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W skrócie DKDDKDDKDDKD    

SPORT ZMIENIA MRĄGOWO będzie nowa  
strategia sportu i wolontariatu sportowego 

Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-Prace nad „Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa” do-
biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie biegają końca. W niedzielę 28 października br. planowane jest ostatnie spotkanie 
Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-Zespołu Partycypacyjnego opracowującego dokument. Celem spotkania jest dysku-
sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak sja o systemie wdrażania kluczowych działań wynikających ze strategii, czyli jak 
wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia. wprowadzać w życie wskazane w strategii założenia.             

Po spotkaniu, Strategia zostanie przekazana do 
Rady Miejskiej. Jeśli Rada Miasta przyjmie doku-
ment w formie uchwały, to w grudniu Mrągowo 
zyska nowy, wartościowy dokument dotyczący 
wykorzystania zasobów sportowych dla ekono-
micznego i społecznego rozwoju Miasta.  
Etapy prac nad strategiąEtapy prac nad strategiąEtapy prac nad strategiąEtapy prac nad strategią    
I) I) I) I) Uświadomienie sobie znaczenia i wpływu spor-
tu na wiele sfer życia społecznego. Z perspektywy 
samorządu sport to obszar ściśle zintegrowany z 
turystyką, edukacją, zdrowiem, gospodarką, inte-
gracją społeczną, wzmacnianiem trzeciego sektora 
i promocją danej miejscowości.  
II) II) II) II) Decyzja by uczynić sport jednym z ważnych 
elementów rozwoju Miasta – decyzja o podjęciu 

prac nad Strategią (współpraca w ramach między-
narodowego projektu Sport for Change ). 
III)III)III)III) Podjęcie współpracy z Uniwersytetem War-
szawskim i Projektem Społecznym 2012. Decyzja 
o realizacji Strategii metodą partycypacji i mapo-
wania. Czyli wspólne (razem z mieszkańcami) 
zastanowienie się nad szansami i potrzebami Mia-
sta, z uwzględnieniem różnych doświadczeń, 
kompetencji i punktów widzenia.  
IV ) IV ) IV ) IV ) Powołanie Zespołu Partycypacyjnego - kwie-
cień 2012 r. W opracowanie Strategii zaangażo-
wało się ponad 80 osób, 50 podpisało deklarację 
regularnego uczestnictwa w  pracach Zespołu.     
Ciąg dalszy str. 2 Ciąg dalszy str. 2 Ciąg dalszy str. 2 Ciąg dalszy str. 2     
    

  

1100  otwarcie obiektu  
1115   przedstawienie projektu, w kontekście Strategii Rozwoju   
         Sportu  i Wolontariatu Sportowego dla Mrągowa  
         - „Sport Zmienia”  
1130  podziękowania, wystąpienia Gości 
1140    zakończenie części oficjalnej, występ Orkiestry Dętej  
         Mrongovia  
1200  konferencja prasowa 
1200   rozpoczęcie pokazów rekreacyjno – sportowych  
         (sztuki walki, turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej,  
         Trio  Basket) 
1215    konkursy wiedzy o projekcie, gry i zabawy dla dzieci,      
         młodzieży i dorosłych 
1530  zakończenie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

Zapraszamy do aktywnego udziału!  
Stroje i obuwie sportowe mile widziane  

PROGRAM:  

Program mrągowskich  
obchodów 94 rocznicy  
Odzyskania Niepodległości str. 8.  
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Źródełko Miłości Źródełko Miłości Źródełko Miłości ---   nowa ścieżka edukacja nowa ścieżka edukacja nowa ścieżka edukacja    
Dzięki zaangażowaniu Nadleśnictwa Mrągowo w okolicach naszego Miasta powstała nowa Dzięki zaangażowaniu Nadleśnictwa Mrągowo w okolicach naszego Miasta powstała nowa Dzięki zaangażowaniu Nadleśnictwa Mrągowo w okolicach naszego Miasta powstała nowa Dzięki zaangażowaniu Nadleśnictwa Mrągowo w okolicach naszego Miasta powstała nowa 
ścieżka edukacyjna. Trakt jest naturalnym przedłużeniem promenady nad jeziorem Czos ścieżka edukacyjna. Trakt jest naturalnym przedłużeniem promenady nad jeziorem Czos ścieżka edukacyjna. Trakt jest naturalnym przedłużeniem promenady nad jeziorem Czos ścieżka edukacyjna. Trakt jest naturalnym przedłużeniem promenady nad jeziorem Czos     
i wiedzie starą, przedwojenną trasą do owianego legendą Źródełka Miłości.i wiedzie starą, przedwojenną trasą do owianego legendą Źródełka Miłości.i wiedzie starą, przedwojenną trasą do owianego legendą Źródełka Miłości.i wiedzie starą, przedwojenną trasą do owianego legendą Źródełka Miłości.            

