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W skrócie NKNKNKNK    Nowa ekologiczna przystań otwarta Nowa ekologiczna przystań otwarta Nowa ekologiczna przystań otwarta    
Nowoczesna i ekologiczna Nowoczesna i ekologiczna Nowoczesna i ekologiczna Nowoczesna i ekologiczna ––––    w Mrągowie powstała Ekomarina, która służyć ma mieszkańcom i w Mrągowie powstała Ekomarina, która służyć ma mieszkańcom i w Mrągowie powstała Ekomarina, która służyć ma mieszkańcom i w Mrągowie powstała Ekomarina, która służyć ma mieszkańcom i 
turystom odwiedzającym miasto nad jeziorem Czos. To już szósta Ekomarina na Warmii i Ma-turystom odwiedzającym miasto nad jeziorem Czos. To już szósta Ekomarina na Warmii i Ma-turystom odwiedzającym miasto nad jeziorem Czos. To już szósta Ekomarina na Warmii i Ma-turystom odwiedzającym miasto nad jeziorem Czos. To już szósta Ekomarina na Warmii i Ma-
zurach.zurach.zurach.zurach.         

Uroczystość otwarcia Ekomariny odbyła się 24 
czerwca. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji 
– zarówno na wodzie, jak i lądzie. Frekwencja 
udowodniła, iż taki obiekt jest potrzebny, a wybu-
dowana infrastruktura rekreacyjna to strzał w 
dziesiątkę – jak podkreślali mieszkańcy i turyści 
mający okazję zobaczyć i wypróbować obiekty. 
Miejsce, które do tej pory było niewykorzystane 
stało się jednym z najatrakcyjniejszych w Mrągo-
wie.  
Podczas otwarcia nowej Ekomariny nikt się nie 
nudził – na wodzie zobaczyć można było m.in. 
pokazy żeglarstwa w wykonaniu członków Klu-
bu Sportowego ,,Baza” Mrągowo, akcje ratownic-
twa WOPR i – gwóźdź programu - I Mrągowski 
Spływ na Byle Czym, który przyciągnął tłumy, 
pokazując, iż pomysłowość naszych mieszkańców 
nie zna granic: na wodzie widzieliśmy pływające 
dyliżanse, łąki z pszczółkami czy łóżko wiernych 
kibiców naszej reprezentacji w piłce nożnej.  

Ci ostatni zwyciężyli zachwycając swoim 
„Smudolotem” jury konkursu.  
Na lądzie czekały z kolei zabawy edukacyjne i 
warsztaty ekologiczne pod nazwą ,,Ogrody natu-
ry” przygotowane przez Zofię Wojciechowską. 
Był też Eko-happening  ,,Twoje jeziora – czyste 
jeziora” prowadzony przez Grupę Artystyczną 
Paradox. Niezwykłą popularnością cieszyły się 
animacje w parku zabaw prowadzone przez wo-
lontariuszy z Mrągowskiego Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Sportowych, zorganizowane wspólnie z 
Bankiem Pekao SA Oddział w Mrągowie. 
Odbyły się również pokazy sportowe w piłce 
siatkowej, koszykowej, szachach i tenisie stoło-
wym o puchar mrągowskiej Ekomariny zorgani-
zowane przez Centrum Kultury i Turystyki oraz 
Klub Sportowy AS Mrągowo i MKS Mrągowia – 
Budextan Mrągowo (sekcja tenisa stołowego i 
szachowa).  

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

,,Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 

ALICJA BONCOL & KOALICJA - 6 lipca,  
w ramach Przepustki do Mrągowa. 
KASIA WILK - 7 lipca,  
w ramach Dni Mrągowa. 
MEZO - 7 lipca, w ramach Dni Mrągowa. 
ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA „KORTOWO” -  
8 lipca, Przegląd Rękodzieła Artystycznego.  
ZESPÓŁ VLADIMIRSKA - 13 lipca,  
w ramach Cyklu letnich koncertów na deptaku. 
ZESPÓŁ TUHAJ BEJ- 20 lipca, Festiwal Golonki. 
FILHARMONIA DOWCIPU, GOŚĆ  
SPECJALNY ZENON LASKOWIK- 21 lipca, 
w ramach otwarcia nowego amfiteatru 
MACIEJ MALEŃCZUK –26 lipca, 
amfiteatr nad jeziorem Czos  
VANESSA & SORBA- 5 sierpnia,  
 w ramach Wieczoru Cygańskiego.  
BRODKA - 18 sierpnia,  
amfiteatr nad jeziorem Czos  

6-8 lipca, plac 
Unii Europejskiej 
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SEZON LETNI SEZON LETNI SEZON LETNI SEZON LETNI     
W MRĄGOWIEW MRĄGOWIEW MRĄGOWIEW MRĄGOWIE    
Lato już się rozpoczęło. Zapraszamy do Lato już się rozpoczęło. Zapraszamy do Lato już się rozpoczęło. Zapraszamy do Lato już się rozpoczęło. Zapraszamy do 
spędzenia go w Mrągowie. Pobyt ua-spędzenia go w Mrągowie. Pobyt ua-spędzenia go w Mrągowie. Pobyt ua-spędzenia go w Mrągowie. Pobyt ua-
trakcyjnią przygotowane przez CKiT i trakcyjnią przygotowane przez CKiT i trakcyjnią przygotowane przez CKiT i trakcyjnią przygotowane przez CKiT i 
miejski samorząd liczne imprezy. Pro-miejski samorząd liczne imprezy. Pro-miejski samorząd liczne imprezy. Pro-miejski samorząd liczne imprezy. Pro-
gram jest zróżnicowany tak, aby każdy gram jest zróżnicowany tak, aby każdy gram jest zróżnicowany tak, aby każdy gram jest zróżnicowany tak, aby każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. W Mrągo-mógł znaleźć coś dla siebie. W Mrągo-mógł znaleźć coś dla siebie. W Mrągo-mógł znaleźć coś dla siebie. W Mrągo-
wie wystąpią m.in.:wie wystąpią m.in.:wie wystąpią m.in.:wie wystąpią m.in.:    
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W skrócie 

Nadleśnictwo Mrągowo wraz z Nadleśnictwem 
Strzałowo specjalnie na otwarcie Centrum Eduka-
cji Ekologicznej przygotowało ekspozycję przy-
rodniczo – leśną. Odwiedzający stoisko Lasów 
Państwowych mogli nauczyć się rozpoznawania 
rodzimych gatunków drzew, poznać potrzeby 
ptaków oglądając m.in. różnorodne skrzynki 
lęgowe. Goście biorący udział w konkursie mieli 
okazję wygrać sadzonki drzew, drobne upominki 
w postaci leszczynowych kredek, broszur i folde-
rów.  
Ekomarina powstała w ramach projektu pn. 
„Budowa ekologicznych mini przystani żeglar-
skich wraz z systemami odbioru i segregacji odpa-
dów na wybranych obszarach regionu warmińsko
-mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo” dofi-
nansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007-2013. Nowy obiekt kosztował prawie 4 
mln zł, z czego ok. 2,6 mln pochodziło ze środków 
UE, a ok. 1,4 mln z budżetu Miasta Mrągowo.  
Celem strategicznym realizacji projektu było 
stworzenie infrastruktury przyjaznej dla środowi-
ska przyrodniczego, gwarantującej usuwanie 
zanieczyszczeń ze sprzętu pływającego, zmniej-
szenie zanieczyszczenia przyrody i wód oraz 
wzrost dbałości o ich stan, a poprzez takie działa-
nia zwiększenie ruchu turystycznego.   
Ekomarina nadała plaży miejskiej nowe funkcje. 
Wybudowano Centrum Edukacji Ekologicznej z 
dodatkowymi pomieszczeniami bosmanatu, za-
plecza dla ratowników oraz publicznego zaplecza 
socjalnego. Dzięki temu zwiększy się komfort 
pobytu żeglarzy i kajakarzy uczestniczących w 
spływach rzeką Dajną oraz innych użytkowników 
jeziora Czos, cumujących wzdłuż nabrzeża, któ-

