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Witaj Szkoło! Witaj Szkoło! Witaj Szkoło!    
Prawie 3 000 uczniów i wychowanków  3 września, usłyszało dźwięk dzwonka rozpoczynającego nowy Prawie 3 000 uczniów i wychowanków  3 września, usłyszało dźwięk dzwonka rozpoczynającego nowy Prawie 3 000 uczniów i wychowanków  3 września, usłyszało dźwięk dzwonka rozpoczynającego nowy Prawie 3 000 uczniów i wychowanków  3 września, usłyszało dźwięk dzwonka rozpoczynającego nowy 
rok szkolny. Po raz pierwszy ten dźwięk usłyszało 234 pierwszoklasistów szkół podstawowych.rok szkolny. Po raz pierwszy ten dźwięk usłyszało 234 pierwszoklasistów szkół podstawowych.rok szkolny. Po raz pierwszy ten dźwięk usłyszało 234 pierwszoklasistów szkół podstawowych.rok szkolny. Po raz pierwszy ten dźwięk usłyszało 234 pierwszoklasistów szkół podstawowych.    

Łącznie do szkół podległych Burmistrzowi 
Miasta Mrągowo uczęszczać będzie 2300 
uczniów w 97 oddziałach, w tym 1496 
uczniów szkół podstawowych i 803 szkół 
gimnazjalnych (w szkołach podstawowych 
będzie 63 oddziałów, a w gimnazjalnych 
34). Do klas pierwszych szkół podstawo-
wych w tym roku szkolnym poszło 234 
uczniów (najwięcej w Szkole Podstawowej 
nr 1 – 163 uczniów), a do gimnazjalnych - 
285 uczniów (w Gimnazjum nr 1 – 163). W   
zespołach szkół działają biblioteki, świetlice 
szkolne oraz stołówki. Funkcjonują również 
oddziały „O". Do 7 takich oddziałów 
uczęszcza  271 dzieci:  
w Szkole Podstawowej nr 1 - 124 dzieci,  
w Szkole Podstawowej nr 4 – 47.  
Do przedszkoli publicznych, podległych 
Miastu, od 3 września poszło 300 przed-
szkolaków, a do niepublicznych 361. W 
sumie do przedszkoli uczęszczać będzie 661 
wychowanków z tego do oddziałów „0” 270 
wychowanków. To kolejny rok szkolny 
gdzie rocznym obowiązkiem przedszkol-
nym objęte są dzieci zarówno 6 jak i 5 let-
nie. Rodzice jeszcze tylko przez rok będą 

mogli decydować czy ich dziecko rozpocz-
nie naukę  w wieku 6 czy 7 lat. Od września 
tego roku do pierwszej klasy uczęszczać 
będzie 33 sześciolatków. W połowie wrze-
śnia br. w Przedszkolu Niepublicz-
nym ,,Nasze Pociechy” rozpoczną funkcjo-
nowanie oddziały żłobkowe, w których 
opieką  zostaną objęte   dzieci od pierwsze-
go roku życia.  
W szkołach i placówkach zapewniona jest 
pełna obsada wykwalifikowanej kadry pe-
dagogicznej. Obiekty szkolne przygotowane 
są do przyjęcia uczniów. Przeprowadzono 
remonty i prace konserwatorskie  we 
wszystkich placówkach oświatowych. We 
wrześniu br. zakończy się także budowa 
pełnowymiarowej hali widowiskowo - spor-
towej wraz z wyposażeniem, połączonej 
łącznikiem z Gimnazjum przy ul. Kopernika 
2 C. Uczniowie i mieszkańcy Miasta skorzy-
stają również z powstałych obok boisk: do 
piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i noż-
nej oraz z bieżni lekkoatletycznej 4-torowej 
do biegu na 60 m, skoczni w dal oraz rzutni 
do pchnięcia kulą.  
Więcej str. 3. Więcej str. 3. Więcej str. 3. Więcej str. 3.     

Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia Sport Zmienia             
Prace nad  „Strategią rozwoju sportu i wolontaria-Prace nad  „Strategią rozwoju sportu i wolontaria-Prace nad  „Strategią rozwoju sportu i wolontaria-Prace nad  „Strategią rozwoju sportu i wolontaria-
tu sportowego dla Mrągowa” dobiegają końca. W tu sportowego dla Mrągowa” dobiegają końca. W tu sportowego dla Mrągowa” dobiegają końca. W tu sportowego dla Mrągowa” dobiegają końca. W 
poniedziałek 17 września br., odbędzie się prze-poniedziałek 17 września br., odbędzie się prze-poniedziałek 17 września br., odbędzie się prze-poniedziałek 17 września br., odbędzie się prze-
dostanie spotkanie, na którym nadamy ostatecz-dostanie spotkanie, na którym nadamy ostatecz-dostanie spotkanie, na którym nadamy ostatecz-dostanie spotkanie, na którym nadamy ostatecz-
ny kształt Strategii, porozmawiamy o konkret-ny kształt Strategii, porozmawiamy o konkret-ny kształt Strategii, porozmawiamy o konkret-ny kształt Strategii, porozmawiamy o konkret-
nych działaniach planowanych na najbliższe lata, nych działaniach planowanych na najbliższe lata, nych działaniach planowanych na najbliższe lata, nych działaniach planowanych na najbliższe lata, 
o finansach na ich realizację, i wskaźnikach na o finansach na ich realizację, i wskaźnikach na o finansach na ich realizację, i wskaźnikach na o finansach na ich realizację, i wskaźnikach na 
podstawie których będziemy monitorować reali-podstawie których będziemy monitorować reali-podstawie których będziemy monitorować reali-podstawie których będziemy monitorować reali-
zację dokumentu. zację dokumentu. zację dokumentu. zację dokumentu.     
Nowa strategia nada kierunek działaniom Miasta 
do 2020 r. Wszystkich zainteresowanych rozwo-
jem sportu zapraszamy na spotkanie, zachęcamy 
do zapoznania się ze strategią i diagnozą  zasobów 
sportowych. Namawiamy do włączenia się w 
dyskusje, do przekazywania uwag i opinii .  
Konsultowane dokumenty oraz szczegóły spotka-
nia  na stronie www.mragowo.pl  baner SPORT 
ZMIENIA 
Kontakt w sprawie 
Referat  Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej, Urząd Miejski w Mrągowie,  
tel: 89 741 90 42,  
e-mail: ddurka@mragowo.um.gov.pl  
facebook: sport4change. 
Zapraszamy do współpracy !Zapraszamy do współpracy !Zapraszamy do współpracy !Zapraszamy do współpracy !    

Fot. Piotr Deptuła  

MKS Mrągowia 

Budextan  
liderem III ligi 

piłki nożnej  
Dobra passa Mragowii trwa. Dobra passa Mragowii trwa. Dobra passa Mragowii trwa. Dobra passa Mragowii trwa. 
Do tej pory mrągowska Do tej pory mrągowska Do tej pory mrągowska Do tej pory mrągowska 

drużyna wygrała sześć razy z rzędu. drużyna wygrała sześć razy z rzędu. drużyna wygrała sześć razy z rzędu. drużyna wygrała sześć razy z rzędu.     
Mrągowia Budextan Mrągowo jest nie tylko 
liderem III ligi, ale w swoich szeregach ma obec-
nie najlepszego strzelca wśród trzecioligowców, 
Mariusza Machniaka. 
Więcej na mragowia.pl, mragowo24.info .  
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STYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNE            
W roku szkolnym 2012/2013 rodzice, opiekunowie 
prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać 
się o przyznanie stypendium szkolnego. Stypendium 
może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na 
terenie Miasta Mrągowo, znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego dostępne są na stronie internetowej 
www.mragowo.pl, w każdej szkole na terenie Miasta, 
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. 16A .  
Termin przyjmowania wniosków Termin przyjmowania wniosków Termin przyjmowania wniosków Termin przyjmowania wniosków     
I termin I termin I termin I termin ----    od 3 września 2012 r. do 15 września 2012 od 3 września 2012 r. do 15 września 2012 od 3 września 2012 r. do 15 września 2012 od 3 września 2012 r. do 15 września 2012 
rrrr. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych, ponad gimnazjalnych gdzie dochód na 
członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto 
miesięcznie. 
II termin II termin II termin II termin ----    od 1 października 2012 r. do 15 paździer-od 1 października 2012 r. do 15 paździer-od 1 października 2012 r. do 15 paździer-od 1 października 2012 r. do 15 paździer-
nika 2012 r. nika 2012 r. nika 2012 r. nika 2012 r. w przypadku uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych gdzie 
dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 
456 zł netto miesięcznie. 
Rodzice, prawni opiekunowie uczniów proszeni są o 
składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie.  
WYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNAWYPRAWKA SZKOLNA            
Według projektu Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna" przysłu-
guje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 

Stypendia i wyprawka szkolna Stypendia i wyprawka szkolna Stypendia i wyprawka szkolna    