Prace nad budową ścieżki rozpoczęły się we wrze-
śniu br. i zakończą się na początku listopada. Środ-
ki na realizacje projektu w wysokości ponad 50 
tysięcy złotych pokryło Nadleśnictwo Mrągowo 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, który przekazał dofinanso-
wanie w wysokości 15 tysięcy złotych na realiza-
cję przedsięwzięcia. Ścieżka nosić będzie nazwę 
„Źródełko Miłości”. Stanie na niej dziesięć tablic 
edukacyjnych  z ciekawostkami na temat m.in. 
drzew leśnych, strefy życia w jeziorze, ptaków 
wodnych, zwierząt leśnych, roślin wodnych, 
wąwozów i jarów, źródełka miłości oraz ławeczki 
dla spacerujących. 
Warto przypomnieć, iż  Źródełko Miłości nazy-
wano „źródłem zdrowia”. Kiedyś w Mrągowie nie 
brakowało wody dla potrzeb gospodarstwa domo-
wego, ale brakowało smacznej wody do picia. 
Mieszkańcy czerpali ją ze źródła wypływającego z 
podnóża wzgórza nad jeziorem Czos.  
Dawniej mieszkańcy Mrągowa w Niedzielę Wiel-
kanocną udawali się do Źródełka po wodę. Po-
dobno woda czerpana przed wschodem słońca 
miała czarodziejskie właściwości. Jeżeli kobieta 
umyła w źródełku twarz to przez cały rok zacho-
wywała urodę i zdrowie. Dlatego też, zwłaszcza 
młode dziewczyny udawały się o brzasku dnia 
brzegiem jeziora do źródełka. Mężczyźni twier-

dzili, że czarodziejskie właściwości woda zacho-
wuje tylko wtedy, gdy dziewczyna przez całą 
niedzielę zachowa milczenie.  W Mrągowie znana 
jest także legenda, że jeśli zakochani napiją się 
wody ze źródełka, ich miłość będzie trwać po 
grób. Współcześni zakochani również odwiedzają 
to miejsce – piękne zwłaszcza wczesną wiosną, 
kiedy zakwitają białe i żółte zawilce. 

W Mrągowie powstają  
nowe miejsca postojowe 
50 nowych miejsc parkingowych powstanie przy 50 nowych miejsc parkingowych powstanie przy 50 nowych miejsc parkingowych powstanie przy 50 nowych miejsc parkingowych powstanie przy 
ulicy Młodkowskiego w Mrągowie. Parking ten ulicy Młodkowskiego w Mrągowie. Parking ten ulicy Młodkowskiego w Mrągowie. Parking ten ulicy Młodkowskiego w Mrągowie. Parking ten 
ma rozwiązać sprawę braku miejsc przy szpitalu ma rozwiązać sprawę braku miejsc przy szpitalu ma rozwiązać sprawę braku miejsc przy szpitalu ma rozwiązać sprawę braku miejsc przy szpitalu 
powiatowym im. Michała Kajki.powiatowym im. Michała Kajki.powiatowym im. Michała Kajki.powiatowym im. Michała Kajki.    
- Parking powstanie dokładnie po przeciwnej 
stronie remontowanego Hotelu Pielęgniarskiego. 
Będzie on zabezpieczał potrzeby mieszkańców 
tego budynku komunalnego, ale również potrze-
by związane z funkcjonowaniem mrągowskiego 
szpitala, ponieważ odwiedzający jednostkę mają 
problem z miejscami parkingowymi.  
To nie koniec inwestycji mających zwiększyć 
ilość miejsc parkingowych w Mrągowie. Parking 
powstanie także na ulicy Kolejowej naprzeciwko 
przystanków PKS, gdzie zgodnie z projektem na 
miejsca postojowe przeznaczone zostaną 24 ary. 

AMAMAMAM    

Wyróżnienie dla wolontariuszy  
MSIS z rąk minister sportu 
Minister Sportu Joanna Mucha wyróżniła przed-Minister Sportu Joanna Mucha wyróżniła przed-Minister Sportu Joanna Mucha wyróżniła przed-Minister Sportu Joanna Mucha wyróżniła przed-
stawicieli Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw stawicieli Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw stawicieli Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw stawicieli Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Sportowych za projekt "Strefa Orlika" Sportowych za projekt "Strefa Orlika" Sportowych za projekt "Strefa Orlika" Sportowych za projekt "Strefa Orlika" ----    Mrągow-Mrągow-Mrągow-Mrągow-
skie Mini Euro. Mrągowskie "Orliki" wzbogacą skie Mini Euro. Mrągowskie "Orliki" wzbogacą skie Mini Euro. Mrągowskie "Orliki" wzbogacą skie Mini Euro. Mrągowskie "Orliki" wzbogacą 
się o 6 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczo-się o 6 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczo-się o 6 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczo-się o 6 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczo-
ne na sprzęt sportowy.ne na sprzęt sportowy.ne na sprzęt sportowy.ne na sprzęt sportowy.    
Mrągowski projekt skierowany do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, odbywał się w połowie czerw-
ca podczas rozgrywanych w Polsce Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej. Mrągowianie mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach i rozgrywkach piłkar-
skich zorganizowanych na kształt "Euro 2012". 
Projekt organizowany przez CKiT, MSIS, Gminę 
Miasto Mrągowo, Klub MKS Mrągowia Mrągo-
wo oraz Zespół Szkół Specjalnych bardzo przy-
padł do gustu przedstawicielom jury konkursu 
Moje Euro na Orliku. Mrągowski projekt zajął 
pierwsze miejsce w województwie. 
W ubiegłym tygodniu w czasie ogólnopolskiego 
finału Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donal-
da Tuska w warszawskim Torwarze, Minister 
Sportu i Turystyki - Joanna Mucha nagrodziła 
pamiątkowymi dyplomami mrągowskich wolon-
tariuszy uczestniczących w projekcie. 
- Główna nagroda - 6000 zł, będzie przeznaczona 
na wyposażenie Orlików w dodatkowy sprzęt 
sportowy. W Warszawie Mrągowo reprezento-
wało 18 wolontariuszy MSIS - mówi Arkadiusz 
Mierkowski z MSIS. 