rym udostępnione zostaną toalety, natryski oraz 
punkt mycia naczyń i poboru wody. W nowym 
Centrum Edukacji Ekologicznej będą odbywały 
się szkolenia i imprezy związane z ekologią, spor-
tami wodnymi  oraz zrównoważonym rozwojem 
turystyki dla uczniów i mieszkańców Mrągowa 
oraz turystów, a za pomocą profesjonalnego 
sprzętu będzie można tam obserwować faunę i 
florę jeziora Czos. W Ekomarinie znajdują się 
także: nowy pomost cumowniczy, slip do wodo-
wania i wyciągania łódek. Dopełnieniem i uatrak-
cyjnieniem jest nowoczesny plac zabaw, wybu-
dowany ze środków własnych Miasta Mrągowa, 
przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Goście mogą 
skorzystać ze specjalistycznych urządzeń rekrea-
cyjnych, placów zabaw, zestawów wspinaczko-
wych, boisk do siatkówki plażowej oraz boiska do 
koszykówki. 
Organizatorzy otwarcia Ekomariny: Organizatorzy otwarcia Ekomariny: Organizatorzy otwarcia Ekomariny: Organizatorzy otwarcia Ekomariny:     
Urząd Miejski w Mrągowie, Centrum Kultury i 
Turystyki, Radio Planeta Mrągowo  
Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy:     
Nadleśnictwo Mrągowo 
Nadleśnictwo Strzałowo 
Klub Sportowy ,,Baza” Mrągowo 
WOPR Oddział Mrągowo  
Klub Sportowy MKS Mrągowia-Budextan Mrą-
gowo (sekcja tenisa stołowego i szachów),  
Klub Sportowy AS Mrągowo 
Mrągowskie Stowarzyszenie  
Inicjatyw Sportowych  
Bank Pekao SA Oddział Mrągowo  
Firma  ,,Budextan” Mrągowo 
Filharmonia Dowcipu, Waldemara Malickiego 
Patronat prasowy: Patronat prasowy: Patronat prasowy: Patronat prasowy:     
,,Kurier Mrągowski" 
 

I Mrągowski Spływ na Byle 
Czym I nagroda dla  
Smudolota 
Smudoolot czyli jednostka składająca się z mate-Smudoolot czyli jednostka składająca się z mate-Smudoolot czyli jednostka składająca się z mate-Smudoolot czyli jednostka składająca się z mate-
riałów dostępnych w każdym polskim domu, riałów dostępnych w każdym polskim domu, riałów dostępnych w każdym polskim domu, riałów dostępnych w każdym polskim domu, 
której motywem przewodnim stało się Euro której motywem przewodnim stało się Euro której motywem przewodnim stało się Euro której motywem przewodnim stało się Euro 
2012, zwyciężył  w Pokazie Wodnym I Mrągow-2012, zwyciężył  w Pokazie Wodnym I Mrągow-2012, zwyciężył  w Pokazie Wodnym I Mrągow-2012, zwyciężył  w Pokazie Wodnym I Mrągow-
skim Spływie Na Byle Czym.skim Spływie Na Byle Czym.skim Spływie Na Byle Czym.skim Spływie Na Byle Czym. 

Wśród konstrukcji znalazły się: YMCA, SMU-
DOLOT, MRĄGOWSKA BONANZA, WET 
CAR , TURBO ŻABKI, MAJA I GUCIO, MAŁY 
KAZIO, NO STRES.  
Wodne wehikuły oceniane były w kategoriach: 
najefektowniejszy przepływ, najoryginalniejsza 
jednostka pływająca oraz najciekawsze przebra-
nie załogi. Zwycięską konstrukcją w I Mrągow-
skim Spływie na Byle Czym został Smudolot. 
Drugie miejsce jury przyznało Mrągowskiej Bo-
nanzie gorąco przyjętej przez publiczność. Trze-
cią lokatę zajął Mały Kazio, czyli pływający Fiat 
126p. Tuż za podium, na czwartym miejscu upla-
sowała się ekipa YMCA. 
I Mrągowski Spływ na Byle Czym zgromadził na 
plaży przy ulicy Jaszczurcza  Góra w Mrągowie 
tłumy mieszkańców oraz gości, którzy podziwiali 
wodne wehikuły. Nietypowy pokaz w wodny 
był jednym z punktów bogatego programu 
otwarcia Ekomariny. 
Organizatorzy: Organizatorzy: Organizatorzy: Organizatorzy:     
Urząd Miejski w Mrągowie,  
Radio Planeta Mrągowo.  
Pokaz wodny dofinansowano w ramach projektu „Budowa Pokaz wodny dofinansowano w ramach projektu „Budowa Pokaz wodny dofinansowano w ramach projektu „Budowa Pokaz wodny dofinansowano w ramach projektu „Budowa 
ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami 
odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu 
warmińskowarmińskowarmińskowarmińsko----mazurskiego mazurskiego mazurskiego mazurskiego ----    Gmina Miejska Mrągowo” dofinan-Gmina Miejska Mrągowo” dofinan-Gmina Miejska Mrągowo” dofinan-Gmina Miejska Mrągowo” dofinan-
sowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju sowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju sowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju sowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury na lata 2007go Warmia i Mazury na lata 2007go Warmia i Mazury na lata 2007go Warmia i Mazury na lata 2007----2013.2013.2013.2013.    
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Sesja absolutoryjna to, oprócz analizy prawidło-
wości wykonania budżetu za miniony rok, także 
podsumowanie działań związanych z realizacją 
przedstawionych przez władzę samorządową 
planów i zamierzeń. Ocena wypadła bardzo do-
brze. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2011 rok radni jedno-
glośnie przyjęli je i udzielili absolutorium Bur-
mistrz, Otoli Siemieniec.  
Podczas sesji absolutoryjnej poznaliśmy także 
nowego przewodniczącego Komisji Finansów i 
Budżetu Rady Miejskiej w Mrągowie. Został nim 

Kazimierz Chodkiewicz, który zastąpił na tym 
stanowisku piastującego obecnie funkcję Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, Tadeusza Orzoła. 

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej    
Mrągowscy radni dobrze ocenili ubiegłoroczną pracę Burmistrz Miasta. Na ostatniej sesji Otolia Mrągowscy radni dobrze ocenili ubiegłoroczną pracę Burmistrz Miasta. Na ostatniej sesji Otolia Mrągowscy radni dobrze ocenili ubiegłoroczną pracę Burmistrz Miasta. Na ostatniej sesji Otolia Mrągowscy radni dobrze ocenili ubiegłoroczną pracę Burmistrz Miasta. Na ostatniej sesji Otolia 
Siemieniec jednogłośnie otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.Siemieniec jednogłośnie otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.Siemieniec jednogłośnie otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.Siemieniec jednogłośnie otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.    