EKZEKZEKZEKZ    Przeciwdziałanie Przeciwdziałanie Przeciwdziałanie    
wykluczeniu cyfrowemu wykluczeniu cyfrowemu wykluczeniu cyfrowemu ---   
kolejna edycja kolejna edycja kolejna edycja    
Gmina Miasto Mrągowo ma możliwość pozyska-Gmina Miasto Mrągowo ma możliwość pozyska-Gmina Miasto Mrągowo ma możliwość pozyska-Gmina Miasto Mrągowo ma możliwość pozyska-
nia kolejnych środków na zakup 30 zestawów nia kolejnych środków na zakup 30 zestawów nia kolejnych środków na zakup 30 zestawów nia kolejnych środków na zakup 30 zestawów 
komputerowych wraz z dostępem do Internetu komputerowych wraz z dostępem do Internetu komputerowych wraz z dostępem do Internetu komputerowych wraz z dostępem do Internetu 
w ramach projektu „Przeciwdziałanie wyklucze-w ramach projektu „Przeciwdziałanie wyklucze-w ramach projektu „Przeciwdziałanie wyklucze-w ramach projektu „Przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu”.  Rodziny chętne do  udziału w niu cyfrowemu”.  Rodziny chętne do  udziału w niu cyfrowemu”.  Rodziny chętne do  udziału w niu cyfrowemu”.  Rodziny chętne do  udziału w 
projekcie muszą spełniać następujące kryteria:projekcie muszą spełniać następujące kryteria:projekcie muszą spełniać następujące kryteria:projekcie muszą spełniać następujące kryteria:    
- zamieszkują na terenie Miasta Mrągowo, 
- dochód w rodzinie nie przekracza 504 zł netto 
na członka rodziny, tak jak w przypadku świad-
czeń rodzinnych, 
- nie mają komputera i dostępu do Internetu, 
- posiadają dzieci uczące się w wieku 5 – 17 lat. 
Osoby zainteresowane proszę o kontakt w Urzę-
dzie Miejskim w Mrągowie, Referat Edukacji, 
Kultury,  Sportu, Zdrowia i Opieki Społeczne, ul. 
Królewiecka 60 A, pok. 28. tel. 89 741 90 13. 

Ruszyła akcja ,,Bezpieczna droga do szkoły” Ruszyła akcja ,,Bezpieczna droga do szkoły” Ruszyła akcja ,,Bezpieczna droga do szkoły”    
W dniu rozpoczęcia nauki szkolnej, 3 września mrągowscy policjanci rozpoczęli działania, W dniu rozpoczęcia nauki szkolnej, 3 września mrągowscy policjanci rozpoczęli działania, W dniu rozpoczęcia nauki szkolnej, 3 września mrągowscy policjanci rozpoczęli działania, W dniu rozpoczęcia nauki szkolnej, 3 września mrągowscy policjanci rozpoczęli działania, 
które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli na które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli na które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli na które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli na 
terenie naszego Miasta. "Bezpieczna droga do szkoły" to nie tylko kontrole, ale i propagowanie terenie naszego Miasta. "Bezpieczna droga do szkoły" to nie tylko kontrole, ale i propagowanie terenie naszego Miasta. "Bezpieczna droga do szkoły" to nie tylko kontrole, ale i propagowanie terenie naszego Miasta. "Bezpieczna droga do szkoły" to nie tylko kontrole, ale i propagowanie 
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać 
najmłodszych na drogach. najmłodszych na drogach. najmłodszych na drogach. najmłodszych na drogach.     

naukę uczniom klas I, II, II, i IV szkoły podstawowej 
oraz uczniom I klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Ze 
względu na zmianę progu dochodowego obowiązują 
dwa terminy składania wniosków, które można 
pobrać w sekretariatach szkół. 
I termin I termin I termin I termin ----    od 3 września do 15 września br. od 3 września do 15 września br. od 3 września do 15 września br. od 3 września do 15 września br. Wnioski 
mogą składać rodzice oraz prawni opiekunowie 
uczniów: 
- klas I szkoły podstawowej, w których dochód na 
osobę nie przekracza kryterium dochodowego 504 zł 
netto, 
- klas II, III i IV szkoły podstawowej oraz uczniów 
klas I ponadgimnazjalnych, w których dochód na 
osobę nie przekracza kryterium dochodowego 351 zł 
netto,  
- oraz uczniów klas II, III i IV szkoły podstawowej 
oraz uczniów klas I ponadgimnazjalnych w których 
dochód przekracza 351 zł netto, ale znajdują się w 
ciężkiej sytuacji materialnej bądź życiowej. 
II termin II termin II termin II termin ----        od 1 października do 15 października br. od 1 października do 15 października br. od 1 października do 15 października br. od 1 października do 15 października br.     
Wnioski mogą składać rodzice oraz prawni opieku-
nowie uczniów:    
- klas II, III i IV szkoły podstawowej oraz uczniów 
klas I ponadgimnazjalnych, w których dochód na 
osobę nie przekracza kryterium dochodowego 456 zł 
netto. 
Rodzice, prawni opiekunowie uczniów realizujących 
obowiązek szkolny w szkołach z terenu Miasta Mrą-
gowo składają wnioski w sekretariatach szkół.  

także noszenie na sobie elementów odblasko-
wych. Obowiązkowo odblasków powinny uży-
wać dzieci do lat 15 poruszające się po drodze po 
zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Rodzi-
ce, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni pa-
miętać o obowiązku przewożenia dzieci w wieku 
do 12 lat, nieprzekraczających 150 cm wzrostu w 
fotelikach ochronnych, bądź specjalnych siedzi-
skach.  
Akcja ,,Bezpieczna droga do szkoły” potrwa do 
końca września br.  

Fot. Archiwum KPP 

Policjanci, podczas prelekcji i pogadanek w szko-
łach, będą uczyć jak unikać zagrożeń, prawidłowo 
przewozić dziecko w samochodzie, a także jak 
wyposażyć nasze pociechy, aby mogły bezpiecz-
nie poruszać się po drodze. Stróże prawa będą 
pomagać i uczyć dzieci prawidłowego przecho-
dzenia przez jezdnię.  
W tym czasie  mrągowscy policjanci zwrócą rów-
nież uwagę na transport zbiorowy. Jest to istotne 
ponieważ bardzo duża liczba dzieci i młodzieży 
dojeżdża do szkół autobusami. Pojazdy przewożą-
ce dzieci powinny być sprawne technicznie i 
prawidłowo wyposażone. Dlatego policjanci syste-
matycznie kontrolować będą pojazdy przewożące 
dzieci i młodzież do szkół.  
Pamiętajmy jednak, że poprawa stanu bezpieczeń-
stwa najmłodszych zależy również od rodziców. 
To oni odpowiadają za zapewnienie bezpieczeń-
stwa swoim pociechom. Podkreślić należy fakt, iż 
dzieci do lat 7 nie mogą samodzielnie poruszać się 
po drogach, należy zapewnić im opiekę osoby co 
najmniej dziesięcioletniej. Ważnym elementem 
zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, jest 

Fot. Piotr Deptuła Fot. Piotr Deptuła Fot. Piotr Deptuła Fot. Piotr Deptuła     

Mrągowo z certyfikatem Mrągowo z certyfikatem Mrągowo z certyfikatem    
Gmina Miasto Mrągowo otrzymała certyfi-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała certyfi-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała certyfi-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała certyfi-
kat dla samorządu zaangażowanego w no-kat dla samorządu zaangażowanego w no-kat dla samorządu zaangażowanego w no-kat dla samorządu zaangażowanego w no-
woczesną profilaktykę i edukację w ramach woczesną profilaktykę i edukację w ramach woczesną profilaktykę i edukację w ramach woczesną profilaktykę i edukację w ramach 
ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno ----    
edukacyjnej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł edukacyjnej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł edukacyjnej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł edukacyjnej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 
2012".   2012".   2012".   2012".       
Kampania ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” to 
ogólnopolska akcja podejmująca problem profi-
laktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych 
celów jest promowanie konstruktywnych postaw 
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci 
i młodzieży zachowań prospołecznych jako alter-
natywy wobec wielu patologii, szczególnie picia 
alkoholu, zażywania  używek i narkotyków oraz 
stosowania przemocy. 
Kampania to projekt długofalowy, którego istotą 
jest współpraca z samorządami lokalnymi w 
całym kraju.  
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Zakończenie budowy całego kompleksu na tere-
nie byłej jednostki wojskowej nastąpi z końcem 
września 2012 roku, a oficjalne otwarcie obiektu 
zaplanowane jest na październik bieżącego roku. 
Realizacja tego projektu pozwoliła na komplekso-
we dokończenie rewitalizacji terenów powojsko-
wych przy Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Koperni-
ka. Wybudowano tam największy i najnowocze-
śniejszy kompleks sportowy na terenie naszego 
Miasta, na który składa się: hala sportowo – wido-
wiskowa z widownią na około 288 miejsc siedzą-
cych oraz z kompleksem pięciu boisk do piłki 
nożnej, siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej. Przy 
Hali powstała również 4-torowa bieżnia do biegu 
na 60 m, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w 
dal, 52 miejsca parkingowe. Cała inwestycja kosz-
towała ponad 14,3 mln zł, z czego ponad 9, 4 mln 
pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i 
Mazury na lata 2007 -2013. Kwota dofinansowa-
nia tego projektu jest największą z dotychczas 
uzyskanych dofinansowań z Unii Europejskiej dla 
projektów Gminy Miasta Mrągowo. 

