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W skrócie Samorząd Mrągowa wygrał w sądzie Samorząd Mrągowa wygrał w sądzie Samorząd Mrągowa wygrał w sądzie    
z Agencją Mienia Wojskowegoz Agencją Mienia Wojskowegoz Agencją Mienia Wojskowego   

Sprawiedliwy wyrok po 5 latach walki w sądach Burmistrz Miasta, Otolii Siemieniec i mec. Bohdana Sprawiedliwy wyrok po 5 latach walki w sądach Burmistrz Miasta, Otolii Siemieniec i mec. Bohdana Sprawiedliwy wyrok po 5 latach walki w sądach Burmistrz Miasta, Otolii Siemieniec i mec. Bohdana Sprawiedliwy wyrok po 5 latach walki w sądach Burmistrz Miasta, Otolii Siemieniec i mec. Bohdana 
Dzitko z Olsztyna, z Agencją Mienia Wojskowego.  Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w piątek, 13 lipca Dzitko z Olsztyna, z Agencją Mienia Wojskowego.  Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w piątek, 13 lipca Dzitko z Olsztyna, z Agencją Mienia Wojskowego.  Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w piątek, 13 lipca Dzitko z Olsztyna, z Agencją Mienia Wojskowego.  Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w piątek, 13 lipca 
2012 r. orzekł, że miasto Mrągowo nie będzie musiało zwracać Agencji kwoty prawie 5 mln zł, upustu 2012 r. orzekł, że miasto Mrągowo nie będzie musiało zwracać Agencji kwoty prawie 5 mln zł, upustu 2012 r. orzekł, że miasto Mrągowo nie będzie musiało zwracać Agencji kwoty prawie 5 mln zł, upustu 2012 r. orzekł, że miasto Mrągowo nie będzie musiało zwracać Agencji kwoty prawie 5 mln zł, upustu 
udzielonego Miastu przy zakupie nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej. udzielonego Miastu przy zakupie nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej. udzielonego Miastu przy zakupie nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej. udzielonego Miastu przy zakupie nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej.     

W 2003 r. po negocjacjach, Prezes Agencji obni-
żył cenę sprzedaży dla Miasta, położonej w cen-
trum nieruchomości po byłej Jednostce Wojsko-
wej, zlikwidowanej w 2002 r. Miasto Mrągowo 
było jedynym partnerem gotowym podjąć się, 
bardzo trudnego wyzwania, zagospodarowania 
całego terenu powojskowego. W toku rokowań, 
Burmistrz Miasta uzyskała zapewnienie ze strony 
Prezesa Agencji, że Miasto będzie mogło zbyć 
część nieruchomości, zbędnych dla zaspokojenia 
potrzeb własnych, na rzecz innych podmiotów, 
bez konieczności zwrotu upustu cenowego. Nie-
ruchomość, wycenioną przez rzeczoznawcę na 
kwotę 8,07 mln zł, miasto Mrągowo zakupiło za 
kwotę 3 mln zł, biorąc na ten cel kredyt banko-
wy. Na podstawie podpisanego porozumienia i 
stosownej uchwały Rady Powiatu z dnia 
30.06.2003 r. Starostwo Powiatowe w Mrągowie 
miało nabyć kilka nieruchomości, na własne 
potrzeby. Już po wykupie nieruchomości przez 
Miasto /akt notarialny został podpisany w dniu 
02.12.2003 r./ Starostwo wycofało się z zakupu 
części nieruchomości, podejmując uchwałę w 

dniu 29.12.2003 r. W tej sytuacji Miasto samo 
musiało zmierzyć się z trudnym problemem zago-
spodarowania całej nieruchomości po byłej Jedno-
stce Wojskowej.   W 2007 r. Agencja Mienia Woj-
skowego wystąpiła o zwrot kwoty upustu ceno-
wego. Według Agencji, bonifikata powinna zostać 
zwrócona, ponieważ Miasto zakupiło nierucho-
mość z bonifikatą, w trybie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Oznaczało to, że zgodnie z tą 
ustawą nie może jej sprzedać przed upływem 10 
lat od daty zakupu, a wcześniej mogła być wyko-
rzystana tylko na zadania własne Miasta, a nie na 
inne cele. Sąd Okręgowy w Olsztynie, w paź-
dzierniku 2010 r. orzekł, że Agencji należy się 
częściowy zwrot dochodzonych roszczeń wraz z 
odsetkami. Od tego wyroku Burmistrz wniosła 
apelację, do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, 
który w lutym 2011 r. podtrzymał wyrok Sądu 
Okręgowego w Olsztynie. Miasto Mrągowo, w 
toku długiego procesu sądowego, złożyło bardzo 
dobrze udokumentowane wnioski dowodowe i 
przedstawiło argumenty, które zostały uwzględ-
nione dopiero przez Sąd Najwyższy, który w 

Więcej str. 8 

Festiwal Pieśni  
Żołnierskiej i Patriotycznej 
Festiwal odbędzie się w dniach 25Festiwal odbędzie się w dniach 25Festiwal odbędzie się w dniach 25Festiwal odbędzie się w dniach 25----26 sierpnia w 26 sierpnia w 26 sierpnia w 26 sierpnia w 
Mrągowie. Zamierzeniem festiwalu jest popula-Mrągowie. Zamierzeniem festiwalu jest popula-Mrągowie. Zamierzeniem festiwalu jest popula-Mrągowie. Zamierzeniem festiwalu jest popula-
ryzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej jako ryzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej jako ryzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej jako ryzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej jako 
jednej z form wychowania patriotycznego, jednej z form wychowania patriotycznego, jednej z form wychowania patriotycznego, jednej z form wychowania patriotycznego,     
integracja środowiska kombatanckiego po stronie integracja środowiska kombatanckiego po stronie integracja środowiska kombatanckiego po stronie integracja środowiska kombatanckiego po stronie 
polskiej i rosyjskiej, rozwijanie dobrosąsiedzkiej polskiej i rosyjskiej, rozwijanie dobrosąsiedzkiej polskiej i rosyjskiej, rozwijanie dobrosąsiedzkiej polskiej i rosyjskiej, rozwijanie dobrosąsiedzkiej 
współpracy na niwie kulturalnej i turystycznej współpracy na niwie kulturalnej i turystycznej współpracy na niwie kulturalnej i turystycznej współpracy na niwie kulturalnej i turystycznej 
obu narodowości.obu narodowości.obu narodowości.obu narodowości.    
W pierwszym dniu Festiwalu, po uroczystym 
otwarciu o godz. 10.30 na Placu Unii Europej-
skiej, odbędą się występy konkursowe zespołów 
w Centrum Kultury i Turystyki.  
Drugi dzień Festiwalowy rozpocznie się o godz. 
12.00 na Placu Unii Europejskiej. Wystąpią: Chór 
Kamerton,  laureaci Festiwalu, zespół Czarne 
Berety z Kaliningradu, Orkiestra Reprezentacyj-
na Wojska Polskiego.  
 