Trzeci spływ kajakowy  
rzeki Dajny 
W dniu 24 czerwca 2012 roku Lokalna Organiza-W dniu 24 czerwca 2012 roku Lokalna Organiza-W dniu 24 czerwca 2012 roku Lokalna Organiza-W dniu 24 czerwca 2012 roku Lokalna Organiza-
cja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, Centrum cja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, Centrum cja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, Centrum cja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, Centrum 
Kultury i Turystyki  i Mrągowskie Centrum In-Kultury i Turystyki  i Mrągowskie Centrum In-Kultury i Turystyki  i Mrągowskie Centrum In-Kultury i Turystyki  i Mrągowskie Centrum In-
formacji Turystycznej  zorganizowały spływ formacji Turystycznej  zorganizowały spływ formacji Turystycznej  zorganizowały spływ formacji Turystycznej  zorganizowały spływ 
kajakowy rzeką Dajną. W imprezie wzięło udział kajakowy rzeką Dajną. W imprezie wzięło udział kajakowy rzeką Dajną. W imprezie wzięło udział kajakowy rzeką Dajną. W imprezie wzięło udział 
45 osób z całego regionu. W tym roku spływ 45 osób z całego regionu. W tym roku spływ 45 osób z całego regionu. W tym roku spływ 45 osób z całego regionu. W tym roku spływ 
został zorganizowany już po raz trzeci.został zorganizowany już po raz trzeci.został zorganizowany już po raz trzeci.został zorganizowany już po raz trzeci.    
Impreza rozpoczęła się nad  jeziorem Czos w 
Mrągowie, a skończyła w Świętej Lipce nad jezio-
rem Dejnowa. Całość trasy to ok. 30 km:   Czos – 
Czarne – Kot – Juno –  Kiersztanowskie – Śpigiel 
– Dejnowa – Święta Lipka. 
Spływ rozpoczął się przy nowo zbudowanej Eko-
marinie w Mrągowie. Uczestnicy rozpoczęli od 
zwiedzenia obiektu. Będzie to na pewno duża 
frajda dla dzieci, gdyż na jego terenie jest wiele 
wspaniałych zabawek, również największy w 
regionie Park Linowy czy elektroniczne automa-
ty do gier grupowych. Także dorośli znajdą coś 
dla siebie: boiska do siatkówki czy koszykówki, 
stoły do ping-ponga czy szachów. 
Tego dnia dopisała pogoda. Przez cały czas świeci-
ło słońce. 
Dajna jest bez wątpienia najpiękniejszą rzeką 
Pojezierza Mrągowskiego, która niestety nie jest 
w pełni doceniana i wykorzystywana turystycz-
nie. Mimo niewątpliwych atutów przyrodni-
czych i krajobrazowych jest kilka miejsc na trasie, 
które nie pozwalają niewprawionym kajakarzom 
komfortowo pokonać trasę. 
Rzeka Dajna jest bardzo urozmaicona. Szlak  
wiedzie meandrującymi rzeczkami przez lasy i 
pola, jeziora rynnowe, a nawet odcinkiem o cha-
rakterystyce górskiej w okolicy Śpigla. 
Spływ skończył się ok. 18.30 zwiedzaniem  
Sanktuarium w Świętej Lipce. 
Niedogodności na szlaku są powodem zaangażo-
wania się sześciu samorządów, przez które prze-
pływa Dajna, w projekt „Spływ rzeką Dajną”. 
Nasza inicjatywa miała na celu promocję atrakcyj-
nego szlaku, ale także miała zwrócić uwagę na 
prace zmierzające do modernizacji infrastruktury 
oraz poprawiające komfort spływu kajakowego. 
 

zdj. Piotr Piercewicz 

Nowy amfiteatr zaprasza  
Zakończono budowę nowego amfiteatru w Mrągowie. Jest to największy tego typu obiekt Zakończono budowę nowego amfiteatru w Mrągowie. Jest to największy tego typu obiekt Zakończono budowę nowego amfiteatru w Mrągowie. Jest to największy tego typu obiekt Zakończono budowę nowego amfiteatru w Mrągowie. Jest to największy tego typu obiekt 
wwww        Polsce, który zdoła pomieścić prawie 5 300 osób.Polsce, który zdoła pomieścić prawie 5 300 osób.Polsce, który zdoła pomieścić prawie 5 300 osób.Polsce, który zdoła pomieścić prawie 5 300 osób.        Mrągowo czekało na taki amfiteatr trzy-Mrągowo czekało na taki amfiteatr trzy-Mrągowo czekało na taki amfiteatr trzy-Mrągowo czekało na taki amfiteatr trzy-
dzieści lat. W związku z tym zaplanowano potrójne otwarcie amfiteatru. dzieści lat. W związku z tym zaplanowano potrójne otwarcie amfiteatru. dzieści lat. W związku z tym zaplanowano potrójne otwarcie amfiteatru. dzieści lat. W związku z tym zaplanowano potrójne otwarcie amfiteatru.     

Nową scenę w pierwszej kolejności sprawdzą - 14 
lipca najlepsi polscy kabareciarze podczas Mazur-
skiej Nocy Kabaretowej. Wystąpi m.in. Artur 
Andrus, Zbigniew Wodecki oraz Grupa Mo Carta 
oraz Kabater Łowcy B. Spektakl na żywo wyemi-
tuje tradycyjnie "Telewizyjna Dwójka".  
Tydzień później, już po raz czwarty w Mrągowie 
gościć będziemy Waldemara Malickiego i je-
go ,,Filharmonię Dowcipu”. Będzie to drugie 
otwarcie amfiteatru  z fantazyjnym muzyczno – 
satyrycznym spektaklem. To jest najfajniejsze, że 
można do końca nie wiedzieć co się wydarzy. Ale 
to w czym celujemy, czyli absolutnie amoralny 
stosunek do muzyki poważnej – mówi Waldemar 
Malicki, twórca Filharmonii Dowcipu.  

 
 

Ostatni weekend lipca będzie bardzo ważny dla 
miłośników muzyki rodem z Dzikiego Zachodu 
ponieważ Piknik Country wejdzie w czwartą 
dekadę.  Podczas tegorocznej edycji międzynaro-
dowego festiwalu na deskach nowego amfiteatru 
nad jeziorem Czos wystąpią zagraniczni wyko-
nawcy zagranicznych, w tym pochodzących z 
samego Nashville, innych rejonów USA oraz ze-
spół Wilki.  
Nowa scena amfiteatru nad jeziorem Czos została 
zaprojektowana na planie elipsy, dając artystom 
ogromną swobodę. Pod sceną umieszczone zostały 
garderoby, pomieszczenia techniczne, socjalne 
oraz małej gastronomii. Wybudowany został także 
budynek toalet.  Całkowity koszt inwestycji to 
ponad 9, 8 mln zł, z czego ponad 75 % kwoty 
pochodzi z budżetu Miasta.  

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

,,Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
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W skrócie 

Edyta DanilczukEdyta DanilczukEdyta DanilczukEdyta Danilczuk    

Aplikacja Bezpiecznie nad 
wodą 
Aplikacja w prosty sposób przedstawia zasady Aplikacja w prosty sposób przedstawia zasady Aplikacja w prosty sposób przedstawia zasady Aplikacja w prosty sposób przedstawia zasady 
zachowań w niebezpiecznych sytuacjach, do zachowań w niebezpiecznych sytuacjach, do zachowań w niebezpiecznych sytuacjach, do zachowań w niebezpiecznych sytuacjach, do 
których może dojść podczas wypoczynku nad których może dojść podczas wypoczynku nad których może dojść podczas wypoczynku nad których może dojść podczas wypoczynku nad 
wodą.wodą.wodą.wodą.  
Dzięki obrazkom oraz czytanym przez lektora 
wyjaśnieniom można się dowiedzieć w jaki sposób 
przywrócić oddech i krążenie oraz jak się zacho-
wać w przypadku zadławienia, zakrztuszenia, 
omdlenia i zasłabnięcia, reakcji alergicznej, zła-
mań, ran czy drgawek. Z aplikacji dowiemy się 
też, jak dojechać do najbliższego szpitala, poste-
runków czy straży pożarnej.  
Aplikacja przygotowana została na telefony ko-
mórkowe i smartfony posiadające oprogramowa-
nie Android, iOS. Powstała również wersja na 
oprogramowanie Java ME. Inicjatorem projektu 
jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
oraz samorząd województwa warmińsko-
mazurskiego, który finansuje jego realizację. W 
rozpowszechnianie aplikacji aktywnie włączyła 
się Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.  