Generalnym wykonawcą hali sportowej wraz z 
kompleksem boisk w Mrągowie jest firma Mosto-
stal Warszawa S.A. To jedna z największych obec-
nie firm budowlanych w Polsce, która prowadzi 
również budowę basenu oraz hali sportowej na 
terenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo  
-Kondycyjnego w Mrągowie. 

NKNKNKNK    

Budowa nowoczesnej hali sportowej Budowa nowoczesnej hali sportowej Budowa nowoczesnej hali sportowej    
na ukończeniuna ukończeniuna ukończeniu   

Prace budowlane przy realizacji projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku Prace budowlane przy realizacji projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku Prace budowlane przy realizacji projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku Prace budowlane przy realizacji projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku 
szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie ––––    Etap II Etap II Etap II Etap II ––––    Budowa infrastruktury sportowej” dobiegają Budowa infrastruktury sportowej” dobiegają Budowa infrastruktury sportowej” dobiegają Budowa infrastruktury sportowej” dobiegają     
końca. Trwają obecnie roboty wykończeniowe i porządkowe, przygotowywane są także końca. Trwają obecnie roboty wykończeniowe i porządkowe, przygotowywane są także końca. Trwają obecnie roboty wykończeniowe i porządkowe, przygotowywane są także końca. Trwają obecnie roboty wykończeniowe i porządkowe, przygotowywane są także     
dokumenty konieczne do przeprowadzenia procedury odbiorowej i uzyskania pozwolenia na dokumenty konieczne do przeprowadzenia procedury odbiorowej i uzyskania pozwolenia na dokumenty konieczne do przeprowadzenia procedury odbiorowej i uzyskania pozwolenia na dokumenty konieczne do przeprowadzenia procedury odbiorowej i uzyskania pozwolenia na     
użytkowanie. użytkowanie. użytkowanie. użytkowanie.     

Flesz inwestycyjny  

Agata JanczewskaAgata JanczewskaAgata JanczewskaAgata Janczewska    

NKNKNKNK    

Fot. N. Koptas 

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” 
Fot. N. Koptas 

Przebudowa budynku Przebudowa budynku Przebudowa budynku    
hotelowego przy hotelowego przy hotelowego przy    
ul. Młodkowskiego 2c ul. Młodkowskiego 2c ul. Młodkowskiego 2c    
na budynek  mieszkalny na budynek  mieszkalny na budynek  mieszkalny 
wielorodzinnywielorodzinnywielorodzinny   
Trwa przebudowa budynku hotelowego przy ul. 
Młodkowskiego. Do końca kwietnia 2013 roku 
mają powstać tam 33 nowe mieszkania komunal-
ne. Wykonawcą zadania jest firma BUDEXTAN 
Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Zaangażo-
wanie robót na dzień dzisiejszy wynosi: 31,47 % i 
przebiega zgodnie z harmonogramem. Całkowita 
wartość projektu, razem z zakupem obiektu wy-
nosi ponad 4 mln zł., z czego ponad 1 mln pocho-
dzi z Programu Wsparcia Budownictwa Socjalne-
go ze Środków Funduszu Dopłat, a 3 mln z Bu-
dżetu Gminy Miasto Mrągowo.  

Fot. N. Koptas 

NKNKNKNK    Uzbrojenie terenów Uzbrojenie terenów Uzbrojenie terenów    
przemysłowoprzemysłowoprzemysłowo---
składowych przy składowych przy składowych przy    
ul. Przemysłowej ul. Przemysłowej ul. Przemysłowej    
Dobiegają końca prace związane z uzbrojeniem 
terenów przemysłowo-składowych przy ul. Prze-
mysłowej w Mrągowie.  Na ok. 12 ha powierzch-
ni wykonano kanalizację sanitarno- grawitacyjną,  
kanalizacje sanitarną tłoczną,  kanalizacje desz-
czową,   sieć wodociągową, drogi dojazdowe oraz 
oświetlenie terenu. Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 4, 8 mln zł, wartość dofinansowa-
nia środkami europejskimi wynosi ponad 3, 4 mln 
zł, a środków własnych ponad 1,3 mln zł. Wyko-
nawcą robót jest Konsorcjum złożone z mrągow-
skiej firmy Ekomelbud  i olsztyńskiej PUDiZ .  

Wspieramy kadrę turystyczną Wspieramy kadrę turystyczną Wspieramy kadrę turystyczną    
Mazury to teren z bogatą ofertą turystyczną, którą należy dobrze „sprzedać”.  Do tego potrzebni Mazury to teren z bogatą ofertą turystyczną, którą należy dobrze „sprzedać”.  Do tego potrzebni Mazury to teren z bogatą ofertą turystyczną, którą należy dobrze „sprzedać”.  Do tego potrzebni Mazury to teren z bogatą ofertą turystyczną, którą należy dobrze „sprzedać”.  Do tego potrzebni 
są wykwalifikowani pracownicy branży turystycznej, jak również promocja potencjału Mazur są wykwalifikowani pracownicy branży turystycznej, jak również promocja potencjału Mazur są wykwalifikowani pracownicy branży turystycznej, jak również promocja potencjału Mazur są wykwalifikowani pracownicy branży turystycznej, jak również promocja potencjału Mazur 
i produktów turystycznych. Dlatego też Miasto Mrągowo przystąpiło w roku 2011 do partner-i produktów turystycznych. Dlatego też Miasto Mrągowo przystąpiło w roku 2011 do partner-i produktów turystycznych. Dlatego też Miasto Mrągowo przystąpiło w roku 2011 do partner-i produktów turystycznych. Dlatego też Miasto Mrągowo przystąpiło w roku 2011 do partner-
skiego projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów skiego projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów skiego projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów skiego projektu „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów 
turystycznych”, którego liderem jest Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji turystycznych”, którego liderem jest Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji turystycznych”, którego liderem jest Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji turystycznych”, którego liderem jest Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji 
Europejskiej w Białymstoku, a partnerami Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wyższa Szkoła Europejskiej w Białymstoku, a partnerami Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wyższa Szkoła Europejskiej w Białymstoku, a partnerami Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wyższa Szkoła Europejskiej w Białymstoku, a partnerami Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wyższa Szkoła 
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.    

W ramach projektu, jako połączone siły woje-
wództwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, 
oferowaliśmy bezpłatne szkolenia związane z 
turystyką. Szkolenia, które odbywały się w roku 
2011 i 2012 nadały różnego rodzaju uprawnienia 
turystyczne oraz podniosły kwalifikacje zawodo-
we. Działania projektowe oraz szkolenia realizo-
wane na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego i podlaskiego, mają na celu rozwój i 
promocję produktów turystycznych Podlasia i 
Mazur. Mrągowo wyszkoliło w tym czasie 15 
informatorów turystycznych województwa war-
mińsko-mazurskiego, 15 informatorów turystycz-
nych województwa podlaskiego, 20 Uczestników 
projektu z negocjacji i sprzedaży produktu tury-
stycznego oraz 20 przewodników terenowych 
województwa warmińsko-mazurskiego. Skiero-

wało również zainteresowanych uczestników na 
szkolenia menadżerskie, które miały miejsce w 
Olsztynie, Białymstoku i Augustowie. Obecność 
osób z podlaskiego i warmińsko mazurskiego na 
kursach sprzyjała wymianie doświadczeń i omó-
wienia potencjału obu województw. Blisko 300 
osób z obu województw wzięło udział w projek-
cie. W ramach projektu zostanie wydany 
„Katalogu Produktów Turystycznych Północno – 
Wschodniej Polski”, w języku polskim, rosyjskim 
i angielskim, prezentujący województwo war-
mińsko-mazurskie oraz podlaskie.  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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W skrócie 

UWAGA UWAGA UWAGA    
PRZEDSIĘBIORCY !!! PRZEDSIĘBIORCY !!! PRZEDSIĘBIORCY !!!    
Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane Przypominamy, że wszelkie czynności związane 
z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalności Gospodarczej (CEIDG) ––––––––––––            prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-prowadzo-
nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. nej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.             
Przestrzegamy przed firmami komercyjnymi 
przesyłającymi osobom, które założyły działal-
ność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w 
prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach 
firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do 
wykonywania działalności gospodarczej na tery-
torium Polski i nie jest wymagany przez przepisy 
prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność  
uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsię-
biorców", są w istocie ofertami handlowymi, o 
czym świadczą informacje zamieszczone drob-
nym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie 
pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, 
która wysyłając pismo wprowadza adresatów w 
błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny 
charakter tej opłaty.  
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stano-
wią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłat-
nych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w 
publicznych rejestrach CEIDG czy też RE-
GON ,w których rejestracja jest całkowicie bez-
płatna, o czym przypomina również  zamieszczo-
ny na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665  
komunikat Ministra Gospodarki.  