Reprezentacyjny Zespół  
Artystyczny Wojska  
Polskiego wystąpi 
w amfiteatrze  
Serdecznie zapraszamy 12 sierpnia (niedziela), Serdecznie zapraszamy 12 sierpnia (niedziela), Serdecznie zapraszamy 12 sierpnia (niedziela), Serdecznie zapraszamy 12 sierpnia (niedziela),     
o godz. 16.00, do amfiteatru nad jeziorem Czos o godz. 16.00, do amfiteatru nad jeziorem Czos o godz. 16.00, do amfiteatru nad jeziorem Czos o godz. 16.00, do amfiteatru nad jeziorem Czos     
na koncert Reprezentacyjnego Zespołu Arty-na koncert Reprezentacyjnego Zespołu Arty-na koncert Reprezentacyjnego Zespołu Arty-na koncert Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego.stycznego Wojska Polskiego.stycznego Wojska Polskiego.stycznego Wojska Polskiego.    
Swoją działalnością Zespół od ponad 60-ciu lat 
ukazuje bogactwo kultury narodowej. Upo-
wszechnia ją w środowisku wojskowym i cywil-
nym - w kraju oraz poza jego granicami. 

cią g dalszy str.2cią g dalszy str.2cią g dalszy str.2cią g dalszy str.2    
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W skrócie 

Bezpłatne porady prawne 
dla mieszkańców Mrągowa  
i powiatu mrągowskiego 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrą-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrą-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrą-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrą-
gowie  wspólnie z Warmińskogowie  wspólnie z Warmińskogowie  wspólnie z Warmińskogowie  wspólnie z Warmińsko----Mazurskim Sej-Mazurskim Sej-Mazurskim Sej-Mazurskim Sej-
mikiem Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie  mikiem Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie  mikiem Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie  mikiem Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie  
organizuje dla mieszkańców powiatu mrągow-organizuje dla mieszkańców powiatu mrągow-organizuje dla mieszkańców powiatu mrągow-organizuje dla mieszkańców powiatu mrągow-
skiego  poradnictwo prawne i obywatelskie w skiego  poradnictwo prawne i obywatelskie w skiego  poradnictwo prawne i obywatelskie w skiego  poradnictwo prawne i obywatelskie w 
formie indywidualnych konsultacji oraz spotkań formie indywidualnych konsultacji oraz spotkań formie indywidualnych konsultacji oraz spotkań formie indywidualnych konsultacji oraz spotkań 
tematycznych z różnych dziedzin prawa.tematycznych z różnych dziedzin prawa.tematycznych z różnych dziedzin prawa.tematycznych z różnych dziedzin prawa.    
Konsultacje są bezpłatne. Mogą z nich korzystać 
wszyscy dorośli mieszkańcy powiatu, szczególnie 
zaś osoby niepełnosprawne i ich rodziny. 
Porady udzielane będą w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mrągowie w środy 1 i 22 
sierpnia i kolejne, co drugie środy do końca 2012 
roku w godzinach 9.30 -14.00. 
Na spotkania z radcą prawnym można umawiać 
się telefonicznie pod numerami 89 743 33 60 i 
697 347 555 oraz drogą elektroniczną 
pcpr@powiat.mragowo.pl . 
Poradnictwo świadczone będzie przez pracowni-
ków regionalnego Ośrodka Poradnictwa Praw-
nego i Obywatelskiego w Olsztynie w ramach 
projektu ,,Pytasz nie błądzisz” współfinasowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu społecz-
nego realizowanego przez Warmińsko –
Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 

Stacja Pomocy Brata  
Gerarda  
W Mrągowie działa Stacja Pomocy Brata Gerarda, W Mrągowie działa Stacja Pomocy Brata Gerarda, W Mrągowie działa Stacja Pomocy Brata Gerarda, W Mrągowie działa Stacja Pomocy Brata Gerarda, 
która bezpłatnie troszczy się o chorych mieszkań-która bezpłatnie troszczy się o chorych mieszkań-która bezpłatnie troszczy się o chorych mieszkań-która bezpłatnie troszczy się o chorych mieszkań-
ców Mrągowa i powiatu, zaopatrując ich w leki, ców Mrągowa i powiatu, zaopatrując ich w leki, ców Mrągowa i powiatu, zaopatrując ich w leki, ców Mrągowa i powiatu, zaopatrując ich w leki, 
materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny. materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny. materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny. materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny.     
Stacja Pomocy Brata Gerarda działa przy Parafii 
Rzymskokatolickiej św. Wojciecha przy ul. Króle-
wieckiej 32 A w Mrągowie. Osoby potrzebujące 
mogą zgłaszać się we wtorki i czwartki w godzi-
nach od 16:00 do 18:00. Stacja stanowi kontynua-
cję działalności Stacji Socjalnej Johannitów w 
Mrągowie.  Więcej o działalności jednostki na 
stronie www.swwojciech.net46.net.www.swwojciech.net46.net.www.swwojciech.net46.net.www.swwojciech.net46.net. 

Ruszył mały ruch graniczny z Rosją  
Od 27 lipca mieszkańcy Mrągowa mogą przekraczać granicę z obwodem kaliningradzkim na Od 27 lipca mieszkańcy Mrągowa mogą przekraczać granicę z obwodem kaliningradzkim na Od 27 lipca mieszkańcy Mrągowa mogą przekraczać granicę z obwodem kaliningradzkim na Od 27 lipca mieszkańcy Mrągowa mogą przekraczać granicę z obwodem kaliningradzkim na 
nowych zasadach, już bez wiz. Wystarczy zezwolenie, które będzie uprawniało do wielokrot-nowych zasadach, już bez wiz. Wystarczy zezwolenie, które będzie uprawniało do wielokrot-nowych zasadach, już bez wiz. Wystarczy zezwolenie, które będzie uprawniało do wielokrot-nowych zasadach, już bez wiz. Wystarczy zezwolenie, które będzie uprawniało do wielokrot-
nego wjazdu, wyjazdu oraz przebywania w strefie przygranicznej obu państw.nego wjazdu, wyjazdu oraz przebywania w strefie przygranicznej obu państw.nego wjazdu, wyjazdu oraz przebywania w strefie przygranicznej obu państw.nego wjazdu, wyjazdu oraz przebywania w strefie przygranicznej obu państw.    

Mały ruch graniczny po rosyjskiej stronie obejmie 
obwód kaliningradzki, po polskiej część woje-
wództwa pomorskiego: Gdynię, Gdańsk, Sopot 
oraz powiaty pucki, gdański, nowodworski i mal-
borski, w województwie warmińsko-mazurskim: 
Elbląg i powiaty elbląski, braniewski, lidzbarski, 
bartoszycki oraz Olsztyn, jak również powiaty: 
olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, 
giżycki, gołdapski i olecki. 
Zezwolenia wydawać będą: Polakom - rosyjska 
ambasada w Warszawie i konsulat generalny 
Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, a Rosjanom - 

konsulat RP w Kaliningradzie. Opłata za rozpa-
trzenie wniosku i wydanie zezwolenia wynosi 20 
euro. Z opłaty zwolnione będą dzieci i młodzież 
do 16. roku życia oraz osoby, które przekroczyły 
65 lat, a także inwalidzi z osobami towarzyszący-
mi. 
Za pierwszym razem zezwolenie będzie wyda-
wane na dwa lata, a każde kolejne na pięć lat. 
Osoba, która przekroczy granicę na podstawie 
zezwolenia będzie mogła przebywać w wyzna-
czonych strefach przygranicznych jednorazowo 
do 30 dni licząc od dnia wjazdu, jednak łączny 
czas pobytu nie może przekraczać 90 dni w okre-
sie każdych sześciu miesięcy, liczonych od dnia 
pierwszego wjazdu. 
Zezwolenia nie otrzymają mieszkańcy rosyjskiej 
strefy przygranicznej, którzy w Systemie Infor-
macyjnym Schengen (SIS) mają wpis o odmowie 
wjazdu oraz osoby stwarzające zagrożenie dla 
porządku publicznego i bezpieczeństwa we-
wnętrznego Polski. 
Mały ruch graniczny będzie obowiązywał tylko 
na lądowych (drogowych i kolejowych) przej-
ściach granicznych między Polską a Rosją: w 
Gołdapi, Bezledach, Grzechotkach, Gronowie i 
Braniewie. 
Wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu grani-
cy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy 
przygranicznej ma złagodzić bariery, które stano-
wi granica Schengen.  
Umowę o małym ruchu granicznym między 
obwodem kaliningradzkim a częścią Pomorza, 
Warmii i Mazur podpisali 14 grudnia 2011 roku 
w Moskwie szefowie dyplomacji Polski i Rosji, 
Radosław Sikorski i Siergiej Ławrow. 

