Lipki,  
spotkanie przed CKiT 

29 kwietnia, 29 kwietnia, 29 kwietnia, 29 kwietnia,     
10.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej,  
Plaża przy os. Grunwaldzkim 

5 maja 5 maja 5 maja 5 maja     
12.00 Sportowy Festyn Przedszkolaka,  
Boisko Orlik 2012 - os. Mazurskie 12 
Dla dzieci z roczników 2007-2005 i ich  
rodziców. Gry i zabawy, tory przeszkód 
Zgłoszenia - Rejestracja na miejscu  
w dniu festynu w godzinach od 12 do 18 
Kontakt: 601 671 404 

6 maja6 maja6 maja6 maja    
10.00  Turniej "Wszyscy jesteśmy  
zwycięzcami",  
Boisko Orlik 2012 - ul. Żołnierska 6 
Turniej w ramach projektu Akademia  
Orlika. Uczestniczą dzieci uczęszczające na 
zajęcia Akademii Orlika plus zespoły  
zaproszone. Kontakt: 508378847  
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MAJÓWKA W MRĄGOWIE  MAJÓWKA W MRĄGOWIE    W skrócie 
 

WesternowA  
MAJÓWKA 
W Miasteczku Westernowym Mron-

goville w Mrągo-
wie majówka 
zaczyna się już 28 
kwietnia (sobota) 
a kończy się 6 
maja (niedziela) – 
czyli przed nami 

9 dni dobrej zabawy w westernowym 
klimacie. Wszyscy chętni będą mogli 
dotrzeć do Miasteczka specjalnymi 
westernowymi wozami. Pojazdy będą 
ciągnięte przez konie i zatrzymywać 
się będą w strategicznych punktach 
miasta. 
Rozkład jazdy 28 kwietnia Rozkład jazdy 28 kwietnia Rozkład jazdy 28 kwietnia Rozkład jazdy 28 kwietnia ––––    6 maja:6 maja:6 maja:6 maja:    
 - parking przy Jeziorze Magistrackim 
godz. 12.,  
- Plac Piłsudskiego ok. 12.05,  
- skwer Jana Pawła II ok. 12.15,  
- Amfiteatr Jaszczurcza Góra ok. 12.25,  
- Hotel Mrongovia ok. 12.35. 
 Program imprez wygląda następująco: 
Codziennie od 28 kwietnia do 6 maja 
 - pokazy artystyczne i kaskaderskie o 
godz. 13. i 17. 
 - poszukiwanie skarbów o godz. 15. 
- kowbojska dyskoteka w Saloonie od 
godz. 20. do bladego świtu, grać będzie 
DJ Dziki Kaktoos. 
Dodatkowo 
1 maja o godz. 18. Finał konkursu  
Rodzinne Grillowanie 
3 maja godz. 18. Koncert zespołu  
Country Band Mrągowo 
W tej chwili organizatorzy przyjmują 
zgłoszenia do rodzinnego konkursu 
grillowania, szczegółowe informacje 
tel. 665-440-888 lub 603 640 777,  
Miasteczko Westernowe Mrongoville 
w Mrągowie, ul. Młynowa 50. 
Patronat medialny: Patronat medialny: Patronat medialny: Patronat medialny: ITV Mrągowo, 
Tygodnik Fakty Mazur, Radio Planeta 
Sponsorzy: Sponsorzy: Sponsorzy: Sponsorzy: Centrum Reklamowe  
Szapiel 
Organizator: Organizator: Organizator: Organizator: Miasteczko Westernowe 
Mrongoville w Mrągowie 
 

www.mrongoville.pl www.mrongoville.pl www.mrongoville.pl www.mrongoville.pl     

Wojskowa Majówka ze Szwadronem 
Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych SZWA-Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych SZWA-Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych SZWA-Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych SZWA-
DRON zaprasza serdecznie na Wojskową Majówkę, którą po raz trzeci organizowana jest na DRON zaprasza serdecznie na Wojskową Majówkę, którą po raz trzeci organizowana jest na DRON zaprasza serdecznie na Wojskową Majówkę, którą po raz trzeci organizowana jest na DRON zaprasza serdecznie na Wojskową Majówkę, którą po raz trzeci organizowana jest na 
Nikutowie. Nikutowie. Nikutowie. Nikutowie.     

Impreza zacznie się we wtorek, 1 maja i 
potrwa do niedzieli, 6 maja.  
Podczas Majówki będzie można obejrzeć 
historyczne pojazdy wojskowe będące wła-
snością członków i sympatyków Stowarzy-
szenia SZWADRON. Będzie można zjeść 
wojskową grochówkę, posłuchać wojskowej 
muzyki, przejechać się pojazdem gąsienico-
wym. Udział w imprezie zapowiedziało 
Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągo-
wie, które zaprezentuje swoje najciekawsze 
eksponaty. 
Ogółem na Nikutowie zostanie wystawio-
nych prawie 40 pojazdów, które w sumie 
ważyć będą ponad 250 ton, a na pokonanie 
100 kilometrów zużyłyby ponad 2500 li-
trów paliwa :) Jest to jedyna okazja, aby 
zobaczyć taką kolekcję w naszym regionie!  
Każdego dnia w samo południe - o 12.00 - 
przewidziano pakiet największych atrakcji! 
Będą to dynamiczne pokazy ciężkiego 

sprzętu wojskowego, TANK CRASH, poka-
zy ratownictwa drogowego. 
Wojskowa Majówka to atrakcja dla całych 
rodzin. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a 
dzieci na pewno nie będą się nudzić - przez 
długi czas będą miały co wspominać! 
1111----6 maja 2012, w godzinach 106 maja 2012, w godzinach 106 maja 2012, w godzinach 106 maja 2012, w godzinach 10----18, na mrą-18, na mrą-18, na mrą-18, na mrą-
gowskim Nikutowie gowskim Nikutowie gowskim Nikutowie gowskim Nikutowie ----    obecność obowiązko-obecność obowiązko-obecność obowiązko-obecność obowiązko-
wa!wa!wa!wa!    
Stowarzyszenie SZWADROM 
www.szwadron.org 

Tomasz SobczykTomasz SobczykTomasz SobczykTomasz Sobczyk    

Majówka z Ridersami 
NMRNMRNMRNMR----RIDERS po raz kolejny zaprasza maniaków motoryzacji i nie tylko 1 maja, RIDERS po raz kolejny zaprasza maniaków motoryzacji i nie tylko 1 maja, RIDERS po raz kolejny zaprasza maniaków motoryzacji i nie tylko 1 maja, RIDERS po raz kolejny zaprasza maniaków motoryzacji i nie tylko 1 maja, 
na zlot pt. „Majówka z Ridersami”.na zlot pt. „Majówka z Ridersami”.na zlot pt. „Majówka z Ridersami”.na zlot pt. „Majówka z Ridersami”.    