Zgłoś swojego kandydata Zgłoś swojego kandydata Zgłoś swojego kandydata    
do statuetki Mrongowiusza do statuetki Mrongowiusza do statuetki Mrongowiusza    

Mrągowianie mogą zgłaszać kan-Mrągowianie mogą zgłaszać kan-Mrągowianie mogą zgłaszać kan-Mrągowianie mogą zgłaszać kan-
dydatury do Statuetki Mrongowiu-dydatury do Statuetki Mrongowiu-dydatury do Statuetki Mrongowiu-dydatury do Statuetki Mrongowiu-
sza sza sza sza ––––    najważniejszego wyróżnienia najważniejszego wyróżnienia najważniejszego wyróżnienia najważniejszego wyróżnienia 
przyznawanego przez samorząd przyznawanego przez samorząd przyznawanego przez samorząd przyznawanego przez samorząd 
miejski osobom wybitnie zasłużo-miejski osobom wybitnie zasłużo-miejski osobom wybitnie zasłużo-miejski osobom wybitnie zasłużo-
nym dla Mrągowa.nym dla Mrągowa.nym dla Mrągowa.nym dla Mrągowa.    
Statuetka Mrongowiusza wręczana 

jest przez samorząd miejski podczas Dni Mrągo-
wa oraz Obchodów Święta Niepodległości. O 
przyznaniu tego wyróżnienia decyduje kapituła, 
która spotyka się dwa razy do roku. Od 2000 roku  
wyróżnienie trafiło do 32 osób. Podczas tegorocz-
nych obchodów Dni Mrągowa Statuetki wręczo-
no płk. Stefanowi Gojło - byłemu dowódcy nie-
istniejącej już jednostki wojskowej w Mrągowie 
oraz prezesowi koła Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. Statuetkę Mrongowiusza odebrał rów-
nież Stanisław Brodowski, mrągowski przedsię-
biorca i prezes Mrągowskiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego.  
Kandydatury do Statuetki Mrongowiusza, która 
zostanie wręczona 11 listopada br. można zgła-
szać do 30 września w Referacie Strategii Rozwo-
ju Promocji i Integracji Europejskiej w Urzędzie 
Miasta. Więcej informacji www.mragowo.pl/pl/
miasto/o-miescie/statuetka-mrongowiusza.  

Paweł Krasowski Paweł Krasowski Paweł Krasowski Paweł Krasowski     

Patriotycznie  na scenie w MrągowiePatriotycznie  na scenie w MrągowiePatriotycznie  na scenie w Mrągowie   
Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza Ponad 200 artystów uczestniczyło w VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza 
odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-odbyła się w Mrągowie, na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festi-
walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo walu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników, bo 
aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z Obwodu Kaliningradzkiego.            

- Przyjechało do nas 34 wykonawców - mówi 
Lech Gołębicki, dyrektor CKiT w Mrągowie. - 
Występowali oni w trzech kategoriach: soliści, 
zespoły wokalne i chóry. Każdy z wykonawców 
prezentował dwa utwory: jeden w języku rosyj-
skim, a drugi w języku polskim. Honorowym 
gościem imprezy był konsul generalny federacji 
rosyjskiej w Gdańsku, Siergiej Siemionow.  
Festiwal odbył się już po raz szósty, ale w Mrągo-
wie zagościł drugi raz. Mrągowska scena gościła 
tym razem reprezentantów Bałtijska, Czernia-
chowska, Gusiewa, Kaliningradu, Poleska i Sław-
ska oraz Mrągowa, Nowego Miasta Lubawskiego, 
Olsztyna, Orzysza, Kielc i Słupska. W każdej 
kategorii przyznano trzy miejsca i wyróżnienia. 
Grand prix festiwalu otrzymał zespół "Pocieszki" z 
Rosji. 
Wszyscy uczestnicy konkursu bardzo dużo pracu-
ją w okresie przygotowawczym, który rozpoczy-
na się zawsze po zakończeniu danego festiwalu - 
mówił komandor Władimir Raszewski, przewod-
niczący Regionalnej Społecznej Organizacji 
„Kaliningrad-Świnoujście-Olsztyn-Mrągowo”. - 
Szczególnie młodzież przykłada się do tego bardzo 
mocno. Wszyscy są zadowoleni i bardzo to prze-
żywają. 
Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej organi-
zowany jest przez Zarząd Wojewódzki Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie wspól-

nie z rosyjskim stowarzyszeniem byłych maryna-
rzy i ich rodzin, Regionalną Społeczną Organiza-
cją „Kaliningrad-Świnoujście-Olsztyn–Mrągowo”. 
Od dwóch lat partnerem festiwalu jest też samo-
rząd miasta Mrągowo. Założeniem imprezy jest 
popularyzacja pieśni żołnierskiej i patriotycznej w 
wymiarze międzynarodowym, a także integracja 
środowiska wojskowego. Tradycją festiwalu jest 
to, że odbywa się na przemian w Rosji i w Polsce. 
Poprzez tego typu imprezy chcemy zaktywizo-
wać nasze środowisko - mówi płk Miłosz Biały, 
rzecznik prasowy Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. - Nie tylko mundur, nie tylko wojsko, 
ale również działalność kulturalna powinna sta-
nowić bardzo ważne ogniwo naszej pracy. 
Festiwal odbył się pod patronatem Marszałka 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego i został 
dofinasowany ze środków otrzymanych od Mini-
stra Obrony Narodowej. 

Odnowione miejsce pamięci Odnowione miejsce pamięci Odnowione miejsce pamięci    
Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci Podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej poświęcono krzyż pamięci 
rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w rosyjskich żołnierzy, walczących podczas I Wojny Światowej. Prawosławny krzyż stanął w 
Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich. Parku Sikorskiego, obok tablicy, która upamiętnia miejsce pochówku 27 żołnierzy rosyjskich.             

W uroczystości poświęcenia krzyża i pomnika 
wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przedsta-
wiciele Rosji, samorządu Mrągowa i Wojewódz-
twa, a także mieszkańcy Mrągowa. Modlitwę 
prowadził ks. Witalis Czyżewski, proboszcz para-
fii prawosławnej w Kętrzynie i ks. Adam Stefano-
wicz, proboszcz parafii prawosławnej w Mrągo-
wie. Delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze. 
Krzyż prawosławny został ustawiony obok tabli-
cy, która upamiętnia miejsce pochówku rosyj-
skich żołnierzy. Widnieje na niej inskrypcja: 
"HIER RUHEN • 27 RUSSISCHE KRIEGER • 
WELTKRIEG • 1914-18". 
- Od dawna szukaliśmy miejsca gdzie Rosjanie i 
wyznawcy prawosławia mogliby złożyć kwiaty i 
zapalić znicze - mówi Otolia Siemieniec, Bur-
mistrz Mrągowa. - Wybraliśmy Park Sikorskiego, 
bo tu znajduję się miejsce spoczynku żołnierzy 
rosyjskich. Uporządkowano teren i ustawiono  

krzyż, przy którym można się modlić i oddawać 
hołd poległym żołnierzom. Należy się im szacu-
nek. 

CEIDGCEIDGCEIDGCEIDG    
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W skrócie 

Magdalena Magdalena Magdalena Magdalena     
Maślanka Maślanka Maślanka Maślanka     

Pomoc doradcza dla organizacji Pomoc doradcza dla organizacji Pomoc doradcza dla organizacji    
pozarządowych i lokalnych liderów pozarządowych i lokalnych liderów pozarządowych i lokalnych liderów    

Miasto Mrągowo nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Miasto Mrągowo nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Miasto Mrągowo nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Miasto Mrągowo nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu 
Społecznego (ROEFS), który powstał aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodaw-Społecznego (ROEFS), który powstał aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodaw-Społecznego (ROEFS), który powstał aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodaw-Społecznego (ROEFS), który powstał aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodaw-
ców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny.ców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny.ców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny.ców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny.    

ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

W związku z tym zachęcamy wszystkich, którzy 
maja pomysły, chcą realizować projekty dla spo-
łeczności lokalnej i biznesu do skorzystania z 
nieodpłatnej pomocy ROEFS obejmującej:  
szkolenia z zakresu przygotowania i realizacji 
projektów finansowanych z EFS, szkolenia specja-
listyczne 
- pomoc doradców dla osób, które planują złożyć 
wniosek do EFS albo już otrzymali dotację i po-
trzebują wsparcia w zakresie realizacji projektów 
- pomoc animatorów, którzy wspierają w zakresie 
diagnozowania potrzeb lokalnych i tworzenia 
planów działania, nawiązywania partnerstw, 
promują lokalne inicjatywy współpracy, inspirują 
w zakresie kreowania pomysłów na dobre projek-
ty 
- spotkania informacyjne i seminaria dotyczące 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
- wizyty wspierające 
Kto może skorzystać z usług Ośrodka: 
- organizacja pozarządowe 
- jednostki administracji samorządowej  
- instytucje systemu oświaty  
- instytucje otoczenia biznesu 
- instytucje rynku pracy 
- instytucje pomocy i integracji społecz-
nej 
- przedsiębiorcy 

KontaktKontaktKontaktKontakt    
Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji 
EuropejskiejEuropejskiejEuropejskiejEuropejskiej    
Ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo 
tel. 89 741 90 41 ,  
e-mail: promocja@mragowo.um.gov.pl  
Regionalny Ośrodek EFS w OlsztynieRegionalny Ośrodek EFS w OlsztynieRegionalny Ośrodek EFS w OlsztynieRegionalny Ośrodek EFS w Olsztynie    
ul. Artyleryjska 34, 10-167 Olsztyn 
Punkt informacyjny Ośrodka EFS w Olsztynie 
tel. 89 523 73 45 
e-mail: info_olsztyn@roEFS.pl 
www.olsztyn.roEFS.pl 
kontakt od pon. do pt. w godzinach 8:00-16:00 
Już niedługo szkolenie w temacie: Diagnoza po-
trzeb i tworzenia projektów oddolnych do działa-
nia 9.5 POKL z uwzględnieniem kosztów ryczał-
towych - 10-11.10.2012 r. w Olsztynie (nie za-
pewniamy kosztów przejazdu).  Ogłoszenie szko-
lenia wraz programem będzie dostępne od poło-
wy września na stronie www.olsztyn.roEFS.pl. 

SZLACHETNA PACZKA SZLACHETNA PACZKA SZLACHETNA PACZKA    
po raz pierwszy po raz pierwszy po raz pierwszy    
w Mrągowiew Mrągowiew Mrągowie   
Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia 
WIOSNA, którego pomysłodawca, ks. Jacek WIOSNA, którego pomysłodawca, ks. Jacek WIOSNA, którego pomysłodawca, ks. Jacek WIOSNA, którego pomysłodawca, ks. Jacek 
Stryczek, poprzez wolontariuszy, realizuje Stryczek, poprzez wolontariuszy, realizuje Stryczek, poprzez wolontariuszy, realizuje Stryczek, poprzez wolontariuszy, realizuje 
ideę mądrej pomocy rodzinom żyjącym w ideę mądrej pomocy rodzinom żyjącym w ideę mądrej pomocy rodzinom żyjącym w ideę mądrej pomocy rodzinom żyjącym w 
niezawinionej biedzie. niezawinionej biedzie. niezawinionej biedzie. niezawinionej biedzie.     
Wolontariusze odwiedzają najbardziej potrzebu-
jących, następnie darczyńcy przygotowują pomoc 
materialną dopasowaną do potrzeb wybranej 
rodziny. Konkretny człowiek pomaga konkretne-
mu człowiekowi. Szlachetna Paczka, poprzez 
zaangażowanie osób uczestniczących w projekcie, 
chce wydobywać z ludzi dobro i inspirować do 
zmiany. Inspirować każdego, kto jest uczestni-
kiem Paczki, czy to wolontariusz, darczyńca, czy 
obdarowana rodzina. Wszyscy możemy sobie coś 
ofiarować! Każdy, kto chciałby wziąć udział w 
projekcie Szlachetna Paczka proszony jest o kon-
takt z Magdą Maślanką tel. 722 131 169, mrago-
wo.paczka@gmail.com więcej informacji o pro-
jekcie: www.szlachetnapaczka.pl 

Zofia Wojciechowska Zofia Wojciechowska Zofia Wojciechowska    
nominowana przez nominowana przez nominowana przez    
Małopolskie Forum Małopolskie Forum Małopolskie Forum    
Współpracy z Polonią do Współpracy z Polonią do Współpracy z Polonią do    
nagrody im. Macieja nagrody im. Macieja nagrody im. Macieja    
PłażyńskiegoPłażyńskiegoPłażyńskiego   
Rozstrzygnięcie konkursu kierowanego Rozstrzygnięcie konkursu kierowanego Rozstrzygnięcie konkursu kierowanego Rozstrzygnięcie konkursu kierowanego 
dziennikarzy  i mediów służących Polonii dziennikarzy  i mediów służących Polonii dziennikarzy  i mediów służących Polonii dziennikarzy  i mediów służących Polonii 
nastąpi w październiku br. nastąpi w październiku br. nastąpi w październiku br. nastąpi w październiku br.     
Zofia Wojciechowska od wielu lat współpracuje z 
Radio Wnet i działa jako animator społeczny m.in 
prowadzi Archiwum Mówionej Historii, gdzie 
zapisuje rozmowy z Rodakami z Kresów, których 
od lat możemy spotkać w Mrągowie na Festiwalu 
Kultury Kresowej. W roku 2011 przyjęła społecz-
ną funkcję redaktora Kresowego Serwisu Informa-
cyjnego - obecnie największej internetowej gazety 
publikującej informację o życiu w Polsce i na 
Kresach. Od ponad roku współpracuje jako ani-
mator projektów społecznych z organizacjami 
polonijnymi i polskimi na wschodzie. Również od 
2011 roku wspólnie z redakcją kwartalnika Roda-
cy wydawanego na Syberii, Magazynu Polonia, 
Nowego Dziennika i radia WPNA 1490, gdzie 
prowadzi cykl audycji pt. Program Pomost. Jest 
korespondentem Magazynu Polonia z Chicago 
oraz pisze artykuły do innych pism polonijnych. 
Współpracuje z Monitorem Polonijnym na Sło-
wacji, Gazetą Petersburską oraz animuje środowi-
sko lokalne by włączało się akcję wsparcia dla 
najbiedniejszej Polonii i Polaków pozostających na 
wschodzie. 

Powstaje mrągowski program współpracy Powstaje mrągowski program współpracy Powstaje mrągowski program współpracy    
z III sektoremz III sektoremz III sektorem   

Ruszyły prace nad programem współpracy Gminy Miasto Mrągowo z III sektorem na 2013 Ruszyły prace nad programem współpracy Gminy Miasto Mrągowo z III sektorem na 2013 Ruszyły prace nad programem współpracy Gminy Miasto Mrągowo z III sektorem na 2013 Ruszyły prace nad programem współpracy Gminy Miasto Mrągowo z III sektorem na 2013 
rok. Do piątku, 7 września urzędnicy mrągowskiego magistratu czekali na propozycje realizacji rok. Do piątku, 7 września urzędnicy mrągowskiego magistratu czekali na propozycje realizacji rok. Do piątku, 7 września urzędnicy mrągowskiego magistratu czekali na propozycje realizacji rok. Do piątku, 7 września urzędnicy mrągowskiego magistratu czekali na propozycje realizacji 
zadań publicznych zaproponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe. zadań publicznych zaproponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe. zadań publicznych zaproponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe. zadań publicznych zaproponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe.     

Program współpracy to dokument określający 
zasady polityki realizowanej przez organ admini-
stracji publicznej wobec sektora pozarządowego. 
Dokument zawiera w szczególności: zasady 
współpracy,  formy współpracy,  priorytetowe 
zadania publiczne, sposób realizacji programu 
oraz  wysokość środków planowanych na realiza-
cję programu.  
Program współpracy jest najważniejszym doku-
mentem regulującym współpracę Gminy Miasto 
Mrągowo z III sektorem. Już po raz kolejny swoje 
propozycje do projektu tego dokumentu zgłosiły 
zainteresowane, mrągowskie organizacje poza-
rządowe. Na podstawie zgłoszonych ankiet zosta-
nie przygotowany projekt programu, który na-
stępnie będzie skonsultowany z samymi organi-

zacjami, stowarzyszeniami, klubami. Przyjęcie 
przez Radę Miejską programu na 2013 rok plano-
wane jest na październik 2012 roku. 
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Ciekawe inicjatywy  
SPORTSPORT  

Arkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz Mierkowski    

Projekt Strefa Orlika wyróżniony Projekt Strefa Orlika wyróżniony Projekt Strefa Orlika wyróżniony    
Projekt Strefa Orlika Projekt Strefa Orlika Projekt Strefa Orlika Projekt Strefa Orlika ––––    Mrągowskie Mini Euro zgłoszony do konkursu Moje Euro na Orliku, organizowa-Mrągowskie Mini Euro zgłoszony do konkursu Moje Euro na Orliku, organizowa-Mrągowskie Mini Euro zgłoszony do konkursu Moje Euro na Orliku, organizowa-Mrągowskie Mini Euro zgłoszony do konkursu Moje Euro na Orliku, organizowa-
nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich zgłoszonych projek-nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich zgłoszonych projek-nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich zgłoszonych projek-nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich zgłoszonych projek-
tów na terenie województwa Warmińskotów na terenie województwa Warmińskotów na terenie województwa Warmińskotów na terenie województwa Warmińsko----Mazurskiego! Drugie miejsce zajęło Nowe Miasto Lubawskie, a Mazurskiego! Drugie miejsce zajęło Nowe Miasto Lubawskie, a Mazurskiego! Drugie miejsce zajęło Nowe Miasto Lubawskie, a Mazurskiego! Drugie miejsce zajęło Nowe Miasto Lubawskie, a 
trzecie Olecko.trzecie Olecko.trzecie Olecko.trzecie Olecko.        