Po finale Miss Polonia Warmii i Mazur 2012 
Dominika Rynkiewicz z Bartoszyc została najpiękniejszą na Warmii i Mazurach, tytuł I wice Dominika Rynkiewicz z Bartoszyc została najpiękniejszą na Warmii i Mazurach, tytuł I wice Dominika Rynkiewicz z Bartoszyc została najpiękniejszą na Warmii i Mazurach, tytuł I wice Dominika Rynkiewicz z Bartoszyc została najpiękniejszą na Warmii i Mazurach, tytuł I wice 
Miss trafił do Eweliny Łapińskiej z Ełku, II wice Miss uznano Karinę Głowniak z Ełku. Wybo-Miss trafił do Eweliny Łapińskiej z Ełku, II wice Miss uznano Karinę Głowniak z Ełku. Wybo-Miss trafił do Eweliny Łapińskiej z Ełku, II wice Miss uznano Karinę Głowniak z Ełku. Wybo-Miss trafił do Eweliny Łapińskiej z Ełku, II wice Miss uznano Karinę Głowniak z Ełku. Wybo-
ry odbyły się 23 czerwca w Mrągowie w Miasteczku Westernowym Mrongoville. Była to uda-ry odbyły się 23 czerwca w Mrągowie w Miasteczku Westernowym Mrongoville. Była to uda-ry odbyły się 23 czerwca w Mrągowie w Miasteczku Westernowym Mrongoville. Była to uda-ry odbyły się 23 czerwca w Mrągowie w Miasteczku Westernowym Mrongoville. Była to uda-
na kowbojska impreza pod patronatem burmistrza Mrągowa.na kowbojska impreza pod patronatem burmistrza Mrągowa.na kowbojska impreza pod patronatem burmistrza Mrągowa.na kowbojska impreza pod patronatem burmistrza Mrągowa.    

również Miss Foto. Kolejne tytuły trafiły do:  
Miss Publiczności - Karolina Kuberska z Bisztyn-
ka, Miss Hotelu Anek - Karolina Kuliś z Pisza, 
Miss Western City - Natalia Danilczuk z Mrągo-
wa, Miss Radio Planeta - Natalia Ruchała z Pisza, 
Miss Beauty Center - Natalia Danilczuk, Miss 
Tygodnika Fakty Mazur - Paulina Czemiel z Ełku 
i Natalia Danilczuk. 
Za miesiąc w Białymstoku w ćwierć i półfinale 
zobaczymy 5 dziecząt z Warmii i Mazur: Miss, I i 
II wice oraz dzikie karty otrzymały: Agata Frąt-
czak z Bartoszyc i Paulina Czemiel z Ełku. 
Podczas kowbojskiej gali zbierano pieniądze na 
pomoc niepełnosprawnym z Mrągowa. Łącznie 
udało się zebrać około pięciu tysięcy złotych. 

Wozy, konie, jazdy, strzelanie, łapanie na lasso, 
kowboje i piękne dziewczęta – nie jest to scena-
riusz najnowszego westernu z Chuckiem Norri-
sem w roli głównej – to między innymi działo się 
na wyborach Miss Polonia Warmii i Mazur w 
Miasteczku Westernowym Mrongoville w Mrą-
gowie. O tytuł Miss Polonia Warmii i Mazur 2012 
ubiegało się 11 panien z całego województwa. Jury 
konkursu było tym razem jednogłośne i jako naj-
piękniejszą wybrało Dominikę Rynkiewicz z 
Bartoszyc. Panna Dominika zdobyła również 
przychylność internautów. I wice miss została 
Ewelina Łapińska z Ełku, a II wice miss Karina 
Głowniak z Gołdapi. Karina Głowniak została 

Biblioteka Miejska gościła 
Jacka Pałkiewicza 
Dziennikarz, podróżnik odkrywca, Jacek Dziennikarz, podróżnik odkrywca, Jacek Dziennikarz, podróżnik odkrywca, Jacek Dziennikarz, podróżnik odkrywca, Jacek 
Pałkiewicz spotkał się z mieszkańcami Mrą-Pałkiewicz spotkał się z mieszkańcami Mrą-Pałkiewicz spotkał się z mieszkańcami Mrą-Pałkiewicz spotkał się z mieszkańcami Mrą-
gowa w Bibliotece Miejskiej w ramach Dys-gowa w Bibliotece Miejskiej w ramach Dys-gowa w Bibliotece Miejskiej w ramach Dys-gowa w Bibliotece Miejskiej w ramach Dys-
kusyjnych Klubów Książki.kusyjnych Klubów Książki.kusyjnych Klubów Książki.kusyjnych Klubów Książki.    

Przy wypełnionej Czytelni dla dorosłych opowia-
dał o swoich wyprawach do Ameryki Południo-
wej, szczególnie w Dorzecze Amazonki. Przedsta-
wił relację z odkrycia źródła tej największej rzeki 
świata.  Zwrócił uwagę na zatrważające tempo 
wyrębu Puszczy Amazońskiej i na to, że jest coraz 
mniej plemion rdzennie zamieszkujących te ob-
szary. Opowiadanie ubarwiły liczne fotografie. 
Odpowiadał na wiele pytań z sali, m.in. o przygo-
towania do wypraw,  niebezpieczeństwach, z 
którymi spotykał  się podczas podróży, o szczegóły 
z pobytów w różnych miejscach na Ziemi, które 
zwróciły uwagę podczas lektury jego książek. Pan 
Pałkiewicz podpisywał książki, co było okazją do 
indywidualnych rozmów. 
Wyraził również nadzieję na ponowne spotkanie 
w Mrągowie, zwłaszcza, że w niedługim czasie 
ukażą się kolejne jego książki.    

Porcelanowe Partnerstwo w Grünberg  
W dniach od 23 do 29 maja 2012 r., w Grünberg, odbyły się obchody 20W dniach od 23 do 29 maja 2012 r., w Grünberg, odbyły się obchody 20W dniach od 23 do 29 maja 2012 r., w Grünberg, odbyły się obchody 20W dniach od 23 do 29 maja 2012 r., w Grünberg, odbyły się obchody 20----lecia partnerstwa z lecia partnerstwa z lecia partnerstwa z lecia partnerstwa z 
Mrągowem oraz 40Mrągowem oraz 40Mrągowem oraz 40Mrągowem oraz 40----lecia partnerstwa Grünberglecia partnerstwa Grünberglecia partnerstwa Grünberglecia partnerstwa Grünberg----Condom. Grünberg tętniło życiem, wypełnio-Condom. Grünberg tętniło życiem, wypełnio-Condom. Grünberg tętniło życiem, wypełnio-Condom. Grünberg tętniło życiem, wypełnio-
ne było mieszkańcami z Mrągowa, Condom oraz Toro. Młodzież z partnerskich miast, w ra-ne było mieszkańcami z Mrągowa, Condom oraz Toro. Młodzież z partnerskich miast, w ra-ne było mieszkańcami z Mrągowa, Condom oraz Toro. Młodzież z partnerskich miast, w ra-ne było mieszkańcami z Mrągowa, Condom oraz Toro. Młodzież z partnerskich miast, w ra-
mach zorganizowanego w tym czasie projektu finansowanego z Polskomach zorganizowanego w tym czasie projektu finansowanego z Polskomach zorganizowanego w tym czasie projektu finansowanego z Polskomach zorganizowanego w tym czasie projektu finansowanego z Polsko----Niemieckiej Współ-Niemieckiej Współ-Niemieckiej Współ-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży, wspólnie spędzała czas na zwiedzaniu oraz próbach artystycznych. pracy Młodzieży, wspólnie spędzała czas na zwiedzaniu oraz próbach artystycznych. pracy Młodzieży, wspólnie spędzała czas na zwiedzaniu oraz próbach artystycznych. pracy Młodzieży, wspólnie spędzała czas na zwiedzaniu oraz próbach artystycznych.     

Toro przedstawioną nowo wybraną Marktfrau, a 
więc straganiarkę. Muzycznych wrażeń dostar-
czyło Stowarzyszenie Muzyków Grünberg, koło 
śpiewacze, orkiestra dęta z Theo-Koch –Schule 
oraz z Łajska.  Mrągowo i Gruenberg współpracu-
ją od 20 lat, pomiędzy partnerskimi miastami 
została stworzona partnerska przestrzeń, która 
sprzyja wymianie doświadczeń, integracji oraz 
wspólnym projektom młodzieżowym. Mrągo-
wian gościli w swoich domach mieszkańcy Grün-
berg, co sprzyjało budowaniu partnerskich więzi . 