Samorząd Mrągowa wygrał z Agencją Mienia Wojskowego cd.  

październiku 2011 r. uwzględnił skargę kasacyjną 
w tej sprawie. W lutym 2012 r. Sąd Najwyższy 
skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, podzielając 
w pełni argumenty Miasta. Tym razem Sąd Ape-
lacyjny w Białymstoku, 13.07.2012 r. ostatecznie 
rozstrzygnął spór na korzyść Miasta.  
To bardzo duży sukces i satysfakcja dla Burmistrz 
Otolii Siemieniec, pracowników Urzędu Miasta 

oraz mec. Bohdana Dzitko. Z kilkudziesięciu 
spraw sądowych w Polsce, z powództwa AMW, 
o zwrot udzielonej bonifikaty, dotychczas obroni-
ły się tylko dwa miasta, Kłodawa i Szczecin a 
trzecim jest Mrągowo. Przeprowadzona rewitali-
zacja terenu powojskowego w Mrągowie stanowi 
wzór dla innych samorządów, co podkreśliła 
Rada Ministrów w specjalnym komunikacie 
ogłoszonym w Monitorze Polskim. 
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W „Konkursie na najlepszą potrawę z wołowiny” 
do rywalizacji stanęły cztery ekipy w kategorii 
restauracje, zakłady gastronomiczne, gospodar-
stwa agroturystyczne: Staromiejska Restauracja – 
Kawiarnia z Olsztyna, Zamek Reszel Kreativ 
Hotel z Reszla, Ekofarma Vitalis z Zastawna k. 
Młynar, Stołówka „Placówka” z Wydmin. 
Laureaci konkursu: I miejsce oraz Puchar Mar-
szałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
dla Zamku Reszel Kreativ Hotel z Reszla za „Bitki 
wołowe podane na kaszy jęczmiennej z sosem z 
duszonych kurek”, II miejsce dla Staromiejskiej 
Kawiarni – Restauracji z Olsztyna za „Bitki woło-
we”, III miejsce dla Ekofarmy Vitalis z Zastawna 
k. Młynar za „Bitki wołowe w sosie borowiko-
wym z kluską ziemniaczaną oraz bób na boczku 
wędzonym po staropolsku”. 
Talent kucharski i umiejętności kulinarne zapre-
zentowało także sześć ekip w kategorii osób fi-
zycznych, przyrządzając bitki wieprzowe w 
„Konkursie na najlepszą potrawę z wieprzowiny”. 
Do zmagań o Puchar Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego stanęły: Ewa Kowalska 
i Ingrid Zacharewicz z Mrągowa, Anna Ruszczyk 
i Aleksandra Korzycka z Mrągowa, Małgorzata 
Dola i Danuta Szajbach z Mrągowa, Barbara Trze-
ciak, Daria Trzeciak i Justyna Speissegger z Jełmu-
nia Dworu k. Sorkwit, Teresa Kowalczyk i Halina 
Lemańska z Mrągowa,  Koło Gospodyń Wiejskich 
w Pieckach reprezentowane przez Bożenę Sienic-
ką i Mariannę Grabowską. 
Laureaci konkursu: I miejsce oraz Puchar Mar-
szałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
dla Barbary Trzeciak, Darii Trzeciak i Justyna 

Speissegger z Jełmunia Dworu k. Sorkwit za „Bitki 
dworskie z Jełmunia” , II miejsce dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Pieckach za „Bitki wieprzowe z 
kurkami”, III miejsce dla Ewy Kowalskiej i Ingrid 
Zacharewicz z Mrągowa za „Bitki schabowe w 
ziołach”. Kolejnym punktem programu był kon-
kurs publiczności „Na najlepszy gulasz wołowy”. 
Do rywalizacji stanęło pięć restauracji z Mrągowa: 
Restauracja „Red Rose”, Mexico Bar, Gościniec 
„Molo”, Bar „Lasagne”, Bar Magnes. 
Oceny przyrządzonych gulaszów dokonała zgro-
madzona publiczność. Jej decyzją, zwyciężył, zdo-
bywając tym samym Puchar Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, Mexico Bar z 
Miasteczka Westernowego „Mrongoville” , przy-
gotowując „Meksykański gulasz z papryczkami 
chili”. Atrakcją festiwalu był pokaz pieczenia koź-
lęciny na rożnie, wykonany przez Zajazd 
„Tusinek” z Rozóg k. Szczytna. Dzięki degustacji 
przygotowanej potrawy mieszkańcy Mrągowa i 
turyści mieli okazję poznać walory kulinarne tego 
rodzaju mięsa. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz 
żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej i regio-
nalnej, w tym członków sieci „Dziedzictwo Kuli-
narne Warmia Mazury Powiśle” oraz występy 
artystyczne.  Organizatorem wydarzenia był Sa-
morząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Miasto Mrągowo, Centrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie oraz Miasteczko Westernowe 
„Mrongoville” Sp. z o.o. Zakup mięsa wołowego do 
celów konkursowych oraz degustacyjnych sfinan-
sowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa 
Wołowego w ramach realizacji zadania „Polska 
wołowina na polskim stole”.  

Festiwal mięs w MrongovilleFestiwal mięs w MrongovilleFestiwal mięs w Mrongoville   
Degustacja potraw z mięsa czerwonego, konkursy kulinarne, kiermasz produktów regional-Degustacja potraw z mięsa czerwonego, konkursy kulinarne, kiermasz produktów regional-Degustacja potraw z mięsa czerwonego, konkursy kulinarne, kiermasz produktów regional-Degustacja potraw z mięsa czerwonego, konkursy kulinarne, kiermasz produktów regional-
nych i występy artystyczne. Tak w skrócie wyglądał „Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa nych i występy artystyczne. Tak w skrócie wyglądał „Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa nych i występy artystyczne. Tak w skrócie wyglądał „Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa nych i występy artystyczne. Tak w skrócie wyglądał „Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa 
Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego i Koziego”, który odbył się 21 lipca w Westernowym Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego i Koziego”, który odbył się 21 lipca w Westernowym Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego i Koziego”, który odbył się 21 lipca w Westernowym Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego i Koziego”, który odbył się 21 lipca w Westernowym 
Miasteczku Mrongoville w Mrągowie. Miasteczku Mrongoville w Mrągowie. Miasteczku Mrongoville w Mrągowie. Miasteczku Mrongoville w Mrągowie.     

Na skrzyżowaniu ulicy  
Ratuszowej i Placu Kajki nie 
zaparkujesz bez pouczenia 
Ponad dwadzieścia postępowań wyjaśniających Ponad dwadzieścia postępowań wyjaśniających Ponad dwadzieścia postępowań wyjaśniających Ponad dwadzieścia postępowań wyjaśniających 
w sprawie parkowania w miejscu niedozwolo-w sprawie parkowania w miejscu niedozwolo-w sprawie parkowania w miejscu niedozwolo-w sprawie parkowania w miejscu niedozwolo-
nym nałożyła mrągowska policja na kierowców, nym nałożyła mrągowska policja na kierowców, nym nałożyła mrągowska policja na kierowców, nym nałożyła mrągowska policja na kierowców, 
którzy w ostatnich tygodniach parkowali swoje którzy w ostatnich tygodniach parkowali swoje którzy w ostatnich tygodniach parkowali swoje którzy w ostatnich tygodniach parkowali swoje 
samochody na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i samochody na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i samochody na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i samochody na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i 
Placu Kajki nie stosując się do znaku zakazu skrę-Placu Kajki nie stosując się do znaku zakazu skrę-Placu Kajki nie stosując się do znaku zakazu skrę-Placu Kajki nie stosując się do znaku zakazu skrę-
tu. Mimo oburzenia ze strony mieszkańców tu. Mimo oburzenia ze strony mieszkańców tu. Mimo oburzenia ze strony mieszkańców tu. Mimo oburzenia ze strony mieszkańców 
rzecznik mrągowskiej policji, Dorota Kulig rzecznik mrągowskiej policji, Dorota Kulig rzecznik mrągowskiej policji, Dorota Kulig rzecznik mrągowskiej policji, Dorota Kulig     
podkreśla podkreśla podkreśla podkreśla ----    bezpieczeństwo jest ważniejsze od bezpieczeństwo jest ważniejsze od bezpieczeństwo jest ważniejsze od bezpieczeństwo jest ważniejsze od 
wygody.wygody.wygody.wygody.    
Zdania mieszkańców są podzielone. Jedni skarżą 
się na zbyt małą ilość miejsc do zaparkowania 
samochodu. Inni pocieszają, że w dużych mia-
stach sytuacja jest znacznie gorsza. 
Burmistrz Mrągowa apeluje do kierowców o 
zachowanie zdrowego rozsądku i nie pozostawia-
nie samochodu w odległości mniejszej niż 10 
metrów od skrzyżowania oraz 5 metrów od 
przejścia dla pieszych. Nie bagatelizujmy także 
znaków drogowych. Pozwoli to zachować bez-
pieczeństwo pieszych i nie nadwyręży portfeli 
kierowców. 