W Strefie Orlika – Mrągowskim Mini Euro, we 
wszystkich działaniach uczestniczyło ponad 300 
zawodników i zawodniczek, zorganizowanych 
było 6 oddzielnych imprez z wykorzystaniem 
obiektów Orlik 2012. W działania włączone 
były instytucje publiczne, prywatne oraz poza-
rządowe. W kolejnych latach imprez skierowa-
nych do mieszkańców chcemy zrobić jeszcze 
więcej. Okazuje się, że po tak udanych projek-
tach jak Przedszkole Orlika, NMR SC udaje się w 
Mrągowie zorganizować kolejne właściwe  pro-
jekty. Organizatorami imprezy były: Centrum 
Kultury i Turystyki, Gmina Miasto Mrągowo, 
Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych 
(reprezentowane przez 7 wolontariuszy sporto-
wych: Darka Banach, Adama Prusaczyka, Bartka 
Sienkiewicza, Lidię i Magdę Moroz, Artura Cho-
mę i Michała Giersa), Klub MKS Mrągowia Mrą-

gowo, Zespół Szkół Specjalnych. Nagrody i upo-
minki rzeczowe ufundowała firma Serwis Pak z 
Mrągowa. Organizatorów wspierali również me-
dialnie: Kurier Mrągowski i Radio Planeta. 

Arkadiusz Mierkowski,  Natalia KoptasArkadiusz Mierkowski,  Natalia KoptasArkadiusz Mierkowski,  Natalia KoptasArkadiusz Mierkowski,  Natalia Koptas    
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Eurocamp to impreza odbywająca się zawsze po 
piłkarskich mistrzostwach Europy w mieście 
wybranym przez UEFA, Jej głównym celem jest 
integracja młodych ludzi z różnych środowisk i 
krajów. Przedstawiciele mrągowskiego stowa-
rzyszenia zaproszeni zostali do udziału w turnie-
ju przez międzynarodową organizację StreetFo-
otballWorld, zrzeszającą na całym świecie ponad 
90 podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem 
problemów społecznych poprzez football.  
- Cieszymy się bardzo, że mamy możliwość 
reprezentować Polskę i Mrągowo na tak wspa-
niałej imprezie. Dziękujemy organizatorom: 
StreetFootballWorld, Volunteers for Sport, UE-
FA, Komisji Unii Europejskiej oraz Miastu Wro-
cław za współpracę – mówi Arkadiusz Mierkow-
ki, prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Sportowych.  
Mrągowscy wolontariusze przez pięć dni trwania 
turnieju uczestniczyli w warsztatach integracji 
społecznej, dialogu międzykulturowego, przy-
wództwa młodzieżowego i zdrowego stylu życia. 
Eurocamp 2012 we Wrocławiu był miejscem, do 
którego młodzi ludzie, mówiący różnymi języka-
mi, reprezentujący różne kultury, przyjechali i 
świetnie się bawili.  
Organizatorzy imprezy byli wspierani przez lide-
rów z czołowych europejskich organizacji poza-
rządowych w zakresie rozwoju poprzez piłkę 

nożną, do których należy także organizacja– Ma-
zurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych. 
Członkowie mrągowskiego stowarzyszani w 
składzie: Beata Żukowska, Magda Moroz, Michał 
Giers, Michał Nosek, zostali przeszkoleni podczas 
specjalnych spotkań przygotowawczych. Dlatego 
w czasie Eurocampu pomagali oraz wspierali 
dzieci i młodzież podczas warsztatów edukacyj-
nych i kulturalnych, a także służyli jako mediato-
rzy w trakcie turnieju rozgrywanego metodą 
football3, zgodnie z którą podczas spotkań na 
boisku nie ma sędziego,   lecz specjalne osoby, 
natomiast drużyny  składają się z  zawodników 
czterech różnych narodowości.  

Kamil DługoszKamil DługoszKamil DługoszKamil Długosz    

Biegowy Piknik Wojskowy Biegowy Piknik Wojskowy Biegowy Piknik Wojskowy    
To był wyjątkowy dzień dla mrągowskiego To był wyjątkowy dzień dla mrągowskiego To był wyjątkowy dzień dla mrągowskiego To był wyjątkowy dzień dla mrągowskiego     
sportu. 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, sportu. 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, sportu. 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, sportu. 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego,     
zadebiutował I Mrągowski Biegowy Piknik zadebiutował I Mrągowski Biegowy Piknik zadebiutował I Mrągowski Biegowy Piknik zadebiutował I Mrągowski Biegowy Piknik     
Wojskowy. Wojskowy. Wojskowy. Wojskowy.     
W sierpniu bieżącego roku minęły dwa lata od 
kiedy Klub Biegacza Mrągowo oficjalnie biega 
pod tą właśnie nazwą. Przez ten czas do stowa-
rzyszenia zdążyło wstąpić wiele nowych osób, a 
sami zawodnicy zwiedzili mnóstwo miejsc w 
Polsce i za granicą poszukując biegowych wra-
żeń. Po paru latach zwiedzania innych miast, 
nadszedł czas na wniosek, że Mrągowo także 
zasługuje na bieg z prawdziwego zdarzenia.  
Wybór daty był naturalny, 15 sierpnia to Święto 
Wojska Polskiego. Stąd też nazwa zawodów  
- I Mrągowski Biegowy Piknik Wojskowy. W 
organizację imprezy, oprócz Klubu Biegacza 
Mrągowo, zaangażowali się: WOSzK Mrągowo, 
Urząd Miasta oraz CKiT.  
Piknik rozpoczął się Biegiem Krasnali dla dzieci 
do lat 7. Ścigające się dzieciaki wzbudziły wiele 
emocji, a po biegu rozegrano jeszcze trzy biegi 
młodzieżowe. Każdy z młodych biegaczy otrzy-
mał pamiątkowy medal jako zachętę do dalszego 
uprawiania sportu. Następnie przyszedł czas na 
Bieg towarzyszący na 4 kilometry, przeznaczony 
głównie dla amatorów, na starcie stanęło ponad 
40 osób. W biegu wystartował także wicebur-
mistrz Mrągowa, Tomasz Witkowicz. Punktual-
nie o 13:00 ruszył Bieg główny na dystansie 10 
kilometrów. Trasa była różnorodna, więc biega-
cze nie mogli narzekać na nudę.  
Frekwencja, mimo że to debiut imprezy, prze-
kroczyła oczekiwania organizatorów. W zawo-
dach wystartowało łącznie ponad 280 osób, z tego 
ponad połowę tej liczby stanowili uczestnicy 
biegu na 10 kilometrów (154 osoby). Mrągowo 
odwiedzili biegacze z Olsztyna, Szczytna, Branie-
wa, Kętrzyna, Łomży, Bydgoszczy, Warszawy 
czy Wrocławia. Mieliśmy okazję gościć również 
sportowców z francuskiego Le Mans i litewskiego 
Wilna. I Mrągowski Biegowy Piknik Wojskowy 
nie tylko promował sport czy wojsko; impreza 
tego typu jest także znakomitą wizytówką miasta 
dla wszystkich odwiedzających. Komentarze 
przyjezdnych zawodników świadczą o tym, że 
Piknik bardzo się podobał, co pozwala z nadzieją 
patrzeć w przyszłość i liczyć na to, że będzie 
corocznie kontynuowany.   
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SPORT  SPORT    W skrócie 
Bartłomiej Koziatek Bartłomiej Koziatek Bartłomiej Koziatek Bartłomiej Koziatek     