Oficjalne świętowanie Jubileuszu rozpoczęło się 
26 maja na Placu Rynkowym powitaniem przez 
Burmistrza Grünberg oraz przemówieniami Bur-
mistrzów: Mrągowa, Condom, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Grünberg, Przewodniczących i 
Członków Stowarzyszenia Miast Partnerskich z 
Grünberg, Mrągowa, Condom oraz Toro, byłego 
Burmistrza Grünberg oraz nadesłanych z Mrągo-
wa przemówień: byłego burmistrz Mrągowa  
Dariusza Jarosińskiego oraz ze Stacji Pomocy Brata 
Gerarda. Oprawą muzyczną zajęła się orkiestra 
dęta Theo-Koch –Schule. Zakończeniem pierw-
szego dnia uroczystych obchodów był wieczór w 
Gallushalle, podczas którego wystąpiły grupy 
artystyczne z 3 miast partnerskich. Mrągowo 
reprezentował zespół „Sukces” z kompozycjami 
ludowymi oraz współczesnymi, zespół „Szybki 
Montaż” z repertuarem countrowym oraz szanto-
wym. Tegoroczne obchody były również okazją 
do kultywowania tradycji. W Brunnental, zacisz-
nym miejscu pełnym zieleni, wypełnionym 
mieszkańcami z Mrągowa, Grünberg, Condom i 
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SPORT SPORT   

Piłkarze UKS-u Mazury na 
finały wybrali się jako zwy-
cięzcy półfinałowego turnieju 
w Reszlu. Do Olsztyna poje-
chali z nadziejami na dobry 
wynik, ale wiedzieli, że o 
zwycięstwo nie będzie łatwo. 
W pierwszym meczu finałów 
pokonali Zatokę Braniewo 1:0, 
a decydującego gola strzelił 
Adam Bognacki. W drugim 
spotkaniu, podopieczni Zbi-
gniewa Marczuka poradzili 
sobie z OKS-em Stomil Olsz-
tyn. Mrągowianie ponownie 
wygrali 1:0, a zwycięską bramkę na minutę przed 
końcem meczu strzelił Dorian Jędrzejczyk. 
Przed ostatnim meczem z Vęgorią, piłkarze UKS-
u byli już pewni zwycięstwa w turnieju finało-
wym. Jednak nie spoczęli na laurach, a swój suk-
ces przypieczętowali zwycięstwem nad Vęgorią 
Węgorzewo 2:1. Obie bramki zdobył niezawod-
ny Adam Bognacki. 
Tym samym tytuł Mistrza Województwa trafił w 

ręce młodych piłkarzy UKS Mazury! To najwięk-
szy sukces młodzików UKS-u w ich karierze. 
SKŁAD UKSSKŁAD UKSSKŁAD UKSSKŁAD UKS----u NA FINAŁACH W OLSZTYNIE: u NA FINAŁACH W OLSZTYNIE: u NA FINAŁACH W OLSZTYNIE: u NA FINAŁACH W OLSZTYNIE: 
Natalia Bałdyga, Maksymilian Bladosz, Adam 
Bognacki, Damian Ciecierski, Dorian Jędrzejczyk, 
Wojciech Krawczyk, Konrad Kowalewski, Daniel 
Łangowski, Michał Marczuk, Marcin Spirydon, 
Kacper Pyrek, Jakub Tomaszewski, Kacper Toma-
szewski. 

W skrócie 

Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    

Młodzicy UKS Mazury zostali  
mistrzami województwa! 

Młodzicy UKS Mazury zdobyli tytuł Mistrza Województwa w piłce nożnej w sezonie 2011/12. Młodzicy UKS Mazury zdobyli tytuł Mistrza Województwa w piłce nożnej w sezonie 2011/12. Młodzicy UKS Mazury zdobyli tytuł Mistrza Województwa w piłce nożnej w sezonie 2011/12. Młodzicy UKS Mazury zdobyli tytuł Mistrza Województwa w piłce nożnej w sezonie 2011/12. 
Młodzi piłkarze wygrali w sobotę, 23 czerwca finałowy turniej rozgrywany w Olsztynie. Młodzi piłkarze wygrali w sobotę, 23 czerwca finałowy turniej rozgrywany w Olsztynie. Młodzi piłkarze wygrali w sobotę, 23 czerwca finałowy turniej rozgrywany w Olsztynie. Młodzi piłkarze wygrali w sobotę, 23 czerwca finałowy turniej rozgrywany w Olsztynie.     

Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec spotkała się osobiście z zawodnika-Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec spotkała się osobiście z zawodnika-Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec spotkała się osobiście z zawodnika-Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec spotkała się osobiście z zawodnika-
mi, Trenerem oraz Zarządem Klubu UKS Mazury Mrągowo aby pogratulować mi, Trenerem oraz Zarządem Klubu UKS Mazury Mrągowo aby pogratulować mi, Trenerem oraz Zarządem Klubu UKS Mazury Mrągowo aby pogratulować mi, Trenerem oraz Zarządem Klubu UKS Mazury Mrągowo aby pogratulować 
zwycięstwa. zwycięstwa. zwycięstwa. zwycięstwa.     

Finał Mistrzostw Polski Szkół 
Podstawowych Szkolnego 
Związku Sportowego w piłce 
siatkowej „czwórek”  
dziewcząt 
W Rawie Mazowieckiej odbyły się Mistrzostwa W Rawie Mazowieckiej odbyły się Mistrzostwa W Rawie Mazowieckiej odbyły się Mistrzostwa W Rawie Mazowieckiej odbyły się Mistrzostwa 
Polski Siatkarskich „czwórek” dziewcząt Szkół Polski Siatkarskich „czwórek” dziewcząt Szkół Polski Siatkarskich „czwórek” dziewcząt Szkół Polski Siatkarskich „czwórek” dziewcząt Szkół 
Podstawowych. W turnieju, jako Mistrz Podstawowych. W turnieju, jako Mistrz Podstawowych. W turnieju, jako Mistrz Podstawowych. W turnieju, jako Mistrz     
Województwa uczestniczyła nasza Szkoła Pod-Województwa uczestniczyła nasza Szkoła Pod-Województwa uczestniczyła nasza Szkoła Pod-Województwa uczestniczyła nasza Szkoła Pod-
stawowa nr 4.stawowa nr 4.stawowa nr 4.stawowa nr 4.    
Do rywalizacji przystąpiło 15 drużyn (mistrzowie 
województw). W pierwszej fazie zespoły podzie-
lono na trzy pięciozespołowe grupy. Po dwie 
najlepsze awansowały do fazy finałowej z zalicze-
niem jednego meczu grupowego. Tam trzeba 
było jeszcze rozegrać cztery spotkania. Nasze 
dziewczęta z SP 4 Mrągowo,  grały bardzo do-
brze, ale w kluczowym momencie imprezy dwie 
czołowe siatkarki doznały kontuzji (jedna w 
meczu z Krakowem-wicemistrzem, druga w 
meczu z mistrzem ze Świdnika) Pierwszy set 
meczu ze Świdnikiem należał do najlepszych z 
Turnieju, nasza pierwsza czwórka przegrała nie-
znacznie 25:23, druga czwórka wygrała seta zde-
cydowanie 25:9 i o wszystkim decydował trzeci 
set w którym nasza czołowa zawodniczka dozna-
ła skręcenia kostki i przegraliśmy 10:15. Zamiast 
medalu, a nawet mistrzostwa, trzeba było zado-
wolić się piątym miejscem. Rekompensatą były 
aż trzy wyróżnienia indywidualne. Turnieje 
czwórek podlegają bardzo surowym rygorom. 
Kadra drużyny liczy dziesięć zawodniczek po-
dzielonych na dwie piątki. W pierwszym secie 
występuje jedna, w drugim – następna. W ewen-
tualnym tie braku można wybrać zespół z całej 
dziesiątki. W każdym razie ustalenia obowiązują 
przez cały turniej, nie można nic zmieniać. W 
eliminacjach  wygraliśmy wszystkie mecze, tra-
cąc tylko jednego seta w potyczce z Rawą Mazo-
wiecką. Weszliśmy do finału z zaliczonym zwy-
cięstwem nad Kędzierzynem. Niestety po kontu-
zjach dwóch czołowych zawodniczek dziewczę-
tom nie udało się wygrać już żadnego meczu, 
przy czym trzy przegrały w tie braeku po drama-
tycznych końcówkach. Skończyło się na piątym 
miejscu. 
Udział w turnieju dofinansowany ze środków Udział w turnieju dofinansowany ze środków Udział w turnieju dofinansowany ze środków Udział w turnieju dofinansowany ze środków 
finansowych Urzędu Miasta Mrągowo.finansowych Urzędu Miasta Mrągowo.finansowych Urzędu Miasta Mrągowo.finansowych Urzędu Miasta Mrągowo.    