V) V) V) V) kwiecień – październik 2012 praca warsztato-
wa (6 spotkań zespołu).   
Oprócz Zespołu Partycypacyjnego, do współpracy 
zaproszono również socjologów z Projektu Spo-
łecznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jaku-
ba Kalinowskiego z Fundacji v4sport, którzy wraz 
z Zespołem Roboczym powołanym w Urzędzie 
Miasta pełnił funkcję koordynującą merytoryczne 
aspekty prac. Niezwykle istotne dla całego procesu 
było zaangażowanie Mazurskiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Sportowych, które wzięło na siebie 
część prac merytorycznych, w tym istotne prace 
badawcze. Wiosną 2012 roku młodzi ludzie, prze-
prowadzając wywiady i ankiety z mieszkańcami 
zgromadzili wiele ważnych, ze względu na po-
wstającą strategię, informacji na temat mrągow-

skiej infrastruktury oraz zwyczajów i potrzeb 
mieszkańców Miasta.  
Proces projektowania zmian w obszarze sportu był 
w Mrągowie od początku rozumiany jako otwarty 
na mieszkańców, długotrwały, realizowany jako 
element rozwoju Miasta, a nie tylko sfery sportu, 
transparentny i nastawiony na uczenie się i dobrze 
zaadresowane, konkretne działania. Zarządzanie 
takim procesem jest dużym wysiłkiem ale tylko w 
ten sposób może być mowa o mądrej polityce, 
prowadzącej do pożądanych i odczuwalnych dla 
mieszkańców zmian. 
Więcej informacji o metodzie, spotkaniach oraz 
opracowywany dokument Strategii, na stronie 
www.mragowo.pl, zakładka: dla mieszkańców/
sport/sport zmienia. 

„SPORT ZMIENIA” będzie nowa strategia sportu i wolontariatu sportowego c.d.„SPORT ZMIENIA” będzie nowa strategia sportu i wolontariatu sportowego c.d.„SPORT ZMIENIA” będzie nowa strategia sportu i wolontariatu sportowego c.d.   

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt  
lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska  
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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Spotkanie władz Miasta z dyrektorami Spotkanie władz Miasta z dyrektorami Spotkanie władz Miasta z dyrektorami    
miejskich szkół i placówek oświatowych miejskich szkół i placówek oświatowych miejskich szkół i placówek oświatowych    

W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło W dniu 11 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ratuszu Miejskim odbyło 
się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i władz lokalnych z dyrektorami miejskich szkół i 
placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych placówek oświatowych, nagrodzonymi nauczycielami oraz przedstawicielami oświatowych 
związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.związków zawodowych.            

Podczas spotkania zostały wręczone nagrody 
Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze dla wyróżniających się dyrekto-
rów i nauczycieli. W roku bieżącym nagrody 
odebrali: Małgorzata Trzeciakiewicz – dyrektor 
Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP, Elżbieta Po-
łomka – dyrektor Przedszkola Nr 1 „Stokrotka”, 
Stanisława Łyś – dyrektor Przedszkola Nr 2 
„Bajka”, Mariola Masak, Jolanta Suchecka, Hanna 
Woźniczak, Justyna Puzynkiewicz - Glinka – 
nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1, Agata Sadowska 
– wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 4, Katarzyna 
Szablak, Joanna Ratajczyk – nauczyciele Zespołu 
Szkół Nr 4, Bożena Anacka - Olszewska – nauczy-
ciel Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP. Burmistrz 
Miasta Pani Otolia Siemieniec pogratulowała 

wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom zawo-
dowych sukcesów, a wszystkim zebranym życzy-
ła satysfakcji z pracy zawodowej i powodzenia w 
życiu osobistym. 

PKPKPKPK    

Mrongoville ma nowego dzierżawcę Mrongoville ma nowego dzierżawcę Mrongoville ma nowego dzierżawcę    
Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę westernowego miasteczka Mrongoville. Spośród dwóch 
oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-oferentów ubiegających się o dzierżawę wygrała firma, która powiązana jest z firmami prowa-
dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do dzącymi już w innej części kraju podobne miasteczko, a także produkującymi urządzenia do 
parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.parków rozrywki.            