Szczegółowy plan zlotu:Szczegółowy plan zlotu:Szczegółowy plan zlotu:Szczegółowy plan zlotu:    
Miejsce zbiórki: Miejsce zbiórki: Miejsce zbiórki: Miejsce zbiórki: Stary PKS w Mrągowie 
Godzina zbiórki: Godzina zbiórki: Godzina zbiórki: Godzina zbiórki: 11:00 
11:3011:3011:3011:30----12:00 12:00 12:00 12:00 ----    Przejazd aut uczestniczących w 
zlocie przez miasto ul. Oficerską, ul. Roosevelta, 
następnie ul. Ratuszową, ul. Żeromskiego, ul. 
Królewiecką następnie na ul. Giżycką i wjazd na 
Miasteczko Mrongoville. Następnie wyjazd na ul. 
Młynową następnie na ul. Wolności i znowu 
wjazd na ul. Królewiecką , ul. Żeromskiego, ul. 
Kościuszki, Plac Kajki, ul. Warszawską, ul. Woj-
ska Polskiego następnie przez ul. Słoneczną i 
wjazd na zamknięty plac przy ul. Przemysłowej. 
12:0012:0012:0012:00----12:30 12:30 12:30 12:30 ----    Ustawienie aut w pobliżu placu 
12:4012:4012:4012:40----14:00 14:00 14:00 14:00 ----    Rozpoczęcie konkurencji pt. „Jazda 
zręcznościowa" na zamkniętym placu 
(konkurencja polegająca najeździe między pachoł-
kami)  
14:3014:3014:3014:30----15:20 15:20 15:20 15:20 ----    Rozpoczęcie konkurencji „Siła mię-
śni" (konkurencja ta polegać będzie na przecią-
gnięciu auta przez osobę za pomocą liny specjalnie 
zamocowanej do auta oraz specjalnych szelek, w 
które zapięta będzie osoba) 
15:3015:3015:3015:30----16:20 16:20 16:20 16:20 ----    Rozpoczęcie konkursu na pt. 
„Najładniejsze auto zlotu" 
16:4016:4016:4016:40----17:20 17:20 17:20 17:20 ----    Ogłoszenie wyników wszystkich 
konkurencji oraz wręczenie nagród zwycięzcom. 
Podsumowanie zlotu. 
17:3017:3017:3017:30----22:00 22:00 22:00 22:00 ----    Zakończenie zlotu wspólnym gril-

lem oraz integracją między uczestnikami 
Plac przy ul. Przemysłowej zostanie odpowiednio 
przygotowany. Podczas konkurencji zręcznościo-
wych na płycie placu będzie przebywał tylko 
jeden samochód . Pozostałe auta będą stały z boku 
płyty placu, tak aby nie powodować zagrożenia 
podczas trwania zlotu. . 
Zgłoszenia do udziału w majówce z Ridersami 
przyjmować będzie Agnieszka Jarczyńska.  
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W skrócie AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł Kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł Kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł –––   2012 ” 2012 ” 2012 ”    
rozpoczętarozpoczętarozpoczęta   

Mrągowo, znajdujące się w Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących, corocznie uczestniczy w Mrągowo, znajdujące się w Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących, corocznie uczestniczy w Mrągowo, znajdujące się w Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących, corocznie uczestniczy w Mrągowo, znajdujące się w Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących, corocznie uczestniczy w 
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje proble-ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje proble-ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje proble-ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje proble-
my związane z profilaktyką uzależnień, poprzez promowanie postaw zdrowego stylu życia my związane z profilaktyką uzależnień, poprzez promowanie postaw zdrowego stylu życia my związane z profilaktyką uzależnień, poprzez promowanie postaw zdrowego stylu życia my związane z profilaktyką uzależnień, poprzez promowanie postaw zdrowego stylu życia 
oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży, prospołecznych zachowań jako alternatywy wobec oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży, prospołecznych zachowań jako alternatywy wobec oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży, prospołecznych zachowań jako alternatywy wobec oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży, prospołecznych zachowań jako alternatywy wobec 
patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków i używek oraz stosowania patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków i używek oraz stosowania patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków i używek oraz stosowania patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków i używek oraz stosowania     
przemocy.przemocy.przemocy.przemocy.    

Projekt głównie jest skierowany do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Główne cele tego-
rocznej Kampanii to m.in.: przeciwdziałanie bier-
ności, zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży, 
rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w róż-
nych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy 
dotyczą one prób częstowania alkoholem, papie-
rosami czy narkotykami. Realizacja działań pod-
czas Kampanii pozwoli dzieciom na: świadome 
rozumienie technik asertywnych, postrzeganie 
siebie jako osoby aktywnej, mającej wpływ na 
swoje życie, zwiększenie wiary w siebie i możli-
wości działania, podejmowanie aktywności i 
twórcze nastawienie do życia, bez sięgania po 
używki.  W kampanii uczestniczy tysiąc gmin z 
całego kraju. Patronami akcji jest Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Tury-
styki oraz Komenda Główna Policji. 
Do uczestnictwa w Kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł - Mrągowo 2012” przystąpiły szkoły: Ze-
spół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 4, Gimnazjum 
Nr 1 przy OSiW OHP, Zespół Szkół Zawodo-
wych oraz Centrum Kultury i Turystyki, Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Polski Czer-
wony Krzyż. W imprezach i programach realizo-
wanych w poszczególnych szkołach, planowany 
jest udział całej społeczności szkolnej. W okresie 
od kwietnia do października, będą realizowane 
opracowane programy działań o tematyce sporto-
wej i zdrowotnej, które obejmują m.in. przepro-
wadzenie konkursów wiedzy, plastycznych i 
literackich, turniejów sportowych, festynów 
rodzinnych, przegląd spektakli teatralnych w 
wykonaniu uczniów szkół oraz warsztaty psycho-

edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. W dniu 31 
maja, w związku z obchodami Światowego Dnia 
bez Papierosa, zostaną przeprowadzone działania 
edukacyjno-informacyjne. 
W kampanię zaangażuje się Centrum Kultury i 
Turystyki, które będzie prowadziło działania profi-
laktyczne do końca sierpnia. Podczas czterech 
koncertów muzycznych, odbywających się pod 
hasłem „Letnie koncerty na deptaku”, będą rozpo-
wszechniane materiały edukacyjno-informacyjne 
z zakresu profilaktyki uzależnień. W dniu 1 
czerwca br. zostaną przeprowadzone działania 
profilaktyczne pod hasłem „Dzień bez papierosa” 
oraz liczne rozgrywki sportowo-rekreacyjne, zaba-
wy i konkursy. Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe będzie prowadzić działania informa-
cyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależ-
nień, adresowane do młodzieży, rodziców i osób 
dorosłych. Polski Czerwony Krzyż przeprowadzi 
konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. 
Działania profilaktyczne „ Zachowaj trzeźwy 
umysł” zostaną zrealizowane w Mrągowie, ze 
środków budżetu Miasta, ze specjalnie wydzielo-
nego funduszu uzyskanego z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Mia-
sta Mrągowo.   
Programy uzyskały pozytywną opinię Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Patronat na działaniami objęła Burmistrz Miasta 
Mrągowo. 

Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 
swoich członków na wykłady i imprezy do CKiTswoich członków na wykłady i imprezy do CKiTswoich członków na wykłady i imprezy do CKiT   
16.05.2012 r. 16.05.2012 r. 16.05.2012 r. 16.05.2012 r. ----    ,,Ciekawostki krajobrazowe i przyrodnicze Warmii i Mazur” Ciekawostki krajobrazowe i przyrodnicze Warmii i Mazur” Ciekawostki krajobrazowe i przyrodnicze Warmii i Mazur” Ciekawostki krajobrazowe i przyrodnicze Warmii i Mazur”     
                                                                                                        - mgr Alicja Kruszelnicka  
06.06.2012 r. 06.06.2012 r. 06.06.2012 r. 06.06.2012 r. ----    ,,Najpiękniejsze  zakątki Warmii i Mazur ,,Najpiękniejsze  zakątki Warmii i Mazur ,,Najpiękniejsze  zakątki Warmii i Mazur ,,Najpiękniejsze  zakątki Warmii i Mazur ----    atrakcje na wakacje dla               atrakcje na wakacje dla               atrakcje na wakacje dla               atrakcje na wakacje dla               
                                                                nas i naszych gości” nas i naszych gości” nas i naszych gości” nas i naszych gości” - mgr Robert Wróbel  
                          (zakończenie roku akademickiego 2011/2012). 
30.06.2012 r. 30.06.2012 r. 30.06.2012 r. 30.06.2012 r. ----    II FESTIWAL DOJRZAŁOŚCI. II FESTIWAL DOJRZAŁOŚCI. II FESTIWAL DOJRZAŁOŚCI. II FESTIWAL DOJRZAŁOŚCI. Podczas spotkania w Sali  
               widowiskowej CKiT członkowie UTW będą popisywać się swoimi          
               zdolnościami zdobytymi podczas zajęć uniwersyteckich.  

Kampania profilaktyczna Kampania profilaktyczna Kampania profilaktyczna 
„Ciąża bez procentów”„Ciąża bez procentów”„Ciąża bez procentów”   
W maju grupa studentów Wydziału Nauk W maju grupa studentów Wydziału Nauk W maju grupa studentów Wydziału Nauk W maju grupa studentów Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warmińsko Społecznych Uniwersytetu Warmińsko Społecznych Uniwersytetu Warmińsko Społecznych Uniwersytetu Warmińsko ––––    
Mazurskiego przystąpi do realizacji licznych Mazurskiego przystąpi do realizacji licznych Mazurskiego przystąpi do realizacji licznych Mazurskiego przystąpi do realizacji licznych 
inicjatyw w ramach projektu „Ciąża bez inicjatyw w ramach projektu „Ciąża bez inicjatyw w ramach projektu „Ciąża bez inicjatyw w ramach projektu „Ciąża bez 
procentów”.procentów”.procentów”.procentów”.    

Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na 
fakt, że za ryzykowne należy uznać wypicie przez 
ciężarną kobietę każdej ilości alkoholu. Akcja jest 
realizowana na terenie województwa warmińsko 
– mazurskiego. W Mrągowie również odbędą się 
działania w ramach tego projektu. Osobą odpo-
wiedzialną za organizację kampanii w naszym 
mieście jest Justyna Stykowska, studentka III roku 
pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną.  
W Mrągowie zaplanowano pokaz filmu 
„Wieczne dziecko”. Film przedstawia funkcjono-
wanie dzieci z FAS - z Zespołem Alkoholowym 
Płodu, które mają trwałe uszkodzenie ośrodko-
wego układu nerwowego, na skutek spożywania 
alkoholu przez matkę. Projekcji będzie towarzy-
szył wykład pani Beaty Doraczyńskiej na temat 
spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Miej-
scem realizacji kampanii będą następujące szkoły: 
Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Nr 2, 
Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 1 
przy OSiW OHP. 
Ważnym elementem akcji jest zaangażowanie 
lekarzy i położnych. Jesteśmy w trakcie poszuki-
wania 100 ambasadorów akcji. Otrzymają oni 
znaczki z napisem „Zapytaj mnie o FAS”, którego 
przypięcie na szansę prowokować do częstszych 
rozmów z kobietami w ciąży na temat konieczno-
ści czasowego wyeliminowania alkoholu z diety. 
Akcja realizowana jest z inicjatywy studentów, 
przy wsparciu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i 
Terapii Uzależnień w Olsztynie. Do projektu 
przyłączyły się także instytucje z Mrągowa: Ko-
misja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomo-
cy „Remedium” oraz Państwowa Stacja Sanitarno 
– Epidemiologiczna. 
W promocji celu inicjatywy, jak i poszczególnych 
przedsięwzięć wezmą udział: Portal 
www.familie.pl oraz portal 
www.stopmanipulacji.info. Jeśli masz ochotę 
włączyć się do realizacji kampanii napisz pod 
adres: justyna1989@wp.pl, zajrzyj też na Ciąża 
bez procentów www.facebook.com CiazaBezPro-
centow. 
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W skrócie 

Bezpłatne Bezpłatne Bezpłatne    
wsparcie dla NGO wsparcie dla NGO wsparcie dla NGO    
Od marca 2012 roku, w ramach Ośrod-Od marca 2012 roku, w ramach Ośrod-Od marca 2012 roku, w ramach Ośrod-Od marca 2012 roku, w ramach Ośrod-
ka Wspierania Inicjatyw Ekonomii ka Wspierania Inicjatyw Ekonomii ka Wspierania Inicjatyw Ekonomii ka Wspierania Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej w Olsztynie, prowadzone są Społecznej w Olsztynie, prowadzone są Społecznej w Olsztynie, prowadzone są Społecznej w Olsztynie, prowadzone są 
działania wspierające organizacje poza-działania wspierające organizacje poza-działania wspierające organizacje poza-działania wspierające organizacje poza-
rządowe jako podmioty ekonomii spo-rządowe jako podmioty ekonomii spo-rządowe jako podmioty ekonomii spo-rządowe jako podmioty ekonomii spo-
łecznej oraz grupy nieformalne z po-łecznej oraz grupy nieformalne z po-łecznej oraz grupy nieformalne z po-łecznej oraz grupy nieformalne z po-
wiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, wiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, wiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, wiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, 
lidzbarskiego, kętrzyńskiego, barto-lidzbarskiego, kętrzyńskiego, barto-lidzbarskiego, kętrzyńskiego, barto-lidzbarskiego, kętrzyńskiego, barto-
szyckiego oraz miasta Olsztyn.szyckiego oraz miasta Olsztyn.szyckiego oraz miasta Olsztyn.szyckiego oraz miasta Olsztyn.    
Zakres wsparcia obejmuje doradztwo skierowane 
do organizacji pozarządowych, polegające na 
towarzyszeniu organizacji w rozwoju, m.in. po-
przez: 
- tworzenie indywidualnych planów działania dla 
organizacji,  
- poszukiwanie źródeł finansowania działań,  
- doradztwo podczas tworzenia projektów,  
- profesjonalizacja działalności organizacji,  
- podniesienie wiedzy w zakresie ekonomizacji 
działań organizacji pozarządowych , czyli działal-
ność nieodpłatna, odpłatna statutowa, działalność 
gospodarcza.  
Ze  wsparcia mogą korzystać także grupy niefor-
malne, czyli osoby które są zainteresowane lub są 
już w trakcie przygotowań do rejestracji organiza-
cji pozarządowej. Doradztwo w tym przypadku 
obejmuje m.in. pomoc w zakresie:  
- tworzenia statutu,  
- budowania misji i wizji,  
- przygotowywania dokumentów potrzebnych 
podczas rejestracji organizacji, itp.   
Dodatkowo proponujemy skorzystanie z doradz-
twa specjalistycznego. Spektrum doradztwa jest 
tu szerokie i uzależnione jest od potrzeb przy-
szłych odbiorców. Wsparcie eksperckie może 
dotyczyć m.in.:  
- zarządzania organizacją pozarządową,  
- planowania strategicznego w organizacji,  
- ewaluacji działalności,  
- audytu organizacji, księgowości,  
- marketingu.  
Grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe 
zainteresowane udziałem w projekcie, będą mo-
gły wziąć udział w Szkole Animatorów Społecz-
nych, jak również w szkoleniach z zakresu zakła-
dania i funkcjonowania organizacji pozarządo-
wych.  
Zainteresowane organizacje i grupy nieformalne 
zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyj-Punktem Informacyj-Punktem Informacyj-Punktem Informacyj-
nym OWIES Olsztynnym OWIES Olsztynnym OWIES Olsztynnym OWIES Olsztyn, pod numerem telefonu  
89 652 14 3989 652 14 3989 652 14 3989 652 14 39, lub drogą elektroniczną na adres 
k.kij@eswip.plk.kij@eswip.plk.kij@eswip.plk.kij@eswip.pl.  
Projekt  „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekono-
mii Społecznej w Olsztynie” współfinansowany 
jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