W skrócie 

Program „Błękitne Program „Błękitne Program „Błękitne    
wakacje 2012” wakacje 2012” wakacje 2012”    
   z Mrągowa w TVP Polonia z Mrągowa w TVP Polonia z Mrągowa w TVP Polonia    
Zapraszamy do obejrzenia specjalnego Zapraszamy do obejrzenia specjalnego Zapraszamy do obejrzenia specjalnego Zapraszamy do obejrzenia specjalnego     
programu ,,Błękitne wakacje 2012" na programu ,,Błękitne wakacje 2012" na programu ,,Błękitne wakacje 2012" na programu ,,Błękitne wakacje 2012" na     
antenie TVP Polonia z Mrągowa, w którym antenie TVP Polonia z Mrągowa, w którym antenie TVP Polonia z Mrągowa, w którym antenie TVP Polonia z Mrągowa, w którym 
dziennikarze zaprezentują walory naszego Miasta dziennikarze zaprezentują walory naszego Miasta dziennikarze zaprezentują walory naszego Miasta dziennikarze zaprezentują walory naszego Miasta 
związane z wodą i letnim wypoczynkiem.związane z wodą i letnim wypoczynkiem.związane z wodą i letnim wypoczynkiem.związane z wodą i letnim wypoczynkiem.    
Realizatorzy programu gościli na otwarciu 
mrągowskiej Ekomariny oraz nowego amfi-
teatru podczas występów Filharmonii 
Dowcipu z gościnnym udziałem Zenona  
Laskowika, zwiedzali także Mrągowo od-
wiedzając jego na jciekawsze zakątki. Efekt  
ich pracy widzowie będą mogli zobaczyć  
na antenie TVP Polonia 11 sierpnia  
o godz. 17.00 w premierowym, siódmym 
odcinku  ,,Błękitnych Wakacji ”.  
Zapraszamy także do obejrzenia powtórki 
programu w:  
niedzielę, 12 sierpnia o godz. 8:15 
wtorek, 14 sierpnia o godz. 7:05 
środę, 15 sierpnia o godz. 14:40  

Fot. M. Modzelewski 



PIKNIK COUNTRY 2012 PIKNIK COUNTRY 2012   
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W skrócie 

Konkurs na Piosenkę  
Country  rozstrzygnięty  
29 lipca na scenie małego amfiteatru na 29 lipca na scenie małego amfiteatru na 29 lipca na scenie małego amfiteatru na 29 lipca na scenie małego amfiteatru na     
Placu Unii Europejskiej odbył się finał kon-Placu Unii Europejskiej odbył się finał kon-Placu Unii Europejskiej odbył się finał kon-Placu Unii Europejskiej odbył się finał kon-
kursu na Piosenkę Country w ramach XXXI kursu na Piosenkę Country w ramach XXXI kursu na Piosenkę Country w ramach XXXI kursu na Piosenkę Country w ramach XXXI 
Pikniku Country.Pikniku Country.Pikniku Country.Pikniku Country.    
Stojący na bardzo wysokim poziomie koncert, 
który rozpoczął się w chwilę po zakończeniu 
programu Pikniku Country w Mieście, prowa-
dzony przez Korneliusza Pacudę  wyłonił laurea-
tów trzech głównych nagród i dwóch  wyróż-
nień.  Jury pracujące w składzie: Otolia Siemie-
niec (Burmistrz  Miasta Mrągowo), Agata Dow-
hań (piosenkarka, pedagog), Marek Hojda 
(kompozytor, Zaiks), Korneliusz Pacuda, Mikołaj 
Kruczyński, Jerzy Głuszyk (Fundacja Country) 
było jednogłośne i przyznało  nagrody: pierwszą 
nagrodę (3 000 zł  i statuetkę) przyznało  piosence 
„Swój kawałek nieba” ze słowami Marcina Lenca, 
muzyką Katarzyny Szubartowskiej i Krzysztofa 
Gabłońskiego w wykonaniu Katarzyny Szubar-
towskiej,  drugą nagrodę (2 000 zł. i statuetkę) 
piosence pt. „No  Love  Without Trust”, ze słowa-
mi  Tomasza Jarmołkiewicza, muzyką Adama 
Kłosa w wykonaniu Alicji Boncol, trzecią nagro-
dę (1 000zł i statuetkę) piosence pt. 
„Niespodziewana miłość” ze słowami Rafała 
Staszewskiego, muzyką Cezarego Makiewicza, w 
wykonaniu Cezarego Makiewicza. 
Jury podkreślając wysoki poziom konkursu i 
perfekcyjne przygotowanie zespołu Village  
akompaniującego występującym  artystom,  pra-
cującego  pod kierunkiem Krzysztofa Gabłońskie-
go, postanowiło  przyznać dodatkowo  dwa  wy-
różnienia (statuetki ) piosenkom – „Pierwsza noc 
wiosny” ze słowami Macieja Świątka, muzyką 
Łukasza Skoniecznego, w wykonaniu Gabrieli 
Mycielskiej oraz piosence „W ramionach nie 
znajdzie cię nikt”, ze słowami Zbigniewa Hofma-
na i Rafała Staszewskiego, muzyką Zbigniewa 
Hofmana , w wykonaniu Zbigniewa Hofmana. 
W sumie jury oceniało dziesięć finałowych wy-
konań piosenek wyłonionych w pierwszym 
etapie konkursu spośród nadesłanych na VIII 
edycję  Konkursu  27 prac.  
Organizatorem tegorocznej edycji Konkursu na Piosenkę Organizatorem tegorocznej edycji Konkursu na Piosenkę Organizatorem tegorocznej edycji Konkursu na Piosenkę Organizatorem tegorocznej edycji Konkursu na Piosenkę 
Country jest tak jak w poprzednich latach Fundacja Country. Country jest tak jak w poprzednich latach Fundacja Country. Country jest tak jak w poprzednich latach Fundacja Country. Country jest tak jak w poprzednich latach Fundacja Country. 
Współorganizatorami Współorganizatorami Współorganizatorami Współorganizatorami ––––    Stowarzyszenie Autorów Zaiks, Bur-Stowarzyszenie Autorów Zaiks, Bur-Stowarzyszenie Autorów Zaiks, Bur-Stowarzyszenie Autorów Zaiks, Bur-
mistrz Miasta Mrągowo, Performance Marketing Group, mistrz Miasta Mrągowo, Performance Marketing Group, mistrz Miasta Mrągowo, Performance Marketing Group, mistrz Miasta Mrągowo, Performance Marketing Group, 

Samorząd Województwa WarmińskoSamorząd Województwa WarmińskoSamorząd Województwa WarmińskoSamorząd Województwa Warmińsko----Mazurskiego, Centrum Mazurskiego, Centrum Mazurskiego, Centrum Mazurskiego, Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Centrum 
Kultury i Turystyki w Mrągowie.Kultury i Turystyki w Mrągowie.Kultury i Turystyki w Mrągowie.Kultury i Turystyki w Mrągowie.    

Ponad 200 tancerzy amatorów ustanowiło Rekord Polski w tańcu liniowym podczas Memoriału Tanecznego im. Andrzeja Fabisiaka w 
Mrągowie. W biciu rekordu uczestniczyli zarówno mrągowianie jak i turyści, którzy przez trzy dni od piątku do niedzieli na placu PCK 
przy Centrum Kultury uczyli się kroków podczas warsztatów tanecznych. Wszyscy uczestnicy bicia rekordu otrzymali certyfikaty 

uczestnictwa w Memoriale Tanecznym im. Andrzeja Fabisiaka. 