Barbara LeszczyńskaBarbara LeszczyńskaBarbara LeszczyńskaBarbara Leszczyńska----        
Koordynator projektuKoordynator projektuKoordynator projektuKoordynator projektu    Zagrajmy razem  
„LET'S PLAY TOGETHER" to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Euro-„LET'S PLAY TOGETHER" to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Euro-„LET'S PLAY TOGETHER" to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Euro-„LET'S PLAY TOGETHER" to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Euro-
pejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu" Akcja 1.1. Wnioskodawcą projektu jest pejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu" Akcja 1.1. Wnioskodawcą projektu jest pejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu" Akcja 1.1. Wnioskodawcą projektu jest pejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu" Akcja 1.1. Wnioskodawcą projektu jest 
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----    Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie.Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie.Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie.Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie.    

Przedsięwzięcie jest realizowane w dniach 1-8 
lipca br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
OHP w Mrągowie. Uczestnikami projektu jest 
młodzież z czterech krajów Unii Europejskiej: 
Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski w wieku 17-23 
lat. Grupę polską reprezentują podopieczni Ośrod-
ka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. 
Tematem projektu jest siatkówka plażowa oraz 
pewne dziedziny związane z tą dyscypliną sporto-
wą jak: pierwsza pomoc z elementami masażu, 
fotografia sportowa, kibicowanie i taniec cheerlea-
derek. Głównym celem projektu jest promowanie 
aktywności i integracji społecznej młodzieży po-
przez grę w siatkówkę plażową. Poprzez uczest-
nictwo w projekcie młodzież będzie mogła rozwi-
jać swoje zainteresowania oraz pozna alternatyw-
ne formy spędzania czasu wolnego. Uczestnicy 
podczas spotkania zapoznają się również z kulturą, 
obyczajami krajów partnerskich jak również prze-
łamią bariery językowe i kulturowe. Podsumowa-
niem projektu będzie „Turniej plażowy" zorgani-
zowany dla mieszkańców Mrągowa, który odbę-
dzie się 7 lipca 2012 r. o godz. 13:00 na plaży miej-
skiej w Mrągowie. Podczas turnieju społeczność 

lokalna będzie mogła zagrać z uczestnikami projek-
tu w siatkówkę plażową, wziąć udział w warszta-
tach tanecznych cheerleaderek oraz w konkursie 
na najpiękniejszą rzeźbę z piasku. Dla najmłod-
szych mieszkańców Mrągowa również będą za-
pewnione różne zabawy i atrakcje. 
Poprzez realizację tego projektu chcemy pokazać 
młodzieży jak i wszystkim mieszkańcom Mrągowa 
jak ważny jest sport w naszym życiu i jak wiele 
wartości wnosi. Uprawiając sport człowiek nabiera 
dystansu do codziennych problemów, eliminuje 
rutynę. Sport jest jedyną dyscypliną, która łączy 
wszystkie kraje i jest ponad wszelkimi podziałami. 
Każdy ma równe szanse aby wygrać bez względu 
na pochodzenie, rasę czy też wyznanie. Wspólne 
działania w międzynarodowym towarzystwie 
dadzą odczuć, nie tylko uczestnikom projektu ale i 
społeczności lokalnej, iż jesteśmy wszyscy obywa-
telami Europy. 

    
    
    
    

„Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie „Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie „Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie „Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie 
ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej 
informacji".informacji".informacji".informacji".    
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W skrócie 

Maciej Maleńczuk  
wystąpi w Mrągowie   

Zapraszamy 26 lipca, godz. Zapraszamy 26 lipca, godz. Zapraszamy 26 lipca, godz. Zapraszamy 26 lipca, godz. 
20:00 do amfiteatru w Mrągo-20:00 do amfiteatru w Mrągo-20:00 do amfiteatru w Mrągo-20:00 do amfiteatru w Mrągo-
wie na koncert Maciej Maleń-wie na koncert Maciej Maleń-wie na koncert Maciej Maleń-wie na koncert Maciej Maleń-
czuk & Psychodancing. czuk & Psychodancing. czuk & Psychodancing. czuk & Psychodancing.     
Maciej Maleńczuk to polski 
wokalista i gitarzysta rockowy, 

poeta, a także osobowość telewizyjna. Uważany 
za jednego z najbardziej awangardowych i kon-
trowersyjnych polskich artystów muzycznych. 
Bilety do nabycia w Centrum Kultury i Turystyki, 
ul. Warszawska 26, tel. (89) 743 34 66 (10:00-
17:00) oraz Centrum Promocji Mazur-Travel,  ul. 
Królewiecka 45, tel. (89) 741 69 40.  

Wszystkich miłośników programów kabareto-
wych oraz dobrej muzyki zapraszamy na najbar-
dziej wyjątkową noc w regionie. Mrągowo już po 
raz kolejny gościć będzie najbardziej znanych i 
lubianych przez publiczność artystów sceny kaba-
retowej. Wydarzenie organizowane przez Stowa-
rzyszenie PAKA gwarantuje bez wątpienia najlep-
szą tego typu wakacyjną imprezę w 2012 roku. 
Tegoroczna Mazurska Noc Kabaretowa będzie 
miała miejsce 14 lipca 2012 roku w nowym amfi-
teatrze nad jeziorem Czos. Podczas nocy kabareto-
wej wystąpią najlepsi wykonawcy sztuki kabare-
towej. Wśród grup kabaretowych obejrzymy: 
Grupę Mo Carta, Hrabi, Łowców B.,Limo, Smile, 
Elita i Liquidmime. Na scenie mrągowskiego amfi-
teatru wystąpią również: Ireneusz Krosny, Artur 
Andrus, Alicja Węgorzewska, Zbigniew Wodecki, 
Maciej Miecznikowski, Piotr Bukartyka oraz 
zespołu Motema Africa a także orkiestra Kukla 
Band. 
Udział w niezwykłym wydarzeniu jakim jest 
Mazurska Noc Kabaretowa to niewątpliwie gwa-
rancja dobrej zabawy, wyśmienitej muzyki oraz 
wesołego klimatu.  

Bilety na Kabareton można zakupić w CKiT w 
Mrągowie , ul. Warszawska 26, tel. 89 7433466, 
bilety@ckit.mragowo.pl. 

IMPREZY W NOWYM AMFITEATRZEIMPREZY W NOWYM AMFITEATRZE  

Mazurska Noc Kabaretowa Mazurska Noc Kabaretowa Mazurska Noc Kabaretowa    
Mrągowo już od wielu lat gości najlepsze polskie grupy kabaretowe oraz wykonawców muzyki Mrągowo już od wielu lat gości najlepsze polskie grupy kabaretowe oraz wykonawców muzyki Mrągowo już od wielu lat gości najlepsze polskie grupy kabaretowe oraz wykonawców muzyki Mrągowo już od wielu lat gości najlepsze polskie grupy kabaretowe oraz wykonawców muzyki 
rozrywkowej. Mazurska Noc Kabaretowa to wyjątkowe widowisko kabaretowo rozrywkowej. Mazurska Noc Kabaretowa to wyjątkowe widowisko kabaretowo rozrywkowej. Mazurska Noc Kabaretowa to wyjątkowe widowisko kabaretowo rozrywkowej. Mazurska Noc Kabaretowa to wyjątkowe widowisko kabaretowo ----    muzyczne muzyczne muzyczne muzyczne 
pokazujące, że Polska jest najbardziej rozśpiewanym narodem.pokazujące, że Polska jest najbardziej rozśpiewanym narodem.pokazujące, że Polska jest najbardziej rozśpiewanym narodem.pokazujące, że Polska jest najbardziej rozśpiewanym narodem.    

Koncert Moniki Brodki  
Zapraszamy także na Zapraszamy także na Zapraszamy także na Zapraszamy także na 
koncert BRODKI w koncert BRODKI w koncert BRODKI w koncert BRODKI w 
nowym amfiteatrze nowym amfiteatrze nowym amfiteatrze nowym amfiteatrze ----    
18 sierpnia (sobota), 18 sierpnia (sobota), 18 sierpnia (sobota), 18 sierpnia (sobota),     
godz. 20.30godz. 20.30godz. 20.30godz. 20.30    
To prawdziwa gratka dla 
miłośników twórczości 
młodej piosenkarki.  