Wcześniej Miasto próbowało sprzedać większo-
ściowy pakiet udziałów w spółce Miasteczko 
Westernowe Mrongoville, której miasto Mrągo-
wo jest właścicielem, ale do dwóch ogłaszanych 
przetargów nikt się nie zgłosił. Dlatego samorząd 
Miasta zdecydował się Mrongoville wydzierża-
wić.  
- W przetargu na dzierżawę wystartowało dwóch 
oferentów - poinformowała burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec. - Wygrała firma, która kapita-
łowo związana jest z producentem urządzeń do 
parków rozrywki. Jedna z powiązanych z nią firm 
prowadzi także w Żorach podobne miasteczko 
westernowe. Ci ludzie dobrze znają się na tej 
branży, dlatego mam nadzieję, że Mrongoville 
będzie się rozwijać i w pełni wykorzystywać swój 
potencjał.  
Umowa dzierżawy nieruchomości o łącznej po-
wierzchni ponad 10,7 ha, w której skład wchodzą 

min. dworzec Mrongoville, posterunek szeryfa i 
więzienie, ratusz, saloon, poczta, Mexico Bar, oraz 
domki traperów została podpisana 17.10.2012 
roku w Urzędzie Miejskim. Czynsz  za dzierżawę 
Mrongoville  wynosić będzie ponad 150 tys. zł 
rocznie. Miasto z dzierżawcą zawarło  umowę na 
15 lat. 
Mrongoville zostało otwarte 4 lipca 2008 roku. 
Jego budowa kosztowała 8 mln zł. Unia Europej-
ska dofinansowała inwestycję kwotą 4,5 mln zł. 
Wcześniej ze środków przedakcesyjnych w ra-
mach PHARE kosztem 3,3 mln zł uzbrojono 
teren.  W założeniach inwestycyjnych głównym 
celem powstania miasteczka było przede wszyst-
kim stworzenie kompleksu rozrywkowo - tury-
stycznego, opartego na znanej w Polsce i w Euro-
pie festiwalowej tradycji miasta i wydłużenie 
sezonu turystycznego 

Fot. Marian Modzelewski Fot. Marian Modzelewski Fot. Marian Modzelewski Fot. Marian Modzelewski     

MKMKMKMK    

Jak się rodzi węgorz w niewoli? 
Dowiesz się tego w Mrągowie!  
Już niebawem Mrągowo odwiedzi Profesor Już niebawem Mrągowo odwiedzi Profesor Już niebawem Mrągowo odwiedzi Profesor Już niebawem Mrągowo odwiedzi Profesor     
Dariusz Kucharczyk, który jako pierwszy na Dariusz Kucharczyk, który jako pierwszy na Dariusz Kucharczyk, który jako pierwszy na Dariusz Kucharczyk, który jako pierwszy na 
świecie rozmnożył węgorze poza ich naturalnym świecie rozmnożył węgorze poza ich naturalnym świecie rozmnożył węgorze poza ich naturalnym świecie rozmnożył węgorze poza ich naturalnym 
środowiskiem. 26 października naukowiec opo-środowiskiem. 26 października naukowiec opo-środowiskiem. 26 października naukowiec opo-środowiskiem. 26 października naukowiec opo-
wie o swoim sukcesie podczas wykładu w CKiT. wie o swoim sukcesie podczas wykładu w CKiT. wie o swoim sukcesie podczas wykładu w CKiT. wie o swoim sukcesie podczas wykładu w CKiT.     
Profesor Dariusz Kucharczyk jest pracownikiem 
naukowym na Wydziale Ochrony Środowiska i 
Rybactwa UWM w Olsztynie w Katedrze Rybac-
twa Jeziorowego i Rzecznego. Jako pierwszemu 
na świecie udało się mu rozmnożyć węgorza poza 
jego naturalnym środowiskiem. Dokonanie pro-
fesora odbiło się szerokim echem w międzynaro-
dowym środowisku naukowym. Praca została 
doceniona przez Nationale Geographic Traveler i 
zdobyła II miejsce jako Naukowe Wydarzenie 
Roku.  
W ramach projektu „ Innowacje w akwakulturze 
ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki 
rozrodu ryb”, w dniach 23-25 października zorga-
nizowana została międzynarodowa konferencja 
pt. „Domestication In Finfish Aquaculture”. W 
konferencji tej uczestniczyło około 100 osób z 
wielu krajów europejskich, oraz kilkanaście osób 
z poza Europy, m. in. z Iranu, Indii, Wenezueli, a 
nawet z Japonii. W dniu 23 października konfe-
rencja była prowadzona w Olsztynie, a w dniach 
następnych w Mrągowie. 
26 października profesor wygłosi wykład w CKiT 
dla mieszkańców naszego miasta i innych zainte-
resowanych tematem. Wykład, który rozpocznie 
się o godzinie 10.00 ma być  zachętą dla młodych 
ludzi, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych 
planów edukacyjnych, do studiowania na Wy-
dziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM w 
Olsztynie, który stwarza szerokie możliwości 
rozwoju zawodowego. - Chcemy aby w wykła-
dzie uczestniczyli przede wszystkim uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych, by mogli zaciekawić 
się tematem i zweryfikować swoje dalsze plany 
rozwojowe - mówi Marta Krasowska, pracownik 
Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
organizator wydarzenia. Liczymy, że frekwencja 
spotkania będzie duża. 
Atrakcją konferencji będzie wystawa ukazująca 
postępy w pracy nad kontrolowanym rozrodem 
węgorzy pn. „Węgorz-rozród kontrolowany”, 
składająca się z 56 prac fotograficznych. Można ją 
oglądać już od 23 października do 2 listopada w 
CKiT w Mrągowie, w holu przy Centrum Infor-
macji Turystycznej. 
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Lucyna KłosowskaLucyna KłosowskaLucyna KłosowskaLucyna Kłosowska    