Rekord Polski w tańcu Liniowym pobity  

Nowy amfiteatr gościł zagraniczne gwiazdy 

Punktualnie w niedzielne południe z ulicy Nadbrzeżnej ruszyła 
coroczna Parada Country, czyli widowiskowy przejazd efektow-
nych pojazdów głównymi ulicami miasta. W tym roku w 

imprezie uczestniczyła ogromna ilość motocykli, samochodów 
oraz quadów. Parada Country od lat gromadzi tysiące widzów, 
którzy mają okazję zobaczyć efektowne pojazdy. 

Tegoroczny Piknik Country różnił się od tych z lat ubiegłych. Przede wszystkim tym, że do amfiteatru nad jeziorem 

Czos, po kilku latach nieobecności powrócili artyści zza oceanu. Na nowej scenie wystąpili zagraniczni oraz polscy 

wykonawcy m.in. Flynnville Train, The SteelDrivers, The Rob Ryan Roadshow, Cezary Makiewicz, Trace, Jason Lee 

McKinney, Tomasz Szwed, James Lann Band, Ala Boncol And Koalicja,Noel Coutts, Colorado oraz Hamak. Warto 

podkreślić różnorodność gatunków muzyki country, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas dwudniowej imprezy – od 

tradycyjnego country, przez western swing, rockabilly po honky tonk, bluegrass i ostry country rock.  Dlatego każdy 

mógł  znaleźć coś dla siebie!  

Nie zabrakło, jak co roku, imprez towarzyszących. W piątek w 
samo południe na plaży hotelu Mercure Mrongovia odbył się 
Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo. 

Przez trzy dni w pobliskim Nikutowie można było zobaczyć 
wystawę pojazdów wojskowych, pokazy samochodów tereno-
wych, Tank Crash. W niedzielę tradycyjnie o godzinie 10:30 
odprawiono Mszę Świętą z udziałem artystów country w 
kościele p.w. Św. Wojciecha.  

Fot. M. Modzelewski 

Fot. M. Modzelewski 

Fot. H. Gąsiorowska  

Fot. H. Gąsiorowska  

Fot. H. Gąsiorowska  
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SPORT SPORT   W skrócie 
Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    

Mrągowia rozpocznie sezon od wyjazdu do EłkuMrągowia rozpocznie sezon od wyjazdu do EłkuMrągowia rozpocznie sezon od wyjazdu do Ełku   
Niespełna dwa miesiące trwała letnia przerwa w rozgrywkach warmińskoNiespełna dwa miesiące trwała letnia przerwa w rozgrywkach warmińskoNiespełna dwa miesiące trwała letnia przerwa w rozgrywkach warmińskoNiespełna dwa miesiące trwała letnia przerwa w rozgrywkach warmińsko----mazurskomazurskomazurskomazursko----
podlaskiej III ligi. W tym czasie piłkarze Mrągowii rozegrali 6 sparingów, w których cztero-podlaskiej III ligi. W tym czasie piłkarze Mrągowii rozegrali 6 sparingów, w których cztero-podlaskiej III ligi. W tym czasie piłkarze Mrągowii rozegrali 6 sparingów, w których cztero-podlaskiej III ligi. W tym czasie piłkarze Mrągowii rozegrali 6 sparingów, w których cztero-
krotnie wygrywali, ponieśli jedną porażkę i raz zremisowali.krotnie wygrywali, ponieśli jedną porażkę i raz zremisowali.krotnie wygrywali, ponieśli jedną porażkę i raz zremisowali.krotnie wygrywali, ponieśli jedną porażkę i raz zremisowali.    

Trzecioligowi piłkarze mieli niewiele czasu na 
odpoczynek. Od ostatniego meczu ubiegłego 
sezonu minęły niespełna dwa miesiące. Mrągo-
wianie spotkali się na pierwszym przedsezono-
wym treningu 10 lipca. Wśród trenujących pod 
okiem Mariusza Niedziółki piłkarzy, pojawili się 
między innymi Łukasz Kuśnierz (Jeziorak Iława), 
Rafał Dzierbicki i Marcin Kudan (Tęcza Bisku-
piec), Michał Miąsko (Stomil II Olsztyn) oraz 
napastnik Kamil Ludwiczak (bez klubu). Naj-
większym wzmocnieniem wydaje się być Ku-
śnierz. Wychowanek Mrągowii powraca do klu-
bu po dwuletniej przerwie. Ostatnie dwa sezony, 
pomocnik spędził w Jezioraku Iława, ale kibice w 
Mrągowie wspominają go świetnie choćby z 
sezonu 2009/10, kiedy to w barwach Mrągowii 
strzelił 16 goli! 
Kuśnierz trafiał także w przedsezonowych sparin-
gach. W nich mrągowianie wygrywali z DKS 
Dobre Miasto (3:1), Niwą Nowa Wieś (3:0), Błę-
kitnymi Pasym (3:1) oraz Stomilem II Olsztyn 
(3:0). Podopieczni Mariusza Niedziółki przegrali 
tylko raz - z MKS Korsze (1:3), a przed tygodniem 
zremisowali z Pisą Barczewo 2:2. 
Piłkarze Mrągowii-Budextan rozpoczną trzecioli-
gowe zmagania wyjazdowym meczem z Płomie-
niem Ełk (11 sierpnia, g. 16). Tydzień później, już 

na własnym stadionie podejmą Olimpię Zambrów 
(18 sierpnia, g. 16). 
W przerwie letniej w klubie nastąpiły zmiany. 
Nowym prezesem został dotychczasowy wicepre-
zes Przemysław Witkowski, który zastąpił na tym 
stanowisku Stanisława Brakonieckiego. Nowością 
w klubie jest także powołanie do życia drugiego 
zespołu Mrągowii, który będzie występował w 
piłkarskiej klasie A. Ten zespół, prowadzony przez 
trenerów Karola Lemechę i Marka Sosnę, ma 
stanowić zaplecze dla pierwszej drużyny Mrągo-
wii. W trakcie przygotowań, Mrągowia II poko-
nała już Falę Warpuny oraz Salęt Boże. Piłkarze 
drugiej drużyny zadebiutują pod koniec sierpnia. 

Projekt jest organizowany prz ez Mazurskie Stowarzyszenie Inic jatyw Sportowych, Gminę Miasto Mrągowo, Centrum Kultury  
i Turystyki. Z wsparciem finansowym Komisj i Uni i Europejskiej, Program u Młodz ież w Działaniu  

Arek MierkowskiArek MierkowskiArek MierkowskiArek Mierkowski    Zapraszamy na Street Event Zapraszamy na Street Event Zapraszamy na Street Event    
W dniu 18 sierpnia 2012 na Placu Unii Europejskiej odbędzie się  Street Event. Każdy kto W dniu 18 sierpnia 2012 na Placu Unii Europejskiej odbędzie się  Street Event. Każdy kto W dniu 18 sierpnia 2012 na Placu Unii Europejskiej odbędzie się  Street Event. Każdy kto W dniu 18 sierpnia 2012 na Placu Unii Europejskiej odbędzie się  Street Event. Każdy kto 
przyjdzie tego dnia na Plac będzie mógł wziąć bezpłatny udział w pokazach i warsztatach z przyjdzie tego dnia na Plac będzie mógł wziąć bezpłatny udział w pokazach i warsztatach z przyjdzie tego dnia na Plac będzie mógł wziąć bezpłatny udział w pokazach i warsztatach z przyjdzie tego dnia na Plac będzie mógł wziąć bezpłatny udział w pokazach i warsztatach z 
tańca tańca tańca tańca ––––    hip hop, dancehall, mouse, breakdance, muzyki, graffiti, obejrzeć zmagania drużyn w hip hop, dancehall, mouse, breakdance, muzyki, graffiti, obejrzeć zmagania drużyn w hip hop, dancehall, mouse, breakdance, muzyki, graffiti, obejrzeć zmagania drużyn w hip hop, dancehall, mouse, breakdance, muzyki, graffiti, obejrzeć zmagania drużyn w 
finale piłki ulicznej. Każdy chętny będzie mógł także wziąć udział w konkursiefinale piłki ulicznej. Każdy chętny będzie mógł także wziąć udział w konkursiefinale piłki ulicznej. Każdy chętny będzie mógł także wziąć udział w konkursiefinale piłki ulicznej. Każdy chętny będzie mógł także wziąć udział w konkursie----niespodziance!niespodziance!niespodziance!niespodziance!    