AKTUALNOĆI AKTUALNOĆI   

  
    

Radni Rady Miejskiej Radni Rady Miejskiej   

w Mrągowie w Mrągowie   
  

Hufiec ZHP, zdj. M. Modzelewski Hufiec ZHP, zdj. M. Modzelewski Hufiec ZHP, zdj. M. Modzelewski Hufiec ZHP, zdj. M. Modzelewski     

Czuj, czuj, czuwaj... Hufiec ZHP Czuj, czuj, czuwaj... Hufiec ZHP Czuj, czuj, czuwaj... Hufiec ZHP    
im. Korczaka ma 65 latim. Korczaka ma 65 latim. Korczaka ma 65 lat   

Harcerze Hufca ZHP im Janusza Korczaka w Mrągowie w kwietniu obchodzili swo-Harcerze Hufca ZHP im Janusza Korczaka w Mrągowie w kwietniu obchodzili swo-Harcerze Hufca ZHP im Janusza Korczaka w Mrągowie w kwietniu obchodzili swo-Harcerze Hufca ZHP im Janusza Korczaka w Mrągowie w kwietniu obchodzili swo-
je święto je święto je święto je święto ––––    65 lecie Hufca Mrągowo. 65 lecie Hufca Mrągowo. 65 lecie Hufca Mrągowo. 65 lecie Hufca Mrągowo.     

21 kwietnia zuchy, harcerze, instruktorzy oraz 
przyjaciele mrągowskich harcerzy uczestniczyli 
w Gali zorganizowanej z okazji 65-lecia Hufca 
ZHP im Janusza Korczaka w Mrągowie. Podczas 
uroczystości druh hm Jan Gudelis przedstawił 
swoją historię harcerstwa na Ziemi Mrągowskiej.  
Po tej części uroczystości nastąpiło odczytanie 
rozkazu Komendanta Chorągwi i wręczenie 
odznaczeń Związku Harcerstwa Polskiego. Złoty 
Krzyż Za Zasługi dla ZHP - otrzymała: Barbara 
Strzałkowska Panek. Srebrny Krzyż Za Zasługi 
dla ZHP – otrzymali: Mirosław Lesiński i Jan 
Maciej Zborowski Weychman. Następnie głos 
zabierali przedstawiciele władz wojewódzkich, 
powiatowych i miasta Mrągowa, Przewodniczą-
cy Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Julian 
Osiecki, Starosta Mrągowski Bogdan Kurta,  
Zastępca Burmistrza Tomasz Witkowicz, Ko-
mendant Hufca ZHP Biskupiec dh hm. Krzysztof 
Kowalski, którzy podziękowali mrągowskim 
harcerzom za pracę na rzecz dzieci i młodzieży 
naszego regionu.  Dużą rolę w uroczystościach 
odegrały zuchy z 3GZ Tęczowe Płomyczki, które 
pod kierownictwem drużynowej druhny prze-
wodnik Pauliny Henke, przybocznego druha 
ćwika Mateusza Zborowskiego-Weychman oraz 
druha hm Jana Macieja Zborowskiego-
Weychman śpiewały harcerskie i zuchowe pio-
senki. 

W części artystycznej wystąpiły także: połączone 
siły drużyn harcerskich naszego hufca, zespół 
Metro Kultura z Legionowa oraz Orkiestra Dęta 
Mrongovia pod dyrekcją Pana Andrzeja Regieca. 
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała 
druhna  Ewa Panek Czupta, która z wielką gracją 
wcieliła się w rolę prezenterki i z podziwu godną 
swobodą wprowadziła mrągowskich harcerzy w 
66 rok działalności. Po południu zuchy i harcerze 
uczestniczyli w rajdzie „Rajd na Dzikim Zacho-
dzie” Uroczystości obchodów 65-lecia Hufca 
zakończyły się w niedzielę 22 kwietnia 2012 roku. 
W dniu tym harcerze, zuchy, instruktorzy oraz 
zaprzyjaźnione osoby uczestniczyli we mszy świę-
tej oraz uroczystym apelu. 

Z okazji 65Z okazji 65Z okazji 65Z okazji 65----lecia Hufca im.  Korczaka komendantka lecia Hufca im.  Korczaka komendantka lecia Hufca im.  Korczaka komendantka lecia Hufca im.  Korczaka komendantka 
hufca,  Barbara Panek  hufca,  Barbara Panek  hufca,  Barbara Panek  hufca,  Barbara Panek  ----    Strzałkowska odebrała z rąk Strzałkowska odebrała z rąk Strzałkowska odebrała z rąk Strzałkowska odebrała z rąk 
zastępcy Burmistrza, Tomasza Witkowicza Statuetkę zastępcy Burmistrza, Tomasza Witkowicza Statuetkę zastępcy Burmistrza, Tomasza Witkowicza Statuetkę zastępcy Burmistrza, Tomasza Witkowicza Statuetkę 
Niezapominajki przyznaną przez Samorząd Miasta.Niezapominajki przyznaną przez Samorząd Miasta.Niezapominajki przyznaną przez Samorząd Miasta.Niezapominajki przyznaną przez Samorząd Miasta.    

     

Z okazji  65Z okazji  65Z okazji  65Z okazji  65----lecia Hufca im. Janusza Korczaka w Mrągowielecia Hufca im. Janusza Korczaka w Mrągowielecia Hufca im. Janusza Korczaka w Mrągowielecia Hufca im. Janusza Korczaka w Mrągowie     

w imieniu władz Miasta Mrągowo i własnym,w imieniu władz Miasta Mrągowo i własnym,w imieniu władz Miasta Mrągowo i własnym,w imieniu władz Miasta Mrągowo i własnym,     

składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Druhnom i Druhom,składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Druhnom i Druhom,składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Druhnom i Druhom,składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Druhnom i Druhom,     

którzy przyczynili się do rozwoju Organizacjiktórzy przyczynili się do rozwoju Organizacjiktórzy przyczynili się do rozwoju Organizacjiktórzy przyczynili się do rozwoju Organizacji     

i przez lata kształtowali Jej wizerunek.i przez lata kształtowali Jej wizerunek.i przez lata kształtowali Jej wizerunek.i przez lata kształtowali Jej wizerunek.     