Bilety w cenie 35 zł (I miejsca), 25 zł (II miejsca), 
15 zł (III miejsca) dostępne w kasie Centrum 
Kultury i Turystyki w Mrągowie. 

Bilety: 50, 70, 100zł –  pakiet grupowy do 50% taniej  

 

Zaproszenia na widowisko Waldemar Malicki & Filharmonia Dowcipu stanowią rewelacyjny prezent dla Klientów lub nagrodę dla 

najlepszych Pracowników.  Zachęcamy do zakupu biletów bezpośrednio od Organizatorów Koncertu.  

Przy zamówieniach grupowych dostępne będą rabaty do 50% ceny biletów.  

Kontakt: 

Ula Kęcik u.kecik@filharmoniadowcipu.pl, 505 080 073 
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ZAPROSZENIA  ZAPROSZENIA    
W skrócie 

III Festyn Średniowieczny 
Gothicum 
Zakuci w stal rycerze, knechci i barbarzyńcy. Zakuci w stal rycerze, knechci i barbarzyńcy. Zakuci w stal rycerze, knechci i barbarzyńcy. Zakuci w stal rycerze, knechci i barbarzyńcy. 
Tajemnicze opowieści o krwawych podbojach, Tajemnicze opowieści o krwawych podbojach, Tajemnicze opowieści o krwawych podbojach, Tajemnicze opowieści o krwawych podbojach, 
legendy o sławie i honorze rycerskim, tajemnicze legendy o sławie i honorze rycerskim, tajemnicze legendy o sławie i honorze rycerskim, tajemnicze legendy o sławie i honorze rycerskim, tajemnicze 
kramy kramy kramy kramy ----    to wszystko zagości podczas III Festynu to wszystko zagości podczas III Festynu to wszystko zagości podczas III Festynu to wszystko zagości podczas III Festynu 
Średniowiecznego Gothicum w Mrągowie 8 lipca Średniowiecznego Gothicum w Mrągowie 8 lipca Średniowiecznego Gothicum w Mrągowie 8 lipca Średniowiecznego Gothicum w Mrągowie 8 lipca 
2012 r. w niedzielę na Placu Unii Europejskiej. 2012 r. w niedzielę na Placu Unii Europejskiej. 2012 r. w niedzielę na Placu Unii Europejskiej. 2012 r. w niedzielę na Placu Unii Europejskiej.     
Już po raz trzeci na cały dzień przeniesiemy się w 
czasy zamierzchłego średniowiecza, gdzie spotka-
my rycerzy, nadobne damy oraz barbarzyńców. 
Podczas festynu zobaczymy walki rycerskie i 
plebejskie zabawy, skosztujemy jadła średnio-
wiecznego i podziwiać będziemy broń oraz stroje 
z epoki. Będą namioty i bombardy oraz wypad na 
miasto. Zapraszamy!Zapraszamy!Zapraszamy!Zapraszamy! 

W „Konkursie na najlepszą potrawę z wołowiny” 
do rywalizacji staną kucharze z restauracji, zakła-
dów gastronomicznych i gospodarstw agrotury-
stycznych naszego regionu. Przygotują tym ra-
zem bitki wołowe. Swoje kucharskie umiejętno-
ści zaprezentują również gospodynie domowe, 
przyrządzając dla odmiany, bitki wieprzowe w 
„Konkursie na najlepszą potrawę z wieprzowiny”. 
Oceny potraw dokona profesjonalne jury pod 
przewodnictwem dr Grzegorza Russaka. Nowo-
ścią tegorocznej edycji będzie transmisja on-line z 
przebiegu konkursów na stronie internetowej 
www.warmia.mazury.pl. Kolejnym festiwalo-
wym konkursem będzie konkurs publiczności 
„Na najlepszy gulasz wołowy” przygotowany dla 
kucharzy z lokalnych restauracji, zakładów ga-
stronomicznych oraz gospodarstw agroturystycz-
nych. Oceny przyrządzonych gulaszów dokona 
zgromadzona publiczność. 
Atrakcją festiwalu będzie pokaz pieczenia koźlę-
ciny na rożnie i jej degustacja, podczas której 
mieszkańcy Mrągowa i turyści będą mieli okazję 

poznać walory kulinarne tego rodzaju mięsa. Fe-
stiwalowi towarzyszyć będzie kiermasz produk-
tów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych, w 
tym członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne War-
mia Mazury Powiśle” oraz występy artystyczne. 
Celem imprezy i odbywających się w jej ramach 
konkursów jest promocja i rozwój rynku mięsa 
czerwonego z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego i na tej bazie kreowanie oferty kuli-
narnej – tradycyjnej gastronomii i przetwórstwa, 
kultywowanie oraz propagowanie i pogłębianie 
wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej Warmii, 
Mazur i Powiśla, a także promowanie jedynych w 
swoim rodzaju produktów żywnościowych, spe-
cyficznych dla naszego regionu, a także wykazanie 
się znajomością w przygotowywaniu potraw z 
mięsa czerwonego.  
Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Mia-
sto Mrągowo, Centrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie oraz Miasteczko Westernowe 
„Mrongoville” Sp. z o.o. 

Wystawa Mrągowo  
w obiektywie  
Mirosława Kleczkowskiego 
7 lipca o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy 7 lipca o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy 7 lipca o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy 7 lipca o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy 
na wernisaż wystawy "Mrągowo w obiekty-na wernisaż wystawy "Mrągowo w obiekty-na wernisaż wystawy "Mrągowo w obiekty-na wernisaż wystawy "Mrągowo w obiekty-
wie" Mirosława Kleczkowskiego w CKiT.wie" Mirosława Kleczkowskiego w CKiT.wie" Mirosława Kleczkowskiego w CKiT.wie" Mirosława Kleczkowskiego w CKiT.    
Wystawa jest kolejną propozycją laureata nagro-
dy Wicestarosty Powiatu Kętrzyńskiego Zbignie-
wa Nowaka, przyznanej w Ogólnopolskim Kon-
kursie Fotograficznym „Pejzaż Polski” i autora 
wystawy „Przyroda w obiektywie Mirosława 
Kleczkowskiego”, którą mogliśmy podziwiać w 
roku 2011. Tym razem będziemy mieli okazję 
obejrzeć jego oczami nasze miasto – Mrągowo. 
Okazuje się, że miasto to nie tylko ludzie, ulice, 
pośpiech i gwar. Miasto w obiektywie tego foto-
grafa – to także przyroda, pejzaż malowany świa-
tłem, powietrze pachnące lasem i wilgotne od 
mgły...  Można śmiało powiedzieć, że kto nie zna 
Mrągowa ze zdjęć Mirosława Kleczkowskiego, 
nie zna jego  najciekawszego oblicza. 

Najprawdziwsze nashville’owe brzmienia usły-
szycie w wykonaniu The SteelDrivers, legendy 
bluegrassu (3 nominacje do Grammy) i Rob Ryan 
Roadshow, który zaprezentuje najbardziej dyna-
miczne połączenie country i high energy honky 
tonk, a James Lann Band dopełni stawki amery-
kańskich gwiazd. Inni zagraniczni artyści to Jason 
Lee McKinney Band i Flynville Train (z repertua-
rem country rockowym) oraz Noel Coutts (Nowa 
Zelandia). 
Oczywiście nie zabraknie polskich, znanych i 
lubianych wokalistów i zespołów country, a 
podczas niedzielnego koncertu „Country i okoli-
ce” wystąpi m.in. zwycięzca I edycji X-Factor, 
Gienek Loska oraz zespół Wilki, Wilki, Wilki, Wilki, który swoje 

dwudziestolecie postanowił świętować w coun-
trowym entourage’u i z pewnością spowoduje, że 
cały amfiteatr będzie „Tańczący z Wilkami”… i 
śpiewający niewątpliwie też. Istotną informacją 
dla fanów Festiwalu jest fakt, że tegoroczny Pik-
nik odbędzie się w nowym, większym amfitea-
trze. Program 31. Pikniku Country na stronie 
www.festiwalpiknikcountry.pl.  
Patronat medialny i relacje z Pikniku zapewni 
telewizja POLSAT. Partnerami będą Gmina 
Miasta Mrągowo oraz Saloon i Fundacja Country.  
Do odwiedzenia Mrągowa w tym czasie, do 
zobaczenia i wysłuchania wszystkiego, co będzie 
się tam wtedy działo, zaprasza Performance Mar-
keting Group - organizator Międzynarodowego 
Festiwalu Pikniku Country Mrągowo 2012. 