Event organi-
zowany jest w 
ramach Projek-
tu 1.2 Sport 
Zmienia, który  
skierowany jest 

do wszystkich mieszkańców Mrągowa. Stworzo-
ny on został przez członków Mazurskiego Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Sportowych: Lidię Moroz, 
Zuzę Nurczyk, Beatę Żukowską, Michała Giers, 
Artura Chomę, Magdę Moroz i Arka Mierkow-
skiego. Głównym zadaniem w ramach projektu 
jest pokazanie praktycznych efektów zaangażo-
wania młodzieży w wolontariat sportowy.  
Inicjatorzy projektu chcą pokazać, że zmiany tego, 
co chcemy zmienić, tego, co uważamy, że trzeba 
zmienić – są możliwe! 

Program ImprezyProgram ImprezyProgram ImprezyProgram Imprezy 
SCENASCENASCENASCENA     

Rozpoczęcie imprezy godzina 10:45 

11:00 -12:00 warsztat taneczny; styl House 

 - Kasia/Flowin' Style DS 
12:15 -13:15 pokaz tańca Breakdance – zespół Knocout Gang / 

warsztaty muzyczne Dj one2one, Dj Dzik  

13:30-14:30 warsztat taneczny; hip hop  

Kasia/Flowin' Style DS 
14:30 -14:45 przerwa (ogłoszenie konkursu ulotkowego) 

14:45 -15:45 pokaz beattbox – Grajek z Torunia  /  

warsztaty muzyczne Dj one2one, Dj Dzik  

16:00-17:00 warsztaty taneczne; styl dancehall - Kasia/Flowin' 
Style DS 

17:00 -17.15 Wręczenie pucharów  

17.15 -18.15 pokaz tańca Breakdance – zespół Knocout Gang / 

pokaz beattbox  - Grajek z Torunia 
PLACPLACPLACPLAC 

10:00-12:00 Turniej dla najmłodszych 

13131313----16.30 finał STREET FOOTBALL16.30 finał STREET FOOTBALL16.30 finał STREET FOOTBALL16.30 finał STREET FOOTBALL     

Cały dzień: Graffitti warsztaty - Kilek 

 

OFERTA  

CENTRUM EDUKACJI  
EKOLOGICZNEJ  

SIERPIEŃ  

Wystawa eko-rękodzieła lokalnych 
 twórców 
  
Ekspozycja zbioru minerałów  
 
Zajęcia warsztatowe z użyciem puzzli i gier 
planszowych o tematyce ekologicznej  
 
Zajęcia warsztatowe z użyciem mikroskopu 
cyfrowego, lornetek i lunety oraz tablicy 
interaktywnej  
 
Kontynuacja cyklu warsztatowych imprez 
rodzinnych z upcycling’u  
- „Odznaczenia ekologa” na plastrach drzew  
- Potworzaste zakładki do książek  
- Misy z włóczki  
 
Wycieczki przyrodnicze po Ekomarinie  
 
Zorganizowane pogadanki o tematyce  
ekologicznej  
 
Zabawy i zagadki ekologiczne dla  
najmłodszych  
 
Zawody wędkarskie dla najmłodszych (nie 
wiem czy się odbędzie bo pogoda kapryśna)  
 
Kolejna edycja przyrodniczych warsztatów 
fotograficznych dla dzieci  
 
Konkurs plastyczny dla dzieci "Ślimaki, 
robaki i inne pędraki" od 1 do 22 sierpnia 

 
Centrum Edukacji Ekologicznej Centrum Edukacji Ekologicznej Centrum Edukacji Ekologicznej Centrum Edukacji Ekologicznej     
tel. 665 118 751 tel. 665 118 751 tel. 665 118 751 tel. 665 118 751     
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W skrócie 

W ramach biegowego pikniku wojskowego przy-
gotowano bieg główny na 10 km, a dla  młodych 
uczestników 4 km odcinek. Pierwszy mrągowski 
Biegowy Piknik Wojskowy odbędzie się 15 sierp-
nia w godzinach od 10.00 do 15.00. Wszystkie 
informacje dotyczące tego przedsięwzięcia można 
znaleźć na stronie mrągowskiego klubu biegacza 
pod adresem www.mragowobiega.pl , gdzie znaj-
duje się karta zgłoszeń oraz regulamin. 
Trasa biegu głównego będzie przebiegać przez 
miasto Mrągowo oraz jego okolice. Start będzie 
miał miejsce na Placu Unii Europejskiej, przy 
jeziorku Magistrackim. Następnie biegacze zoba-
czą Mrągowskie molo z deptakiem przy Jeziorze 
Czos, nowo powstałą Eko Marinę, Westernowe 
Miasteczko Mrongoville, nowy Mrągowski Amfi-
teatr. Od ok. 6 km do ok. 7 km trasa ma charakter 
leśnego crossu.  

SPORTSPORT   

Pierwszy Mrągowski Biegowy Piknik Wojskowy Pierwszy Mrągowski Biegowy Piknik Wojskowy Pierwszy Mrągowski Biegowy Piknik Wojskowy 
wokół jeziora Czoswokół jeziora Czoswokół jeziora Czos   

Ciała w ruch Ciała w ruch Ciała w ruch Ciała w ruch ----    to myśl przewodnia organizowanego po raz pierwszy w naszym mieście Mrą-to myśl przewodnia organizowanego po raz pierwszy w naszym mieście Mrą-to myśl przewodnia organizowanego po raz pierwszy w naszym mieście Mrą-to myśl przewodnia organizowanego po raz pierwszy w naszym mieście Mrą-
gowskiego biegowego pikniku wojskowego. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Wojsko-gowskiego biegowego pikniku wojskowego. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Wojsko-gowskiego biegowego pikniku wojskowego. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Wojsko-gowskiego biegowego pikniku wojskowego. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Wojsko-
wy Ośrodek Kondycyjny w Mrągowie w ramach Święta Wojska Polskiego przy współpracy z wy Ośrodek Kondycyjny w Mrągowie w ramach Święta Wojska Polskiego przy współpracy z wy Ośrodek Kondycyjny w Mrągowie w ramach Święta Wojska Polskiego przy współpracy z wy Ośrodek Kondycyjny w Mrągowie w ramach Święta Wojska Polskiego przy współpracy z 
mrągowskim Klubem Biegacza oraz Centrum Kultury i Turystyki.mrągowskim Klubem Biegacza oraz Centrum Kultury i Turystyki.mrągowskim Klubem Biegacza oraz Centrum Kultury i Turystyki.mrągowskim Klubem Biegacza oraz Centrum Kultury i Turystyki.    

Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    

Marcin Rżyski pierwszy na Czosie 
Olsztynianin Marcin Rżyski zwyciężył w maratonie Pływackim o Puchar Burmistrza Mrągo-Olsztynianin Marcin Rżyski zwyciężył w maratonie Pływackim o Puchar Burmistrza Mrągo-Olsztynianin Marcin Rżyski zwyciężył w maratonie Pływackim o Puchar Burmistrza Mrągo-Olsztynianin Marcin Rżyski zwyciężył w maratonie Pływackim o Puchar Burmistrza Mrągo-
wa na jeziorze Czos. Najlepsze miejsce wśród zawodników z Mrągowa zajęła Elżbieta Zapadka.wa na jeziorze Czos. Najlepsze miejsce wśród zawodników z Mrągowa zajęła Elżbieta Zapadka.wa na jeziorze Czos. Najlepsze miejsce wśród zawodników z Mrągowa zajęła Elżbieta Zapadka.wa na jeziorze Czos. Najlepsze miejsce wśród zawodników z Mrągowa zajęła Elżbieta Zapadka.    