Niech ten Jubileusz będzie dla Harcerzy Mrągowskiego HufcaNiech ten Jubileusz będzie dla Harcerzy Mrągowskiego HufcaNiech ten Jubileusz będzie dla Harcerzy Mrągowskiego HufcaNiech ten Jubileusz będzie dla Harcerzy Mrągowskiego Hufca     

chwilą refleksji i satysfakcji z dokonań swoich poprzednikówchwilą refleksji i satysfakcji z dokonań swoich poprzednikówchwilą refleksji i satysfakcji z dokonań swoich poprzednikówchwilą refleksji i satysfakcji z dokonań swoich poprzedników     

oraz własnych i inspiracją do dalszych działań.oraz własnych i inspiracją do dalszych działań.oraz własnych i inspiracją do dalszych działań.oraz własnych i inspiracją do dalszych działań.     

Życzymy wszystkim Harcerzom hartu duchaŻyczymy wszystkim Harcerzom hartu duchaŻyczymy wszystkim Harcerzom hartu duchaŻyczymy wszystkim Harcerzom hartu ducha     

i wytrwałości w dalszej służbie oraz zdrowiai wytrwałości w dalszej służbie oraz zdrowiai wytrwałości w dalszej służbie oraz zdrowiai wytrwałości w dalszej służbie oraz zdrowia     

i szczęścia w życiu osobistymi szczęścia w życiu osobistymi szczęścia w życiu osobistymi szczęścia w życiu osobistym     
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Warunki uprawniające do otrzymania Warunki uprawniające do otrzymania Warunki uprawniające do otrzymania    
dodatku mieszkaniowego dodatku mieszkaniowego dodatku mieszkaniowego    

Przypominamy mieszkańcom Mrągowa Przypominamy mieszkańcom Mrągowa Przypominamy mieszkańcom Mrągowa Przypominamy mieszkańcom Mrągowa 
warunki otrzymania pomocy finansowej w warunki otrzymania pomocy finansowej w warunki otrzymania pomocy finansowej w warunki otrzymania pomocy finansowej w 
formie dodatku mieszkaniowego.formie dodatku mieszkaniowego.formie dodatku mieszkaniowego.formie dodatku mieszkaniowego.        
1. 1. 1. 1. Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy 
mogą otrzymać osoby zajmujące lokale: spółdziel-
cze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjal-
ne, wynajmowane lub podnajmowane na podsta-
wie umowy cywilno-prawnej, domy jednoro-
dzinne, bez tytułu prawnego, ale oczekujący na 
komunalne dostarczenie przysługującego im loka-
lu zamiennego lub socjalnego. 
2. 2. 2. 2. Średni miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie trzech miesię-
cy poprzedzających datę złożenia wniosku o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego nie powinien 
przekroczyć (od 1 marca 2012 roku—najniższa 
emerytura wynosi 799,18 zł brutto):  175 % naj-
niższej emerytury, tj. 1398,57 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym, 125 % najniższej emerytury, tj. 
998,98 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
3. 3. 3. 3. Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek 
mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia 
zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio: 

* Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w * Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w * Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w * Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w 
powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.    

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 
m2, jeżeli w lokalu mieszkaniowym zamieszkuje 
osoba niepełnosprawna i jeżeli ta niepełnospraw-
ność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym 
pokoju. 
Potwierdza to orzeczenie Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w przy-
padku orzeczeń wydanych przed 2005 rokiem 
wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od 
lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddziel-
nym pokoju. 
Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?    
1.Zgłosić się do tutejszego MOPS, ul. Wyspiań-
skiego 1, celem otrzymania wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości 
dochodów wraz z załącznikami lub wydrukować 
dokumenty ze strony internetowej. 
2.Kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego, potwierdzony 
przez zarządcę lokalu mieszkalnego oraz deklara-
cję o wysokości dochodów wraz z 
niezbędnymi dokumentami, tj. zaświadczeniem o 
wysokości dochodów uzyskanych w 
okresie 3 ostatnich m-cy  „złożyć w Sekcji Dodat-
ków Mieszkaniowych w MOPS-ie . 
Zaświadczenia dotyczące ostatnich trzech miesię-
cy muszą złożyć wszystkie osoby wchodzące w 
skład gospodarstwa domowego. 
• • • • osoby pracujące- zaświadczenie z zakładu pracy 
o dochodach brutto po odliczeniu kosztów ich 
uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpie-
czenie emerytalne, rentowe i chorobowe za 3 
pełne miesiące 
• osoby niepracujące zarejestrowane w PUP - 
aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu 
Pracy 
• osoby niezarejestrowane w PUP - własnoręczne 
oświadczenie, z czego utrzymywały się w wyma-
ganym okresie trzech miesięcy i w jakiej wysoko-
ści osiągnęły dochody z prac dorywczych 
•emeryci, renciści - aktualna decyzja z zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub ostatnie 3 odcinki 
emerytury lub renty 
• osoby pobierające alimenty - wyrok sądu lub 
zaświadczenie od komornika o nieściągalności 
alimentów 
• osoby pobierające zasiłki stałe z opieki społecznej 
- decyzje o przyznaniu świadczenia 
•żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojsko-
wą - zaświadczenie o wysokości żołdu 
• studenci - zaświadczenie z uczelni o przyznanym 
(lub nie) stypendium 
• rolnicy - zaświadczenie o wysokości posiadanych 
gruntów w hektarach przeliczeniowych. 
Decyzja o przyznaniu (lub nie) dodatku mieszka-
niowego wydana jest w ciągu miesiąca od złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i 
znajduje się do odbioru w sekretariacie MOPS. 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 
sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po dniu złożenia wniosku, np. 
jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, dodatek 
mieszkaniowy przyznaje się od sierpnia. 
Organ może odmówić przyznania dodatku miesz-
kaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego ustali, że występuje 
rażąca dysproporcja między niskimi dochodami 
wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym 
stanem majątkowym wnioskodawcy. 

Liczba 
osób 

Powierzchnia 
normatywna 

Dopuszczalne 
przekroczenie 
powierzchni 
normatywnej 
o 30% 

Dopuszczalne 
przekroczenie 
powierzchni 
normatywnej 
o 50 % * 

1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,5 m2 

2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2 

3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2 

4 osoby 55m2 71,5m2 82,5m2 

  5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2 

  6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2 

   

Zmiany miejscowychZmiany miejscowychZmiany miejscowych   
planów zagospodarowania planów zagospodarowania planów zagospodarowania 
przestrzennegoprzestrzennegoprzestrzennego 