XXXI Piknik Country  
W tym roku Międzynarodowy Festiwal Piknik Country Mrągowo 2012 zapowiada się nie-W tym roku Międzynarodowy Festiwal Piknik Country Mrągowo 2012 zapowiada się nie-W tym roku Międzynarodowy Festiwal Piknik Country Mrągowo 2012 zapowiada się nie-W tym roku Międzynarodowy Festiwal Piknik Country Mrągowo 2012 zapowiada się nie-
zwykle ekscytująco! Impreza została podzielona koncepcyjnie na dwie koncertowe części: zwykle ekscytująco! Impreza została podzielona koncepcyjnie na dwie koncertowe części: zwykle ekscytująco! Impreza została podzielona koncepcyjnie na dwie koncertowe części: zwykle ekscytująco! Impreza została podzielona koncepcyjnie na dwie koncertowe części: 
„Międzynarodowy Piknik Country”  27„Międzynarodowy Piknik Country”  27„Międzynarodowy Piknik Country”  27„Międzynarodowy Piknik Country”  27----28 lipca oraz „Country i okolice”  29 lipca.28 lipca oraz „Country i okolice”  29 lipca.28 lipca oraz „Country i okolice”  29 lipca.28 lipca oraz „Country i okolice”  29 lipca.    

Festiwal potraw z mięsa wieprzowego, 
wołowego, jagnięcego, koziego 

Już po raz trzeci Miasteczko Westernowe „Mrongoville” w Mrągowie 21 Już po raz trzeci Miasteczko Westernowe „Mrongoville” w Mrągowie 21 Już po raz trzeci Miasteczko Westernowe „Mrongoville” w Mrągowie 21 Już po raz trzeci Miasteczko Westernowe „Mrongoville” w Mrągowie 21 
lipca będzie gospodarzem „Regionalnego Festiwalu Potraw z Mięsa Wieprzowego, Wołowego, lipca będzie gospodarzem „Regionalnego Festiwalu Potraw z Mięsa Wieprzowego, Wołowego, lipca będzie gospodarzem „Regionalnego Festiwalu Potraw z Mięsa Wieprzowego, Wołowego, lipca będzie gospodarzem „Regionalnego Festiwalu Potraw z Mięsa Wieprzowego, Wołowego, 
Jagnięcego, Koziego”. Jagnięcego, Koziego”. Jagnięcego, Koziego”. Jagnięcego, Koziego”.     

Wystawa Elżbiety  
Bonieckiej - Milowicz 
Centrum Kultury i Turystyki i Zarząd Okręgu Centrum Kultury i Turystyki i Zarząd Okręgu Centrum Kultury i Turystyki i Zarząd Okręgu Centrum Kultury i Turystyki i Zarząd Okręgu 
Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów     
Plastyków serdecznie zapraszają na wernisaż Plastyków serdecznie zapraszają na wernisaż Plastyków serdecznie zapraszają na wernisaż Plastyków serdecznie zapraszają na wernisaż 
wystawy Elżbiety Bonieckiejwystawy Elżbiety Bonieckiejwystawy Elżbiety Bonieckiejwystawy Elżbiety Bonieckiej----Milowicz, 7 lipca Milowicz, 7 lipca Milowicz, 7 lipca Milowicz, 7 lipca 
2012 roku godz. 17.00.2012 roku godz. 17.00.2012 roku godz. 17.00.2012 roku godz. 17.00.    
Elżbieta Boniecka Milowicz ukończyła Państwo-
wą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dy-
plom otrzymała w 1982 roku, na wydziale Archi-
tektury Wnętrz i Wzornictwa Przemyslowego, 
studiowała również malarstwo w pracowni prof. 
Kiejstuta Bereźnickiego. W 1989 r. została przyję-
ta do Okręgu Olsztyńskiego ZPAP. Od 2003 r. 
należy do grupy artystycznej „Try’kot” oraz Sto-
warzyszenia „Areszt Sztuki”. Zajmuje się rysun-
kiem, malarstwem, projektowaniem i aranżacją 
wnętrz. Mieszka i pracuje w Olsztynie. 
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PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM     
piątek 6 lipca  piątek 6 lipca  piątek 6 lipca  piątek 6 lipca      
PRZEPUSTKA DO MRĄGOWA 
16.30  Przesłuchania konkursowe zespołów country: 
            theBL, Country Zone, Piotr Czaplicki, Gabrysia Mycielska,  
            Jon Kentucky Band, Wheels of Steel 
18.30  Wojciech Dudkowski i Droga na Ostrołękę 
19.15  FINAŁ „Przepustki do Mrągowa” - występy laureatów 
20.00  ALICJA BONCOL& KOALICJA 
 
sobota 7 lipcasobota 7 lipcasobota 7 lipcasobota 7 lipca 
12.00  Konkurs wokalny „To mi w duszy gra”           
SIECIAKI na wakacjach 
14.00 - 17.00   Piknik edukacyjny dla dzieci 
                         Sieciokino, Mega Centrum Zabezpieczeń, Sieciakowa Strefa Rozrywki 
                         zabawy i atrakcje, konkursy z nagrodami 
Grupa ŻYWY TEATR 
15.00  PARADA ULICZNA 
            animacje dla dzieci 
16.30 SPEKTAKL NA SZCZUDŁACH pt. "Kabaret" 
17.00  Występ zespołu "W Dobrym Świecie" i rozstrzygnięcie konkursu Sieciaków 
17.30  Występ laureatów konkursu „To mi w duszy gra” 
18.00  Wręczenie wyróżnień zasłużonym mieszkańcom Mrągowa 
            Orkiestra Dęta Mrongovia                            
20.00  M E Z O 
21.30  KASIA WILK 
 
17.00 Centrum Kultury i Turysyki - wernisaż wystaw: 
"Mrągowo w obiektywie" Mirosława Kleczkowskiego oraz prac plastycznych Elżbiety Bonieckiej-Milowicz 
 
niedziela 8 lipca  niedziela 8 lipca  niedziela 8 lipca  niedziela 8 lipca      
8. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego  
12.00 - 19.00  Festyn Średniowieczny GOTHICUM  
                          z udziałem Bractwa Rycerskiego Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg  
                          z Mrągowa, Konwentu św. Piotra z Olsztynka  
                          oraz Bractwa Historycznego Winland z Białegosotoku 
                          w programie: obozowe pierepałki, gry i zabawy plebejskie, scenki rodzajowe,  
                          tańce, obóz rzemieślników, turnieje rycerskie, strzelanie z łuku  
14.00   Występ Chóru Kamerton 
              Otwarcie Przeglądu Rękodzieła, występy zespołów: 
              Zespół Mazury ze Szczytna 
              Zespół Wrzosy i Yanko Kapela z Dźwierzut 
              Kapela Warmińska U Rysia z Biskupca 
              Kapela Kosejder ze Stawigudy 
17.45   Rozstrzygnięcie Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur 
18.00   Zespół Pieśni i Tańca KORTOWO 
 

Sportowo i rekreacyjnie...Sportowo i rekreacyjnie...Sportowo i rekreacyjnie...Sportowo i rekreacyjnie...    
7 lipca7 lipca7 lipca7 lipca    
10.00 Turniej Piłki Ulicznej, ul. Sobczyńskiego 
10.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, plaża przy os. Grunwaldzkim 
8 lipca8 lipca8 lipca8 lipca    
9.00   Zawody wędkarskie dla najmłodszych, Jeziorko Magistrackie 
10.00 Turniej Piłki Nożnej Mrągowskich Zakładów Pracy, Boisko Orlik  
          na ul. Żołnierskiej 
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