Na starcie XXXI Maratonu Pływackiego o Puchar 
Burmistrza Mrągowa stanęło w piątek, 27 lipca  
szesnastu zawodników. Wśród nich, pięciu repre-
zentantów naszego miasta. Jednak ton rywalizacji 
na 3,5 kilometrowej trasie nadawali olsztynianie. 
Najszybszy był Marcin Rżyski, który pokonał 
dystans w nieco ponad 44 minuty. Osiem minut 
później do mety dotarł weteran pływania Mariusz 
Gabiec. Na trzecim stopniu podium stanął także 
olsztynianin Dawid Łach, który miał czas 14 mi-
nut gorszy od zwycięzcy. Najwyższe miejsce 
wśród kobiet zajęła Anna Goździejewska. Nato-

miast szóste miejsce w generalnej klasyfikacji i 
jednocześnie drugie wśród kobiet zajęła mrągo-
wianka Elżbieta Zapadka. Dziesiąty był Sebastian 
Grabowski, na 13-tym miejscu była Justyna Bo-
gusz, 14 - Bogdan Kwiatkowski, a 15-te zajął 
Paweł Pilipczuk z Mrągowa. 
Przypomnijmy, że Elżbieta Zapadka oraz Seba-
stian Grabowski, zawodnicy mrągowskiego Klu-
bu Biegacza, 7 lipca w Suszu z powodzeniem 
ukończyli triatlon. Mieli do pokonania 1,9 kilo-
metra wpław, następnie 90 kilometrów do przeje-
chania rowerem, by potem jeszcze przebiec pół-
maraton (21,1 km) - łącznie 113 km.  

Za wodnicy otrzymali puchary oraz dyplomy ufundowa-Za wodnicy otrzymali puchary oraz dyplomy ufundowa-Za wodnicy otrzymali puchary oraz dyplomy ufundowa-Za wodnicy otrzymali puchary oraz dyplomy ufundowa-
ne przez Burmistrza Miasta Mrągowo.  Na zdj. Marcin ne przez Burmistrza Miasta Mrągowo.  Na zdj. Marcin ne przez Burmistrza Miasta Mrągowo.  Na zdj. Marcin ne przez Burmistrza Miasta Mrągowo.  Na zdj. Marcin 
Czyżewski odbiera zwycięskie trofeum z rak Tomasza Czyżewski odbiera zwycięskie trofeum z rak Tomasza Czyżewski odbiera zwycięskie trofeum z rak Tomasza Czyżewski odbiera zwycięskie trofeum z rak Tomasza 

Wi tkowicz, zastępy Burmistrza Miasta Mrągowo. Wi tkowicz, zastępy Burmistrza Miasta Mrągowo. Wi tkowicz, zastępy Burmistrza Miasta Mrągowo. Wi tkowicz, zastępy Burmistrza Miasta Mrągowo.     

Zbigni ew Kisielewski, prezes mrągowskiego WOPR Zbigni ew Kisielewski, prezes mrągowskiego WOPR Zbigni ew Kisielewski, prezes mrągowskiego WOPR Zbigni ew Kisielewski, prezes mrągowskiego WOPR 
gratuluje Elżbiecie Zapadce z  Klubu Biegacza. gratuluje Elżbiecie Zapadce z  Klubu Biegacza. gratuluje Elżbiecie Zapadce z  Klubu Biegacza. gratuluje Elżbiecie Zapadce z  Klubu Biegacza.     

BUDEXTAN 
Streetball  
4 Mistrzem Polski! 
W dniach 14W dniach 14W dniach 14W dniach 14----15 lipca br. przed łódzką Manufak-15 lipca br. przed łódzką Manufak-15 lipca br. przed łódzką Manufak-15 lipca br. przed łódzką Manufak-
turą rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Sie-turą rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Sie-turą rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Sie-turą rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Sie-
mens AGD w Koszykówce Ulicznej 3X3. Mi-mens AGD w Koszykówce Ulicznej 3X3. Mi-mens AGD w Koszykówce Ulicznej 3X3. Mi-mens AGD w Koszykówce Ulicznej 3X3. Mi-
strzem Polski w prestiżowej kategorii OPEN strzem Polski w prestiżowej kategorii OPEN strzem Polski w prestiżowej kategorii OPEN strzem Polski w prestiżowej kategorii OPEN 
został… Wicemistrz NMR Streetball Challenge został… Wicemistrz NMR Streetball Challenge został… Wicemistrz NMR Streetball Challenge został… Wicemistrz NMR Streetball Challenge 
2012 2012 2012 2012 ----    zespół BUDEXTAN Streetball 4 zespół BUDEXTAN Streetball 4 zespół BUDEXTAN Streetball 4 zespół BUDEXTAN Streetball 4     
z Mrągowa! z Mrągowa! z Mrągowa! z Mrągowa!     
Do Łodzi zjechały najsilniejsze ekipy streetballo-
we w kraju. Nasze miasto w kat. OPEN reprezen-
tował zespół BUDEXTAN Streetball 4 (Tomasz 
Panewski, Marcin Kowalewski, Jarek Andrusie-
wicz, Kuba Chmielewski), w kat. U18 Kobiet – 
HIPERBALLE (Patrycja Wachowiak, Amanda 
Kulmaczewska, Edyta Goj), w kat. U18 Mężczyzn 
– TRZECH I PÓŁ (Mateusz Ziejka, Mateusz 
Zyśk, Paweł Bosek, Wojciech Leszczyński) oraz 
BUDEXTAN Streetball 4 (Kamil Mirosz, Adam 
Siewruk, Tomasz Sobolewski, Tomasz Korpalski).  
Koszykówka uliczna w naszym kraju cieszy się 
dużą popularnością o czym świadczy wysoki 
poziom sportowy drużyn zakwalifikowanych do 
tegorocznych Finałów. W Mistrzostwach Polski 
2012 wzięło udział ponad 60 trzyosobowych 
zespołów z całego kraju. Zarówno w kategoriach 
U18 jak i OPEN sympatycy tej odmiany koszy-
kówki mogli rozpoznać wielu koszykarzy i ko-
szykarki znane z ligowych parkietów. To dowo-
dzi, iż koszykówka uliczna rozwija się dynamicz-
nie i z roku na rok zdobywa coraz więcej sympa-
tyków, także wśród profesjonalnych graczy.  

EKOMARINA  

MRĄGOWO 

01 września - Turniej Kobiecy 

01 września - Turniej Rodzinny  
                       z udziałem Pawła Papke 

 

Więcej www.resportmazury.pl 

Bartek KoziatekBartek KoziatekBartek KoziatekBartek Koziatek    

Fot. M. Modzelewski 

Fot. M. Modzelewski 
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AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI     W skrócie 