Uwaga do Uwaga do Uwaga do Uwaga do 11 maja 2012 r. można składać 11 maja 2012 r. można składać 11 maja 2012 r. można składać 11 maja 2012 r. można składać 
wnioski do zmian dwóch planów zagospo-wnioski do zmian dwóch planów zagospo-wnioski do zmian dwóch planów zagospo-wnioski do zmian dwóch planów zagospo-
darowania przestrzennego oraz studium dla darowania przestrzennego oraz studium dla darowania przestrzennego oraz studium dla darowania przestrzennego oraz studium dla 
terenu całego Miasta. terenu całego Miasta. terenu całego Miasta. terenu całego Miasta.     
Prowadzone są prace projektowe nad zmia-
nami miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mrągowa dotyczą-
cych między innymi terenów przy obwod-
nicy Miasta, terenów przy ulicy Olsztyń-
skiej, Przemysłowej, Lubelskiej, Giżyckiej 
oraz przy ulicy Brzozowej. Studium nato-
miast jest zmieniane dla terenu całego Mia-
sta. Wykonanie projektów zmian planów 
oraz Studium, w wyniku przetargu nieo-
graniczonego, zostało zlecone firmie CKK 
Architekci z Gdyni, która w 2008 roku 
została wyróżniona w Międzynarodowym 
Konkursie na otoczenie Stadionu Narodo-
wego.     Wszystkie zainteresowane osoby 
proszone są o składnie wniosków na piśmie 
w siedzibie Urzędu Miasta. Wnioski po-
winny zawierać nazwisko, imię oraz adres 
wnioskodawcy. Ponadto we wniosku nale-
ży określić przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.    
Zmiany planów dotyczą Uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia zmian miejsco-
wych planów oraz zmiany Studium Rada 
Miejska w Mrągowie podjęła w roku 2011, 
jednak ze względu na napływające wnioski 
postanowiliśmy rozszerzyć zakres zmian. 
Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Mrą-
gowie podjęto dwie uchwały zmieniające 
poprzednie uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmian miejscowych 
planów. Dotyczą one dwóch planów, tj. 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mrągowa terenów 
mieszkaniowo – usługowych oraz miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Mrągowa terenów mieszkanio-
wo – usługowych i przemysłowo – składo-
wych.  Więcej informacji można uzyskać w Więcej informacji można uzyskać w Więcej informacji można uzyskać w Więcej informacji można uzyskać w 
Referacie Planowania Przestrzennego, Referacie Planowania Przestrzennego, Referacie Planowania Przestrzennego, Referacie Planowania Przestrzennego, 
Budownictwa i Inwestycji UM Mrągowo, Budownictwa i Inwestycji UM Mrągowo, Budownictwa i Inwestycji UM Mrągowo, Budownictwa i Inwestycji UM Mrągowo, 
pokój numer 46, tel. 89 741 90 18.pokój numer 46, tel. 89 741 90 18.pokój numer 46, tel. 89 741 90 18.pokój numer 46, tel. 89 741 90 18.    

Kamil RozbergKamil RozbergKamil RozbergKamil Rozberg    



 

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  
2,4 mln zł  

+ VAT 

ul. Widok 

teren zabudowy 

mieszkaniowej jedno-

rodzinnej 

 

1098 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 

Warszawska 41/1A  41,88 m2 70 tys. zł  
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Barbara GabrychowiczBarbara GabrychowiczBarbara GabrychowiczBarbara Gabrychowicz    

Reklamy w pasie drogowym dróg publicznychReklamy w pasie drogowym dróg publicznychReklamy w pasie drogowym dróg publicznych   
O tym, że reklama jest dźwignią handlu, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Dobra i O tym, że reklama jest dźwignią handlu, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Dobra i O tym, że reklama jest dźwignią handlu, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Dobra i O tym, że reklama jest dźwignią handlu, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Dobra i 
widoczna reklama potrafi zdziałać cuda. Jeżeli chcemy zareklamować swoją firmę, możemy widoczna reklama potrafi zdziałać cuda. Jeżeli chcemy zareklamować swoją firmę, możemy widoczna reklama potrafi zdziałać cuda. Jeżeli chcemy zareklamować swoją firmę, możemy widoczna reklama potrafi zdziałać cuda. Jeżeli chcemy zareklamować swoją firmę, możemy 
również umieścić tablicę reklamową w pasie drogowym. Informacje na temat tego gdzie, na również umieścić tablicę reklamową w pasie drogowym. Informacje na temat tego gdzie, na również umieścić tablicę reklamową w pasie drogowym. Informacje na temat tego gdzie, na również umieścić tablicę reklamową w pasie drogowym. Informacje na temat tego gdzie, na 
jak długo, za ile i w jaki sposób wolno nam zająć część pasa drogowego na terenie Miasta do-jak długo, za ile i w jaki sposób wolno nam zająć część pasa drogowego na terenie Miasta do-jak długo, za ile i w jaki sposób wolno nam zająć część pasa drogowego na terenie Miasta do-jak długo, za ile i w jaki sposób wolno nam zająć część pasa drogowego na terenie Miasta do-
stępne są w Urzędzie Miejskim . stępne są w Urzędzie Miejskim . stępne są w Urzędzie Miejskim . stępne są w Urzędzie Miejskim .     

Zmiana zarządcy dróg, po przejęciu dróg powiato-
wych przez Gminę Miasto Mrągowo wymusiła 
konieczność uporządkowania spraw związanych 
z pobieraniem opłat za zajęcie pasa drogowego 
przez reklamy. Dotyczy to reklam (banerów, 
potykaczy, a także kasetonów, plafonów itp. przy-
mocowanych do elewacji budynków) znajdują-
cych się w pasie drogowym dróg gminnych na 
terenie miasta Mrągowo.  
W związku z prowadzoną na terenie dróg gmin-
nych, będących w zarządzie Burmistrza Miasta 
Mrągowo kontrolą legalności umieszczonych 
reklam do Urzędu Miasta wpłynęło wiele zapytań 
ze strony ich właścicieli. Niniejsze streszczenie 
powinno odpowiedzieć na większość z nich.  
Zgodnie z art. 4 pkt. 23 ustawy o drogach publicz-
nych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r nr 19 
poz. 115 z późn. zm.) reklamą jest nośnik informa-
cji wizualnej, w jakiejkolwiek materialnej formie, 
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niami, umieszczony w polu widzenia użytkowni-
ków drogi, niebędący znakiem w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach, lub znakiem 
informującym o obiektach użyteczności publicz-
nej ustawionym przez gminę. Natomiast pas dro-
gowy to wydzielony liniami granicznymi grunt 
wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 
w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty 
budowlane i urządzenia techniczne związane z 
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 
a także urządzenia związane z potrzebami zarzą-
dzania drogą (art. 4 pkt. 1 ustawy o drogach pu-
blicznych). Jak wynika z przedstawionych defini-
cji, w pasie drogowym dróg publicznych nie ma 
miejsca na reklamy, nie mniej jednak w drodze 
wyjątku, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, zarządca drogi może zezwolić na lokalizację 
w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego w drodze decyzji administracyj-
nej (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych).  
Ponadto ustawa nie rozróżnia szyldów i reklam, Ponadto ustawa nie rozróżnia szyldów i reklam, Ponadto ustawa nie rozróżnia szyldów i reklam, Ponadto ustawa nie rozróżnia szyldów i reklam, 
każdy element będący informacją dla potencjalne-każdy element będący informacją dla potencjalne-każdy element będący informacją dla potencjalne-każdy element będący informacją dla potencjalne-
go konsumenta/klienta o prowadzonej działalno-go konsumenta/klienta o prowadzonej działalno-go konsumenta/klienta o prowadzonej działalno-go konsumenta/klienta o prowadzonej działalno-
ści gospodarczej jest reklamą. ści gospodarczej jest reklamą. ści gospodarczej jest reklamą. ści gospodarczej jest reklamą. Potwierdza to orze-
czenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Bydgoszczy nr II SA/Bd 649/08, które mówi, że 
„jeśli tablica zajmująca pas drogowy stanowi wi-
doczną dla użytkowników ulicy (czyli odbiorców) 
informację o rodzaju działalności gospodarczej 
prowadzonej w miejscu jej umieszczenia (lub 
innym), to stanowi ona reklamę, za której usytuo-
wanie bez zezwolenia organ zobligowany jest 
wymierzyć karę. Bez znaczenia przy tym dla 