Stambuł to miasto, położone na dwóch kontynen-
tach, po obu stronach cieśniny Bosfor. FIBA, 
światowa federacja koszykówki, wykorzystała tą 
ciekawą lokalizację do zorganizowania kontynen-
talnego turnieju kwalifikacyjnego, w którym 
uczestniczyła mrągowska drużyna Budextan 
Streetball 4–Mistrzowie Polski w Koszykówce 
Ulicznej 3X3 .   
Pierwszy mecz zawodnicy rozegrali z  ekipą z 
Petry (Jordania). Pokazał on, że aby myśleć o 
tureckim finale a co za tym idzie o wyjeździe do 
Miami (finał FIBA World Tour) będzie trzeba 
walczyć łokciami o każdy centymetr parkietu. 
Zespół BUDEXTAN Streetball 4 wygrał ostatecz-
nie spotkanie z Petrą 9:8 ale dało ono wiele infor-
macji na temat tego jak „tu się gra”. Meczem z 
zespołem z Petry mrągowscy zawodnicy pozbyli 
się turniejowego stresu, nabrali nieco więcej pew-
ności siebie i w drugie spotkanie weszli bardzo 
mocno. 
Pierwsze 5 minut meczu z zespołem z Charkowa 
(Ukraina) to wyraźna dominacja zespołu BS4 i 6 
punktów przewagi. Potem jednak zespól zaliczy-
li ,,dołek” – na tablicy widniał remis 9:9. W koszy-
kówce ulicznej oprócz umiejętności trzeba mieć 
trochę szczęścia a te niestety opuściło mrągow-
skich zawodników pod koniec spotkania, które 
ostatecznie przegrali 12:13.  
Po dwóch spotkaniach grupowych przyszedł czas 
na eliminacje do konkursu wsadów. Łukasz Mu-
szyński, zawodnik BS4, spróbował swoich sił. 
Jednak w gronie zawodników, biorących udział w 
eliminacjach znalazło się kilku wybitnych specja-
listów „powietrznych ewolucji” co sprawiło, że 
ostatecznie Łukasz nie awansował do finału a w  
nim czekali już „nasi”. Mowa tutaj o Emilu 
„Slashu” Olszewskim  i Rafale „Lipku” Lipińskim, 
który wygrał prestiżowy konkurs w Barcelonie. 
To kolejny polski streetballowy akcent na mię-
dzynarodowym turnieju.  Ostatecznie konkurs 
wsadów FIBA 3X3 World Tour Istanbul Masters 
wygrał Rafał „Lipek” Lipiński – Mistrz Konkursu 
Wsadów NMR Streetball Challenge 2011.  
Na koniec pierwszego dnia rozgrywek przyszedł 
czas na drużynę z Ashgabatu. Zawodnicy Mistrza 
Turkmenistanu mieli niezwykłego pecha bo zde-
nerwowani porażką z Ukrainą Mistrzowie Polski 
nie dali im żadnych szans, od początku do końca 
kontrolując przebieg spotkania. Wygrana 16:8 
dała na koniec dnia bilans 2-1.  
Niedzielny poranek pokazał, iż zawodnicy Mi-
strza Polski są w pełni skupieni na czekającym ich 
zadaniu, czyli osiągnięciu co najmniej tureckiego 

finału. Z szacunkiem podchodzili do ostatniego 
zespołu, z którym przyszło im się zmierzyć w fazie 
grupowej – drużyną reprezentującą europejską 
(zachodnią) część Stambułu. Wygrana 16:8 była 
formalnością, bowiem myślami zespół był już przy 
ćwierćfinale. 
W ćwierćfinale BUDEXTAN Streetball 4 zmierzył 
się z zespołem z Ammanu, drugą ekipą  reprezen-
tującą Jordanię w tureckim turnieju. Od początku 
spotkania było widać, że bez przepychania się pod 
koszem ciężko będzie o półfinał. Center Ammanu 
mierzący 2,10m był wzrostowo poza zasięgiem 
zawodników BUDEXTAN Streetball 4. Ale Ci 
braki kilku centymetrów nadrabiali taktyką. Po-
dwajali krycie najlepszego zawodnika jordańskie-
go zespołu, dzięki czemu drużyny grały „punkt za 
punkt”. I kiedy wydawało się, iż dojdzie do pierw-
szej w turnieju dogrywki, jednak rozgrywający 
Ammanu odważnym wejściem na kosz w końco-
wych sekundach meczu zdobył punkt dający 
awans jego zespołu do półfinału. 
Meczem z Ammanem BUDEXTAN Steetball 4 –  
zakończył rozgrywki  w Kontynentalnym Turnie-
ju Kwalifikacyjnym FIBA 3X3 World Tour Istan-
bul Masters na 5. miejscu. Jest to duży sukces pol-
skiego streetballa. Pierwszy raz bowiem Mistrz 
Polski brał udział w turnieju tej rangi. Zawodnicy 
zespołu BS4 przywiozą z Turcji masę turniejowego 
doświadczenia, które zaprocentuje w następnym 
roku. 
Zespół Mistrzów Polski 3X3 pragnie podziękować 
Przedsiębiorstwu Budowlanemu BUDEXTAN 
oraz Urzędowi Miasta Mrągowo za nieoceniony 
wkład w rozwój koszykówki ulicznej na Warmii i 
Mazurach oraz za pomoc finansową związaną z 
wyjazdem zespołu na turniej do Stambułu. Dzięki 
wsparciu obu instytucji miasto Mrągowo stało się 
wizytówką tej dyscypliny sportu w Polsce!  
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W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły re-
prezentujące zakłady pracy, osiedla, zespoły kole-
żeńskie i inne. Warunkiem uczestnictwa w roz-
grywkach Mrągowskiej Ligi Piłkarskiej jest wpła-
cenie wpisowego w kwocie: 150 zł bezpośrednio 
u organizatora. Zespoły młodzieżowe (wszyscy 
zawodnicy poniżej do 23 roku życia wpisowe w 
wysokości 50 zł) oraz rejestracja zespołu poprzez 
dostarczenie wypełnionego zgłoszenia zespołu w 
rozgrywkach zgodnie z kryteriami regulaminu 
dostępnego na stronie www.mlp.mragowo.pl do 
12 września 2012, bezpośrednio do koordynatora 
rozgrywek, Arkadiusza Mierkowskiego, kontakt: 
601671404, e-mail: a.mierkowski@hotmail.com  
Organizatorem turnieju jest Centrum Kultury i 
Turystyki oraz MSIS – Mazurskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Sportowych. Rozgrywki odbywać się 
będą na boisku ORLIK 2012 przy ul. Żołnierskiej 
we wtorki i środy, w godzinach od 18 do 21. 
Mecze zostaną rozegrane przez wszystkie zespoły 
wg przygotowanego terminarza gier.  
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CKIT    CKIT      10. Objazdowy Festiwal Filmowy10. Objazdowy Festiwal Filmowy10. Objazdowy Festiwal Filmowy   
   WATCH DOCS. Prawa Człowieka w WATCH DOCS. Prawa Człowieka w WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie niebawem zawita w Mrągowie Filmie niebawem zawita w Mrągowie Filmie niebawem zawita w Mrągowie    
Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w 
dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27----28 września 2012 r. Podczas Festiwalu 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu 
prezentowane będą wybitne dokumenty filmowe prezentowane będą wybitne dokumenty filmowe prezentowane będą wybitne dokumenty filmowe prezentowane będą wybitne dokumenty filmowe 
z całego świata pokazujące przejawy łamania z całego świata pokazujące przejawy łamania z całego świata pokazujące przejawy łamania z całego świata pokazujące przejawy łamania 
praw człowieka a także uświadamiające, że na praw człowieka a także uświadamiające, że na praw człowieka a także uświadamiające, że na praw człowieka a także uświadamiające, że na 
sytuację w której się znajdujemy ma wpływ każ-sytuację w której się znajdujemy ma wpływ każ-sytuację w której się znajdujemy ma wpływ każ-sytuację w której się znajdujemy ma wpływ każ-
dy. WSTĘP na wszystkie projekcje i imprezy dy. WSTĘP na wszystkie projekcje i imprezy dy. WSTĘP na wszystkie projekcje i imprezy dy. WSTĘP na wszystkie projekcje i imprezy 
towarzyszące jest WOLNY!!! towarzyszące jest WOLNY!!! towarzyszące jest WOLNY!!! towarzyszące jest WOLNY!!!  
PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM            
Czwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 wrześniaCzwartek 27 września            
godz. 10.00 Nasza SzkołaNasza SzkołaNasza SzkołaNasza Szkoła,,,, 
USA, Szwajcaria, Rumunia , reż. Mona Nicoara, 
Miruna Coca 
godz. 12..00 Szyb Nr 8 Szyb Nr 8 Szyb Nr 8 Szyb Nr 8  
wyróżnienie specjalne Watch Docs, Estonia, 
Ukraina 2010, reż. Marianna Kaat  
godz. 17.00 Bohbal Bohbal Bohbal Bohbal ––––    Życie po katastrofie Życie po katastrofie Życie po katastrofie Życie po katastrofie     
USA 2011 , reż. Van Maximilian Carlson 
godz. 19.00  Białoruski Sen Białoruski Sen Białoruski Sen Białoruski Sen     
–nagroda publiczności Watch Docs, Rosja 2011,  
reż. Ekatarina Kibalchich 
godz. 20.00 SprzedanaSprzedanaSprzedanaSprzedana,  
Szwecja 2010, reż. Nima Sarvestani,  
Piątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 wrześniaPiątek 28 września            
godz. 10.00  Ratunku! Mamy geja w klasie, Ratunku! Mamy geja w klasie, Ratunku! Mamy geja w klasie, Ratunku! Mamy geja w klasie,         
Holandia 2010 , reż. Doesjka van Hoogdalem 
godz.11.30  Od głowy do nieba Od głowy do nieba Od głowy do nieba Od głowy do nieba  
Włochy 2010 , reż. Debora Scarperotta 
godz. 17.00 Żarówkowy Spisek Żarówkowy Spisek Żarówkowy Spisek Żarówkowy Spisek     
Hiszpania, Francja 2010 , reż. Cosima Dannoritzer 
godz. 18.30 Poddam się jutroPoddam się jutroPoddam się jutroPoddam się jutro    
USA, Wielka Brytania 2011, reż. Michael Collins 
godz. 20.15    Hebron jest naszHebron jest naszHebron jest naszHebron jest nasz 
Włochy 2011, reż. Giulia Amati, Stephen Natanson  
W ramach imprez towarzyszących odbędą się: 
wystawa Krzysztofa Filipiaka – fotografa i podróż-
nika z Kętrzyna pt. Czarnobyl Czarnobyl Czarnobyl Czarnobyl ----    raj utracony raj utracony raj utracony raj utracony a 
także forum organizacji pozarządowych oraz 
kampania Free Paco Now towarzysząca tegorocz-
nemu Festiwalowi (akcja wsparcia dla Paco – 
bohatera filmu "Poddam się jutro" przebywające-
go w więzieniu na Filipinach).  
Organizatorami Festiwalu są: Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka oraz Społeczny Instytut  
Filmowy, współorganizatorem lokalnym CKiT.  