AKTUALNOŚĆI AKTUALNOŚĆI   
W skrócie 

KPP/NKKPP/NKKPP/NKKPP/NK    Rusza coroczna Akcja ZniczRusza coroczna Akcja ZniczRusza coroczna Akcja Znicz   
Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega Policja ostrzega ------------            nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego nie będzie pobłażliwości dla pijanych kierowców podczas wydłużonego 
weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada. weekendu. W środę, 31 października rusza policyjna Akcja Znicz, która potrwa do 4 listopada.             

Dzień Wszystkich Świętych przypada w czwar-
tek, ale podczas całego wydłużonego weekendu 
policja będzie pilnowała porządku na drogach. 
Policja ostrzega, żeby kierowcy nie spieszyli się, 
bowiem warunki atmosferyczne o tej porze roku 
mogą nie sprzyjać jeździe. Funkcjonariusze apelu-
ją, by w dniu świątecznym stosować się do ograni-
czeń w ruchu, szczególnie w okolicach cmentarzy. 
Chodzi o to, by kierowcy zwracali uwagę na zmia-
ny oznakowania, organizacji ruchu.  
Pamiętajmy również, że nie wszyscy wybiorą się 
na cmentarze z myślą o odwiedzinach grobów. 
Będą tam także złodzieje. Dlatego nie zabierajmy 
ze sobą cennych rzeczy. Nie pozostawiajmy na 
grobach torebek, saszetek bez opieki. W samocho-
dach nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy na 
widoku. Uważajmy w tłumie, to doskonałe miej-
sce dla kieszonkowców. Nie nośmy portfeli na 
widoku i w tylnych kieszeniach spodni. Bądźmy 
czujni i ostrożni. Każdą chwilę naszej nieuwagi 
złodzieje potrafią bezlitośnie wykorzystać.  
Z okazji Święta Zmarłych od dnia 26.10.2012r. do Z okazji Święta Zmarłych od dnia 26.10.2012r. do Z okazji Święta Zmarłych od dnia 26.10.2012r. do Z okazji Święta Zmarłych od dnia 26.10.2012r. do 
dnia 02.11.2012r. nastąpi zmiana organizacji ruchu dnia 02.11.2012r. nastąpi zmiana organizacji ruchu dnia 02.11.2012r. nastąpi zmiana organizacji ruchu dnia 02.11.2012r. nastąpi zmiana organizacji ruchu 
na ulicach miasta Mrągowo:na ulicach miasta Mrągowo:na ulicach miasta Mrągowo:na ulicach miasta Mrągowo:    
- od 26.10.2012r. do 02.11.2012r. – na ul. Młod-
kowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymy-
wania się- z wyłączeniem pobocza po prawej 

stronie od posesji ul. Młodkowskiego 20 w kie-
runku m. Polska Wieś oraz ograniczenie prędko-
ści do 30 km/godz. na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Widok do końca cmentarza komunalnego w 
m. Polska Wieś, 
- od 26.10.2012r. do 02.11.2012r. – na ul. Rynko-
wej i ul. Brzozowej, przed dojazdem do skrzyżo-
wania tych ulic, obowiązywać będzie zakaz za-
trzymywania się,  
- 01.11.2012r. – ul. Brzozowa będzie wyłączona z 
ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Mrongo-
wiusza do wjazdu na parking przy ul. Brzozowej.  
Zatrzymywanie się pojazdów w okolicach cmen-
tarzy będzie możliwe na oznakowanych  
parkingach. 

KPPKPPKPPKPP    

Nadanie Sztandaru mrągowskiej policjiNadanie Sztandaru mrągowskiej policjiNadanie Sztandaru mrągowskiej policji            
26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-26 października 2012 r. będzie dniem historycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-
gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z gowie oraz władz powiatu i miasta Mrągowo .Tego dnia bowiem mają się odbyć uroczystości z 
okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet okazji nadania sztandaru mrągowskiej policji. Działania w tej sprawie podjął Społeczny Komitet 
Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie.             