wymierzenia kary są przyczyny nie wystąpienia o 
odpowiednie zezwolenie, lub zbyt późne wystą-
pienie o nie. Jeśli skarżąca chciałaby uniknąć ko-
nieczności uzyskania zezwolenia i jego opłacenia, 
nie ma przeszkód by odpowiednio mniejszy szyld 
informacyjny umieścić na ścianie budynku w taki 
sposób, by nie kolidował z pasem drogowym.” 
Przed 2004 r. obowiązywała Ustawa prawo dzia-
łalności gospodarczej, która obligowała każdy 
podmiot gospodarczy do umieszczenia na ze-
wnątrz siedziby szyldu, który w zwięzły sposób 
określał zakres prowadzenia działalności. Jednak 
21 sierpnia 2004 r. ustawę tą zastąpiła ustawa z 2 
lipca 2004r. o swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 3 20, poz. 1447 
ze zm.), z której treści wynika, że przedsiębiorca 
nie ma już obowiązku oznakowania miejsca pro-
wadzenia działalności. Stąd, jeżeli przedsiębiorca 
decyduje się na umieszczenie szyldu, reklamy, czy 
innego nośnika informacji wizualnej w pasie dro-
gowym drogi publicznej musi liczyć się z tym, że 
jest on zobowiązany do wystąpienia do zarządcy 
drogi o wydanie zezwolenia, z czym wiążą się 
także opłaty. Nieznajomość prawa nie zwalnia z 
obowiązku jego przestrzegania, dlatego informuje-
my mieszkańców Mrągowa, aby byli świadomi 
obowiązującego prawa i nie narażali się na dolegli-
wość jaką stanowią kary pieniężne. Procedura 
uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy 
nie jest skomplikowana, a opłata za zajęcie pasa 
drogowego drogi gminnej na terenie miasta Mrą-
gowo równa się iloczynowi liczby metrów kwa-
dratowych pasa drogowego zajętego przez po-
wierzchnię reklamy i stawki opłaty za zajęcie 1 
m2 ustalonej zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej 
w Mrągowie, wynoszącej 2,00 zł i ilości dni zaj-
mowania pasa drogowego. W przypadku kary jest 
to 10 – krotność takiej opłaty. Formularz wniosku 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
w celu umieszczenia reklamy, dostępny jest w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie www.bip.warmia.mazury.pl. 
mragowo_gmina_miejska/ w zakładce „Procedury 
załatwiania spraw” – Referat Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej”. Wnioski należy składać 
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w pokoju nr 
53 (II piętro) tel. 89 741 90 19. 

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 wykazy nastę-
pujących nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki Nr 3 00/3 (obręb nr 5), położona przy 
ulicy Roosevelta 27B, wynajęcie istniejącego garażu o 
powierzchni 24,84m2. 
b/ część działki nr 93/17 (obręb nr 5), położona przy 
ulicy Ratuszowej, z przeznaczeniem na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej, 
c/ część działki nr 198/6 (obręb nr 5), położona przy 
ulicy Roosevelta, z przeznaczeniem  pod kontener na 
odpady. 
d/ część działki nr 153/1 (obręb nr 5), położona przy 
Placu Jana Pawła II, z przeznaczeniem na cele handlo-
wo – usługowe (wynajem rowerów elektrycznych). 
e/część działki nr 88/10 ( obręb nr 6 ), położona przy 
ulicy Nadbrzeżnej, z przeznaczeniem na cele statutowe 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,      
 f/  część działki nr 112 (obręb nr 6), położona przy ulicy 
Nadbrzeżnej, z przeznaczeniem na cele statutowe 
CKiT w Mrągowie, g/ działka nr 98/13 (obręb nr 6), 
położona przy ulicy Nadbrzeżnej, z przeznaczeniem  na 
cele statutowe Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,    
h/ działka nr 111/7 (obręb nr 6), położona przy ulicy 
Nadbrzeżnej, z przeznaczeniem  na cele statutowe 
CKiT,             
a/ część działki nr 16 (obręb nr 3), położona przy Placu 
Słowackiego, z przeznaczeniem  na teren zielony,  
b/ część działki nr 62/4 (obręb nr 5), położona przy ulicy 
Warszawskiej, w celu wystawienia stoiska handlowego 
(owoce – warzywa), 
c/ część działki nr 43/3 (obręb nr 6), położona przy ulicy 
Dziękczynnej, z przeznaczeniem na poprawę zagospo-
darowania nieruchomości sąsiedniej,  
d/ część działki nr 87/4 (obręb nr 4), położona przy ulicy 
Mrongowiusza, z przeznaczeniem na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej,  
e/ część działki nr 93/17 (obręb nr 5), położona przy 
ulicy Ratuszowej, z przeznaczeniem pod kontener na 
odpady.  
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieru-
chomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój Nr 19), tel. 89 
7419022 . 
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Magdalena Góralczyk, Paweł OlchowikMagdalena Góralczyk, Paweł OlchowikMagdalena Góralczyk, Paweł OlchowikMagdalena Góralczyk, Paweł Olchowik    
    

Prezentacje tańca Prezentacje tańca Prezentacje tańca    
współczesnegowspółczesnegowspółczesnego   
   MŁODE FORMY 3MŁODE FORMY 3MŁODE FORMY 3   
Zespoły taneczne z całego kraju zapraszamy Zespoły taneczne z całego kraju zapraszamy Zespoły taneczne z całego kraju zapraszamy Zespoły taneczne z całego kraju zapraszamy 
do udziału w trzeciej edycji prezentacji tańca do udziału w trzeciej edycji prezentacji tańca do udziału w trzeciej edycji prezentacji tańca do udziału w trzeciej edycji prezentacji tańca 
współczesnego MŁODE FORMY, która współczesnego MŁODE FORMY, która współczesnego MŁODE FORMY, która współczesnego MŁODE FORMY, która 
odbędzie się w dniach 11odbędzie się w dniach 11odbędzie się w dniach 11odbędzie się w dniach 11----12 maja 2012 r. w 12 maja 2012 r. w 12 maja 2012 r. w 12 maja 2012 r. w 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, 
prezentacje konkursowe prezentacje konkursowe prezentacje konkursowe prezentacje konkursowe ----    w sobotę 12 maja.w sobotę 12 maja.w sobotę 12 maja.w sobotę 12 maja.    
Prezentacje tańca współczesnego MŁODE 
FORMY skierowane są do młodych zespo-
łów tańca współczesnego oraz choreografów. 
Na program prezentacji składają się m.in.: 
warsztaty, konkurs, pokazy spektakli, działa-
nia towarzyszące takie jak: wystawa fotogra-
fii, taneczne działania w przestrzeni miasta, 
wieczór improwizacji.  Zachęcamy grupy z 
naszego regionu do uczestnictwa w przedsię-
wzięciu o ogólnopolskim zasięgu. 
Program:Program:Program:Program:    
piątek 11 majapiątek 11 majapiątek 11 majapiątek 11 maja    
10.00 – 14.00 - przyjazd uczestników,  
rejestracja / próby 
14.00 – 18.15 warsztaty:  
Anna Godowska / Janusz Orlik 
20.00 laboratorium improwizacji - taneczny 
wieczór oparty na improwizacji z udziałem 
chętnych tancerzy - uczestników młodych 
form 
sobota 12 majasobota 12 majasobota 12 majasobota 12 maja    
10.00 – 12.00 warsztaty:  
Anna Godowska / Janusz Orlik 
14.30 - taneczne działania w przestrzeni  
miasta – Plac PCK 
15.00 - p r e z e n t a c j e konkursowe 
18.00 Pracownia Fizyczna z Łodzi - spektakl 
PIĄTKA 25’ 
18.30 - ogłoszenie wyników 
19.00 - spotkanie integracyjne / spotkanie z 
jurorami 
Więcej informacji, regulamin, karta zgłosze-
nia  są na stronie na stronie Centrum Kultury 
i Turystyki  www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl. www.ckit.mragowo.pl.  

Obchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w MrągowieObchody Dnia Ziemi w Mrągowie            
20 kwietnia 2012 r. na pl. Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi, organizato-20 kwietnia 2012 r. na pl. Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi, organizato-20 kwietnia 2012 r. na pl. Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi, organizato-20 kwietnia 2012 r. na pl. Unii Europejskiej odbyła się akcja obchodów Dnia Ziemi, organizato-
rami imprezy byli: Urząd Miejski w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Cen-rami imprezy byli: Urząd Miejski w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Cen-rami imprezy byli: Urząd Miejski w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Cen-rami imprezy byli: Urząd Miejski w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Cen-
trum Kultury i Turystyki w Mrągowie. W tym roku akcja realizowana była pod hasłem: „Dobra trum Kultury i Turystyki w Mrągowie. W tym roku akcja realizowana była pod hasłem: „Dobra trum Kultury i Turystyki w Mrągowie. W tym roku akcja realizowana była pod hasłem: „Dobra trum Kultury i Turystyki w Mrągowie. W tym roku akcja realizowana była pod hasłem: „Dobra 
Energia Dla Wszystkich”. Energia Dla Wszystkich”. Energia Dla Wszystkich”. Energia Dla Wszystkich”.     

Zamierzeniem organizatorów było wzbudzenie 
wśród uczestników imprezy postaw proekologicz-
nych, które przyczynią  się do efektywniejszego i 
oszczędniejszego zarządzania energią w codzien-
nym życiu. W ramach obchodów Dnia Ziemi 
zorganizowane zostały konkursy skierowane dla 
dzieci i młodzieży, które spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem. Zorganizowano konkursy: na 
scenkę ekologiczną, na piosenkę ekologiczna, na 
ekologiczny skecz, na najciekawszy strój recyklin-
gowy, plastyczny ”Zrównoważone wykorzystanie 
energii” oraz recykling daje owoce. Jury miało 
ogromny problem aby wyłonić zwycięzców gdyż 
wszyscy zasługiwali na nagrody. Podczas imprezy 
ustawione zostały stanowiska przyrodnicze i eko-
logiczne przygotowane przez Leśny Kompleks 
Promocyjny i Fundacje RECAL  oferujące atrak-
cyjne programy ekologiczno-edukacyjne między 
innymi szereg konkursów wiedzy o przyrodzie, 
pokazy przyrodnicze. Dodatkową atrakcją był 
pokaz szkoleniowy z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy w zakresie ratownictwa medycznego 
poprowadzony przez Straż Pożarną. Podjęte dzia-
łania przeprowadzone były w bardzo atrakcyjnej 
formie, gdyż wszystkim zabawom konkursowym 
towarzyszyli klauni zabawiając i obdarowując 

młodsze dzieci podarunkami. Starsze dzieci poza 
konkursami również mogły wziąć udział w zaba-
wach z bębniarzami, chodzeniu na szczudłach, 
robieniu wielkich baniek mydlanych. Jednym 
słowem każdy znalazł cos dla siebie. W akcji 
wzięło udział ok 500 osób. Całość imprezy uświet-
nił  występ sygnalistów z Nadleśnictwa Strzałowo, 
którzy dodatkowo sygnalizowali wręczanie na-
gród. Wszystkie dzieci miały uśmiechnięte buzie, 
i to dzięki nim  na moment wyszło zza chmur 
słońce. Mamy nadzieje, że za rok impreza spotka 
się z jeszcze większym zainteresowaniem. Jedno-
cześnie dziękujemy nauczycielom oraz opieku-
nom za włożony trud i wysiłek w przygotowanie 
dzieci i młodzieży do obchodów Dnia Ziemi w 
Mrągowie. 

Zdj. Marian ModzelewskiZdj. Marian ModzelewskiZdj. Marian ModzelewskiZdj. Marian Modzelewski    

Festiwal Mazurski KrokFestiwal Mazurski KrokFestiwal Mazurski Krok   
Fundacja Roztańczone Dzieciaki organizuje dnia 19 maja 2012r w Mrągowie Festiwal dziecię-Fundacja Roztańczone Dzieciaki organizuje dnia 19 maja 2012r w Mrągowie Festiwal dziecię-Fundacja Roztańczone Dzieciaki organizuje dnia 19 maja 2012r w Mrągowie Festiwal dziecię-Fundacja Roztańczone Dzieciaki organizuje dnia 19 maja 2012r w Mrągowie Festiwal dziecię-
cych zespołów tanecznych „Mazurski Krok” we współpracy z miastem Mrągowo oraz telewi-cych zespołów tanecznych „Mazurski Krok” we współpracy z miastem Mrągowo oraz telewi-cych zespołów tanecznych „Mazurski Krok” we współpracy z miastem Mrągowo oraz telewi-cych zespołów tanecznych „Mazurski Krok” we współpracy z miastem Mrągowo oraz telewi-
zją Polsat news. W festiwalu udział wezmą dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne z całej zją Polsat news. W festiwalu udział wezmą dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne z całej zją Polsat news. W festiwalu udział wezmą dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne z całej zją Polsat news. W festiwalu udział wezmą dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne z całej 
Polski.Polski.Polski.Polski.                

Impreza składa się z dwóch części eliminacji i 
finałowego koncertu galowego.  Zespoły zapre-
zentują się w dwóch kategoriach wiekowych do 
lat 12 i 12-16 lat oraz w pięciu kategoriach tanecz-
nych: 
1. Taniec Towarzyski 
2. Disco Dance; Disco Freestyle 
3. Hip-Hop; Funky; Electric boogie; Popping 
4. Inscenizacja taneczna; Wido-
wisko ruchowo-taneczne 
5. Inne propozycje taneczne  
Sędziowie festiwalu:  
- Beata Bartoń- Sędzia Główny,  
- Anna Głogowska (Warszawa),  
-   Iveta Baloghova (Słowacja),  
-    Szymon Gniadkowski 
(Radom), 

- Andrew Wihert (Kanada),  
- Anna Borsuk (Warszawa) 
wybiorą z każdej kategorii trzy zespoły które będą 
walczyć o miejsca pucharowe w wieczornej gali. 
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymują nagrody 
rzeczowe. Zapraszamy do odwiedzania strony Zapraszamy do odwiedzania strony Zapraszamy do odwiedzania strony Zapraszamy do odwiedzania strony 
festiwalu, tam znajdują się szczegółowe informa-festiwalu, tam znajdują się szczegółowe informa-festiwalu, tam znajdują się szczegółowe informa-festiwalu, tam znajdują się szczegółowe informa-
cje na stronie cje na stronie cje na stronie cje na stronie www.mazurskikrok.pl www.mazurskikrok.pl www.mazurskikrok.pl www.mazurskikrok.pl  