Znajdź coś dla siebie! Znajdź coś dla siebie! Znajdź coś dla siebie!    
Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś 
interesującego, spotkać ciekawe osoby czy wystąpić przed publicznością, Centrum Kultury i interesującego, spotkać ciekawe osoby czy wystąpić przed publicznością, Centrum Kultury i interesującego, spotkać ciekawe osoby czy wystąpić przed publicznością, Centrum Kultury i interesującego, spotkać ciekawe osoby czy wystąpić przed publicznością, Centrum Kultury i 
Turystyki proponuje udział w zajęciach. Zapoznaj się z naszymi propozycjami i znajdź coś dla Turystyki proponuje udział w zajęciach. Zapoznaj się z naszymi propozycjami i znajdź coś dla Turystyki proponuje udział w zajęciach. Zapoznaj się z naszymi propozycjami i znajdź coś dla Turystyki proponuje udział w zajęciach. Zapoznaj się z naszymi propozycjami i znajdź coś dla 
siebie! Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Centrum (dział organizacji imprez, I pię-siebie! Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Centrum (dział organizacji imprez, I pię-siebie! Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Centrum (dział organizacji imprez, I pię-siebie! Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Centrum (dział organizacji imprez, I pię-
tro), pod numerem telefonu 89 743 34 53 lub na stronie www.ckit.mragowo.pl.tro), pod numerem telefonu 89 743 34 53 lub na stronie www.ckit.mragowo.pl.tro), pod numerem telefonu 89 743 34 53 lub na stronie www.ckit.mragowo.pl.tro), pod numerem telefonu 89 743 34 53 lub na stronie www.ckit.mragowo.pl.    

Grupa TeatromańjaGrupa TeatromańjaGrupa TeatromańjaGrupa Teatromańja    
Zajęcia teatralne skierowane do młodzieży 
(gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) prowadzi 
Marta Szymborska. Chętne osoby zapraszamy na 
spotkanie organizacyjne we wtorek 25 września o 
godz. 15.00 do sali teatralnej. 
Mrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca Współczesnego    
Zajęcia tańca współczesnego skierowane są do 
młodzieży i odbywają się 2 razy w tygodniu. Cho-
reografem zespołu jest Marta Szymborska. Grupa 
prezentuje swoje dokonania na mrągowskiej sce-
nie oraz na przeglądach tanecznych. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 26 września o godz. 15.00 
w sali baletowej. 
HIPHIPHIPHIP----HOP / breakdanceHOP / breakdanceHOP / breakdanceHOP / breakdance    
Na zajęcia  taneczne w technice hip-hop oraz 
pokrewnych, które prowadzi Piotr Frąckiewicz 
zapraszamy we wtorki od 25 września o godz. 
14.30 – grupa dziecięca JUMP, o godz. 15.30 grupa 
młodzieżowa ROCKING STEPS. 
Poezja śpiewana Poezja śpiewana Poezja śpiewana Poezja śpiewana     
Zajęcia prowadzone przez Justynę Połomską, 
skierowane są do młodych ludzi, którzy lubią i 
chcą śpiewać repertuar z dobrym tekstem. Uczest-
nicy zajęć pracują nad emisją głosu, interpretacją 
tekstu, zachowaniem scenicznym. Na spotkanie 
organizacyjne  24 września o godz. 15. 30. 
Zajęcia plastyczne / warsztaty WITRAŻUZajęcia plastyczne / warsztaty WITRAŻUZajęcia plastyczne / warsztaty WITRAŻUZajęcia plastyczne / warsztaty WITRAŻU    
Zajęcia plastyczne prowadzone przez Dorotę 
Kruszewską skierowane są do młodzieży zaintere-
sowanej nauką rysunku i malarstwa. Odbywać się 
będą od 24 września w poniedziałki o godz. 15.30 
w pracowni plastycznej. 
Osobom dorosłym oraz młodzieży powyżej 15 
roku życia proponujemy odpłatne warsztaty wi-
trażu metodą Tiffany’ego. Zajęcia odbywać się 
będą raz w tygodniu po 4 godziny. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy na spotkanie orga-
nizacyjne 17 września o godz. 16.00 w pracowni 
plastycznej. Więcej informacji pod  
nr tel.: 89 743 34 71. 
Chór KAMERTONChór KAMERTONChór KAMERTONChór KAMERTON    
Zespół chóralny „Kamerton” to propozycja wspól-
nego muzykowania skierowana do osób nieco 
starszych, którzy hołdują zasadzie „piosenka jest 
dobra na wszystko”. Repertuar tworzą pieśni ludo-
we, patriotyczne, wojskowe czyli „muzyczny 
bukiet” z minionych lat. Zajęcia odbywają się od 
października w poniedziałki i środy  
od godziny 15.00. 
    

Orkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIA    
Orkiestra działa od 2009 r. przy CKiT, prowadzo-
na przez Andrzeja Regieca - dyrektora Szkoły 
Muzycznej w Mrągowie. Próby odbywają się w 
sali na piętrze: we wtorki i piątki od godz. 15.00. 
Nabór do orkiestry jest stały. Więcej informacji na 
stronie www.orkiestramrongovia.pl.  
Pracownia muzyczna Pracownia muzyczna Pracownia muzyczna Pracownia muzyczna     
Pracownia otwarta jest dla wszystkich, którzy 
pragną realizować swoją muzyczną pasję.  Zapra-
szamy zespoły z Mrągowa i okolic. Sala wyposażo-
na jest w sprzęt nagłaśniający - wzmacniacze do 
gitar i zestaw perkusyjny. Próby zespołów odby-
wają się od poniedziałku do soboty, możliwe są 
także próby indywidualne. Zgłoszenia przyjmuje-
my od 25 września. Wszystkie osoby chętne za-
praszamy na spotkanie organizacyjne, które odbę-
dzie się we wtorek 25 września o godz. 15.30.  
Zajęcia rękodzielnicze: haft soutache Zajęcia rękodzielnicze: haft soutache Zajęcia rękodzielnicze: haft soutache Zajęcia rękodzielnicze: haft soutache     
/ decoupage/ decoupage/ decoupage/ decoupage    
Zapraszamy na zajęcia rękodzielnicze, które po-
prowadzi Alicja Naworska-Kotelon. Młodzieży 
proponujemy wyrób biżuterii i różnego rodzaju 
ozdób techniką haftu soutache. Proponujemy 
także zajęcia z techniki decoupage czyli zdobienia 
przedmiotów, polegającego na przyklejaniu wzoru 
wyciętego z papieru lub serwetki na odpowiednio 
przygotowaną powierzchnię z drewna, metalu, 
szkła, tkaniny, plastiku, ceramiki i innych. Rozwi-
nięciem tej techniki jest decoupage malarski dający 
jeszcze większe możliwości rozwoju osobistego, 
wyrażenia siebie poprzez sztukę. Zainteresowa-
nych zapraszamy na spotkanie organizacyjne 3 
października o godz. 15.30 do CKiT. Udział w 
zajęciach będzie się wiązał z wniesieniem opłaty 
za materiały niezbędne do ich realizacji. 
Aerobik oraz Aerobik oraz Aerobik oraz Aerobik oraz     
zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa       
Zajęcia aerobiku wzmacniające kondycję fizyczną, 
pomagające schudnąć a równocześnie poprawiają-
ce samopoczucie poprowadzi Agnieszka Dobro-
sielska – instruktorka fitness i fizjoterapeutka. 
Zajęcia odbywają się w sali baletowej w ponie-
działki i środy od godz. 19.00 (I grupa) oraz we 
wtorki i czwartki od godz. 19.00 (II grupa). Na 
zajęcia ruchowe mające na celu profilaktykę bó-
lów kręgosłupa zapraszamy od 18 września, we 
wtorki i czwartki o godz. 18.00. Opłata za zajęcia 
wynosi 60 zł miesięcznie. 