Wręczenie sztandaru to szczególna chwila dla 
Policji, gdyż jest wyrazem uznania przez miesz-
kańców i władze dla trudu i osiągnięć policjantów 
i pracowników Policji z Komendy Powiatowej 
Policji w Mrągowie, ich wkładu i zaangażowania 
w ochronę ładu i porządku publicznego na terenie 
Miasta i Powiatu. Przyjmując ten Sztandar, mrągo-
wscy policjanci godnie i z honorem wypełniać 
będą nałożone na nich obowiązki.  
Nowy sztandar wręczony zostanie mł. insp. To-
maszowi Klimkowi, Komendantowi Powiatowe-
mu Policji w Mrągowie przez Jacka Cichockiego, 
Ministra Spraw Wewnętrznych podczas specjalnie 
zorganizowanej uroczystości. Cała ceremonia 
zorganizowana zostanie według obowiązujących 
przepisów, a której przebieg jest ściśle określony w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz ceremoniale policyjnym. Uro-
czystość rozpocznie się o godzinie 12.00 mszą 
świętą w kościele pod wezwaniem świętego Woj-
ciecha w Mrągowie. Tuż po mszy około godziny 
13.00 kompanie honorowe, poczty sztandarowe, 

zaproszeni goście, policjanci, pracownicy komen-
dy oraz mieszkańcy Mrągowa przejdą ulicami 
miasta na Plac Unii Europejskiej. Cały przemarsz 
uświetni orkiestra policyjna. Główna ceremonia 
poświęcenia i nadania sztandaru odbędzie się na 
Placu Unii Europejskiej. Podczas tej uroczystości 
wręczone zostaną również odznaczenia policyjne. 
Całość zakończy się około godziny 15.00.  
Gdyby pogoda była niesprzyjająca, uroczystość 
odbędzie się w Centrum Kultury i Turystyki. 
Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Mrą-
gowie będzie 10 sztandarem w garnizonie war-
mińsko-mazurskim.  
Wszystkie sztandary wykonane są zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21 października 1999 r. w 
sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jed-
nostkom organizacyjnym Policji. Wygląd ich jest 
jednakowy dla wszystkich policyjnych sztanda-
rów,  jedyne różnice to nazwa jednostki policji, 
nazwa fundatora sztandaru czy też herb właściwe-
go samorządu terytorialnego.  

Skarby z naszych szafSkarby z naszych szafSkarby z naszych szaf   
Spotkania pod tym hasłem, organizowane w Spotkania pod tym hasłem, organizowane w Spotkania pod tym hasłem, organizowane w Spotkania pod tym hasłem, organizowane w 
Bibliotece Pedagogicznej od września 2010 roku Bibliotece Pedagogicznej od września 2010 roku Bibliotece Pedagogicznej od września 2010 roku Bibliotece Pedagogicznej od września 2010 roku 
stały się stałym punktem w planie pracy placów-stały się stałym punktem w planie pracy placów-stały się stałym punktem w planie pracy placów-stały się stałym punktem w planie pracy placów-
ki. Odbywają się 2 razy w roku, zyskują kolej-ki. Odbywają się 2 razy w roku, zyskują kolej-ki. Odbywają się 2 razy w roku, zyskują kolej-ki. Odbywają się 2 razy w roku, zyskują kolej-
nych sympatyków i uczestników. Dostarczają nych sympatyków i uczestników. Dostarczają nych sympatyków i uczestników. Dostarczają nych sympatyków i uczestników. Dostarczają 
wielu wrażeń i zachęcają do poznawania i wy-wielu wrażeń i zachęcają do poznawania i wy-wielu wrażeń i zachęcają do poznawania i wy-wielu wrażeń i zachęcają do poznawania i wy-
próbowania nowych technik plastycznych.próbowania nowych technik plastycznych.próbowania nowych technik plastycznych.próbowania nowych technik plastycznych.    
Tematem październikowego, szóstego już spotka-
nia był decoupage. Jest to technika ozdabiania 
przedmiotów polegająca na przyklejaniu wzorów 
wyciętych z papieru lub serwetki papierowej. 17 
października czytelnia biblioteki gościła 27 osób, 
w większości tworzących swoje pierwsze pla-
styczne dzieła tą techniką pod kierunkiem Urszu-
li Pachwicewicz. Warsztatom towarzyszyła wy-
stawa książek dotyczących decoupagu – dostęp-
nych w czytelni Biblioteki Miejskiej oraz wysta-
wa prac Urszuli Pachwicewicz. Do połowy listo-
pada można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej 
dzieła na różnych materiałach: szkło, drewno, 
styropian, metalowe puszki, kafelki, wydmuszki, 
kamienie. Już 21. listopada zapraszamy na decou-Już 21. listopada zapraszamy na decou-Już 21. listopada zapraszamy na decou-Już 21. listopada zapraszamy na decou-
page na świecach.page na świecach.page na świecach.page na świecach.    