Monika Brodka zaśpiewa w 
nowym amfiteatrze  
Znana z takich utworów jak „Miał być ślub” Znana z takich utworów jak „Miał być ślub” Znana z takich utworów jak „Miał być ślub” Znana z takich utworów jak „Miał być ślub” 
czy „Miałeś być” Monika Brodka zaprezen-czy „Miałeś być” Monika Brodka zaprezen-czy „Miałeś być” Monika Brodka zaprezen-czy „Miałeś być” Monika Brodka zaprezen-
tuje swoje najnowsze hity mrągowskiej pu-tuje swoje najnowsze hity mrągowskiej pu-tuje swoje najnowsze hity mrągowskiej pu-tuje swoje najnowsze hity mrągowskiej pu-
bliczności w sobotę 18 sierpnia w nowym bliczności w sobotę 18 sierpnia w nowym bliczności w sobotę 18 sierpnia w nowym bliczności w sobotę 18 sierpnia w nowym 
amfiteatrze nad jeziorem Czos.amfiteatrze nad jeziorem Czos.amfiteatrze nad jeziorem Czos.amfiteatrze nad jeziorem Czos.    
Poprzedni album artystki - "Granda" z 2010 roku, 
okazał się sukcesem artystycznym i komercyj-
nym. Do dziś sprzedało się ponad 70 tys. kopii 
tego albumu. A w ramach GRANDA Tour Brod-
ka zagrała z zespołem blisko 100 koncertów. Aby 
skrócić fanom oczekiwanie na kolejną płytę dłu-
gogrająca Brodka wydała w maju EPkę zatytuło-
waną "LAX", czyli łącznik między płytą "Granda" 
a nowym albumem, na który trzeba będzie jesz-
cze trochę poczekać. Łącznik nietypowy jak na 
polskie warunki bo EP to coś między singlem a 
pełnowymiarową płytą. Dwie premierowe pio-
senki - "Varsovie" i "Dancing Shoes" - oraz kilka 
remiksów tych numerów w super ciekawym 
wykonaniu. Piosenki powstały podczas niedaw-
nej podróży Moniki Brodki i jej producenta Bart-
ka Dziedzica do słonecznej Kalifornii. Co ciekawe 
EP-ka "LAX" jest dostępna wyłącznie w wersji 
cyfrowej, w czołowych polskich serwisach zaj-
mujących się sprzedażą muzyki (iTunes, Muzo-
dajnia, Muzo, T Mobile, etc). "Varsovie" pocho-
dząca z tego krążka już pretenduje do miana hitu 
lata 2012! 
Bilety w cenach: 35 zł (I miejsca), 25 zł (II miej-
sca), 15 zł (III miejsca) do nabycia w CKiT. 
Punkt KSERO, tel. 89 743 34 66, od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00 – 17.00. 
Wstępnej rezerwacji biletów można dokonać pod 
adresem bilety@ckit.mragowo.pl 
Bilety również dostępne są przez serwis ebilet.pl; 
www.ebilet.pl 
PROMOCJA dla grup zorganizowanych 
(powyżej 40 osób) - 25 % rabatu. 

Pa weł Krasowski Pa weł Krasowski Pa weł Krasowski Pa weł Krasowski     

„ONE WAY ONE LIFE” „ONE WAY ONE LIFE” „ONE WAY ONE LIFE” „ONE WAY ONE LIFE” ----    pod takim hasłem 
przyjaciele i znajomi Remika Kowala organizują 
akcję charytatywną. Pomysł narodził się w lipcu 
2012 roku w trakcie hospitalizacji po wypadku na 
motocyklu, w którym Remik doznał bardzo 
poważnych obrażeń. Impreza ma mieć formę 
klubowej dyskoteki w którą wpleciony będzie 
pokaz znanych kulturystów polskiej sceny spor-
towej: Pawła Smolika, Mariusza Czerniewicza i 
Marka Bocia. Oprawę muzyczną zabezpieczą 
najsłynniejsi olsztyńscy DJ-e: Dwoogie, Bolo, 
Scream Da Break oraz gwiazda Planety FM DJ 
Slavo. W czasie imprezy przed klubem zorgani-
zowany zostanie także pokaz motocykli sporto-
wych. 
Cały dochód z biletów wejściowych imprezy 
ONE WAY ONE LIFE przeznaczony będzie na 

wsparcie skomplikowanej rehabilitacji oraz dofi-
nansowanie zakupu protezy. 
- Remik wymaga stałej, wieloprofilowej rehabilita-
cji oraz zakupu bardzo drogiej protezy - mówią 
organizatorzy akcji. -  Będzie brał udział w turnu-
sach rehabilitacyjnych dzięki którym „stanie na 
nogi”. Koszt skomplikowanych czynności rehabi-
litacyjnych przekracza rodzinne możliwości finan-
sowe. Remik jest młodym, ambitnym i bardzo 
pracowitym człowiekiem, co na pewno pomoże w 
dążeniu do całkowitej sprawności ruchowej. Ra-
zem z lekarzami, rehabilitantami, specjalistami 
będziemy pracować nad jego powrotem do zdro-
wia! 
Impreza „ONE WAY ONE LIFE” odbędzie się 10 Impreza „ONE WAY ONE LIFE” odbędzie się 10 Impreza „ONE WAY ONE LIFE” odbędzie się 10 Impreza „ONE WAY ONE LIFE” odbędzie się 10 
sierpnia w mrągowskim klubie Standard. Cena sierpnia w mrągowskim klubie Standard. Cena sierpnia w mrągowskim klubie Standard. Cena sierpnia w mrągowskim klubie Standard. Cena 
biletu biletu biletu biletu ----    20 złotych.20 złotych.20 złotych.20 złotych.    

Razem pomóżmy Remikowi wrócić do zdrowia! 
Przyjaciele i znajomi poszkodowanego w wypadku Remika Kowala z Mrągowa przy wsparciu Przyjaciele i znajomi poszkodowanego w wypadku Remika Kowala z Mrągowa przy wsparciu Przyjaciele i znajomi poszkodowanego w wypadku Remika Kowala z Mrągowa przy wsparciu Przyjaciele i znajomi poszkodowanego w wypadku Remika Kowala z Mrągowa przy wsparciu 
Burmistrz Miasta Mrągowo organizują akcję charytatywną. Chcą by ich przyjaciel jak najszyb-Burmistrz Miasta Mrągowo organizują akcję charytatywną. Chcą by ich przyjaciel jak najszyb-Burmistrz Miasta Mrągowo organizują akcję charytatywną. Chcą by ich przyjaciel jak najszyb-Burmistrz Miasta Mrągowo organizują akcję charytatywną. Chcą by ich przyjaciel jak najszyb-
ciej wrócił do zdrowia i cieszył się pełnią życia. 10 sierpnia zapraszają do mrągowskiego klubu ciej wrócił do zdrowia i cieszył się pełnią życia. 10 sierpnia zapraszają do mrągowskiego klubu ciej wrócił do zdrowia i cieszył się pełnią życia. 10 sierpnia zapraszają do mrągowskiego klubu ciej wrócił do zdrowia i cieszył się pełnią życia. 10 sierpnia zapraszają do mrągowskiego klubu 
Standard, gdzie odbędzie się wyjątkowa impreza na rzecz Remika.Standard, gdzie odbędzie się wyjątkowa impreza na rzecz Remika.Standard, gdzie odbędzie się wyjątkowa impreza na rzecz Remika.Standard, gdzie odbędzie się wyjątkowa impreza na rzecz Remika.    

Człowi ek o  wi el u  pasj ach 

Remigiusz Kowal (ur. 03.04.1982 w Mrągowie) – osoba o wielu zainteresowaniach i talentach. Absol-
went wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Jego wiel-
ką pasja są sporty walki, dobra gra a przed wszystkim motocykle. Na pierwszym miejscu zawsze stawia 
rodzinę, ale zaraz za nią jest miłość do swojej pasji. Przygodę ze swoim hobby rozpoczął 5 lata temu. Kiedy 
wsiadał na motor zapominał o wszystkich problemach i czuł się wolny. Nie ominęło go jednak niebezpie-
czeństwo jakie towarzyszy w tym jakże ryzykownym sporcie. 23 maja tego roku uległ bardzo poważnemu 
wypadkowi, podczas którego został pozbawiony lewej kończyny dolnej oraz bardzo poważnie została 
zmiażdżona dolna kończyna prawa. Jego organizm był bardzo silny i dzięki temu udało się przy pomocy 
olsztyńskich specjalistów przywrócić funkcje życiowe zmiażdżonej kończyny. Kolejnym krokiem było 
wykonanie operacji przeszczepu skóry w miejsce amputowanej nogi oraz operacja rekonstrukcji piszczela 
nogi prawej. Przeszczep niestety został odrzucony, natomiast operacja prawej nogi powiodła się i po nie-
spełna kilku tygodniach pracę nad kończyną przejęli szpitalni rehabilitanci. 9 lipca został przeprowadzony 
drugi przeszczep skóry. Jesteśmy dobrej myśli, że przeszczep zostanie przyjęty... 
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- wstęp wolny  