Latarnicy z Mrągowa zapraszają Latarnicy z Mrągowa zapraszają Latarnicy z Mrągowa zapraszają 
na zajęciana zajęciana zajęcia   
W Mrągowie ruszyła akcja ogólnopolskiego pro-W Mrągowie ruszyła akcja ogólnopolskiego pro-W Mrągowie ruszyła akcja ogólnopolskiego pro-W Mrągowie ruszyła akcja ogólnopolskiego pro-
gramu Polska Cyfrowa Równych Szans wspiera-gramu Polska Cyfrowa Równych Szans wspiera-gramu Polska Cyfrowa Równych Szans wspiera-gramu Polska Cyfrowa Równych Szans wspiera-
nego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryza-nego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryza-nego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryza-nego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryza-
cji, a skierowanego do osób w wieku 50+, które cji, a skierowanego do osób w wieku 50+, które cji, a skierowanego do osób w wieku 50+, które cji, a skierowanego do osób w wieku 50+, które 
chciałyby nauczyć się podstaw obsługi kompute-chciałyby nauczyć się podstaw obsługi kompute-chciałyby nauczyć się podstaw obsługi kompute-chciałyby nauczyć się podstaw obsługi kompute-
ra i Internetu.ra i Internetu.ra i Internetu.ra i Internetu.    
Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania, 
które odbywają się w każdą środę: pierwsza grupa 
godzina 8.30 i druga grupa godzina 18.00 w Od-
dziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Miejskiej 
w Mrągowie. Uczestnictwo w zajęciach jest bez-
płatne! Na pytania dotyczące projektu odpowia-
dają: M. Mikołajczyk tel. 502 257 177; Grzegorz 
Cendrowski tel. 796 702 541. Zofia Wojciechow-
ska tel. 518 921 104 
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URZĄD  URZĄD    
W skrócie 

Po wejściu w 
życie nowelizacji 
ustawy o utrzy-
maniu czystości i 
porządku w gmi-
nie, samorządy 

będą odpowiedzialne za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych. Wiąże się to z tym, 
że Miasto będzie podpisywać umowę z wyłonio-
ną w drodze przetargu firmą, która odbierze i 
zagospodaruje odpady z terenu miasta Mrągowo. 
Natomiast właściciele nieruchomości będą zobo-
wiązani do wnoszenia opłaty za odpady wyliczo-
nej na podstawie złożonej przez nich deklaracji. – 
Trwają przygotowania do wdrożenia nowego 
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów – 
mówi burmistrz Otolia Siemieniec. 
Opracowane będą nowe zasady odbioru śmieci, 
które ujęte zostaną w regulaminie przedstawio-
nym do uchwalenia Radzie Miejskiej, która ustali 
sposób nakładania opłat i ich wielkość. Opłata w 
przypadku nieruchomości zamieszkałych zależeć 
będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość. Nowy system składowania 
odpadów zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r. 
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. W 
ustawie przewidziano okresy przejściowe dla 
poszczególnych rozwiązań: 
– 1 stycznia 2012 r. – zaczął działać rejestr działal-
ności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje 
pozwoleń na odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 
– 31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

są zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania. 
– 1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwalił 
aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w 
której określone zostały regiony oraz regionalne 
instalacje do zagospodarowania odpadów. 
– 1 stycznia 2013 r. – powinny zacząć obowiązy-
wać nowe regulaminy utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Mrągowo. Do tego 
czasu samorząd jest zobowiązany do podjęcia 
uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych 
zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu 
złożenia pierwszych deklaracji. 
Od tego dnia powinna zacząć się kampania eduka-
cyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie 
właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynika-
jącymi z uchwał. 
– 1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed 
wejściem w życie ustawy działali na podstawie 
zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru. 
– 31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez 
gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka 
Województwa. 
– 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjo-
nować – uchwały rad wchodzą w życie, Gmina 
Miasto Mrągowo zaczyna pobierać opłaty od 
właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetar-
gi na odbieranie odpadów od właścicieli nierucho-
mości i muszą być podpisane umowy między 
gminą, a przedsiębiorcami. 

GSŚGSŚGSŚGSŚ    

Nowy system gospodarki odpadamiNowy system gospodarki odpadamiNowy system gospodarki odpadami   
Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo Od początku roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku miasto Mrągowo 
rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania rozpoczęło przygotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania             
odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.odpadów.            

Zmiana w opłatach na przejazdy MPKZmiana w opłatach na przejazdy MPKZmiana w opłatach na przejazdy MPK---   uzasadnienie uzasadnienie uzasadnienie    
Chciałabym wrócić jeszcze raz do zmniejszenia ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla osób, które ukończyły 70 
lat oraz wycofania bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi i członków Polskiego Związku Głucho-
niemych. 
Emeryci i renciści płacą od 01.02.2012 roku bez względu na wiek 50% wartości biletu, który w Mrągowie kosztuje 2 
złote – czyli 1 zł. Wcześniej tylko emeryci i renciści po 70 roku życia mieli bezpłatne przejazdy. Ze względu na znacz-
ny wzrost cen paliwa, wymianę autobusów, wzrost innych kosztów, niezależnych od przewoźnika powstał problem, 
który należało rozwiązać. 
1) Czy utrzymać ulgi pozaustawowe, w tym bezpłatne przejazdy dla między innymi osób powyżej 70 lat życia, w tym 
emerytów i rencistów? 
2) Czy zachować ulgi, a podwyższyć cenę biletu dla wszystkich korzystających z komunikacji miejskiej? 
Skoro część mieszkańców korzystających z 50% ulgi, jest w gorszej sytuacji niż emeryci i renciści m.in.. osoby bezro-
botne, czy dzieci i młodzież szkolna, szczególnie z ubogich rodzin to nie ma uzasadnienia społecznego podwyższania 
dla nich cen biletów.  
W takiej sytuacji została podjęta decyzja o: utrzymaniu ceny biletu w wysokości 2 zł i cofnięciu ulg, które nie wynikają 
z przepisów ustawowych, a zostały wprowadzone w mieście, w zupełnie innej sytuacji ekonomicznej. 
Każda decyzja ograniczająca przywileje nie jest dobrze odbierana przez osoby z niej korzystające. Nie mniej jednak 
przy jej podejmowaniu muszą być brane pod uwagę również interesy wszystkich grup społecznych, a głównie ich 
sytuacja materialna i życiowa.  Miasto dofinansowuje funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W 2012 roku jest to 
kwota około 400 tys. zł. 

Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo             

JPJPJPJP    Stwórz logo Stwórz logo Stwórz logo –––   wygraj 700 zł wygraj 700 zł wygraj 700 zł    
Ogłaszamy konkurs na stworzenie loga i logoty-Ogłaszamy konkurs na stworzenie loga i logoty-Ogłaszamy konkurs na stworzenie loga i logoty-Ogłaszamy konkurs na stworzenie loga i logoty-
pu kampanii „7 Cudów Mazur”, która ma promo-pu kampanii „7 Cudów Mazur”, która ma promo-pu kampanii „7 Cudów Mazur”, która ma promo-pu kampanii „7 Cudów Mazur”, która ma promo-
wać siedem samorządów z Warmii i Mazur. wać siedem samorządów z Warmii i Mazur. wać siedem samorządów z Warmii i Mazur. wać siedem samorządów z Warmii i Mazur. 
Każdy może powalczyć o nagrodę w wysokości Każdy może powalczyć o nagrodę w wysokości Każdy może powalczyć o nagrodę w wysokości Każdy może powalczyć o nagrodę w wysokości 
700 zł. 700 zł. 700 zł. 700 zł.     
Przedstawiciele siedmiu samorządów rozpoczęli 
współpracę w zakresie wspólnej promocji regio-
nu. Kampania pod hasłem „7 cudów Mazur”, w 
której udział biorą Mikołajki, Węgorzewo, Giżyc-
ko, Ruciane – Nida, Pisz, Ryn i Mrągowo właśnie 
ruszyła. Ideą jaka przyświeca samorządowcom 
jest stworzenie rozpoznawalnej marki, która 
pomoże w promocji najpiękniejszych zakątków 
Mazur i wzbogaci atrakcje turystyczne oferowa-
ne w naszym regionie. Wspólna praca w tym 
zakresie umożliwi także pozyskiwanie większych 
środków finansowych z zewnątrz na takie  
działania.  

Pierwszym etapem w ramach wspólnej promocji 
ma być ogłoszony konkurs na stworzenie loga i 
logotypu kampanii ,,7 Cudów Mazur”. Może  
wziąć w nim udział każdy, kto prześle swoje 
prace konkursowe na adres   
klobuk@mikolajki.pl do 16 listopada 2012 roku. 
Uczestnicy mogą zgłaszać maksymalnie po trzy 
prace. Rozstrzygnięcie konkursu przez komisję 
konkursową składającą się z przedstawicieli 7 
miast nastąpi do 30 listopada. Natomiast zwycię-
skie znaki graficzne  poznamy 4 grudni br.  
Więcej informacji o konkursie na 
www.mragowo.pl.  

Polub profil Urzędu Miejskiego Polub profil Urzędu Miejskiego Polub profil Urzędu Miejskiego 
na portalu społecznościowym na portalu społecznościowym na portalu społecznościowym 
Facebook i bądź na bieżącoFacebook i bądź na bieżącoFacebook i bądź na bieżąco   
   z informacjami z naszego Miastaz informacjami z naszego Miastaz informacjami z naszego Miasta   
Zapraszamy do polubienia naszego konta na Zapraszamy do polubienia naszego konta na Zapraszamy do polubienia naszego konta na Zapraszamy do polubienia naszego konta na 
portalu Facebook! Znajdziecie tam informacje o portalu Facebook! Znajdziecie tam informacje o portalu Facebook! Znajdziecie tam informacje o portalu Facebook! Znajdziecie tam informacje o 
najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach 
związanych z Mrągowem.związanych z Mrągowem.związanych z Mrągowem.związanych z Mrągowem.    
Wejdź na Facebooka i wpisz Mrągowo Miasto 
Ludzi Aktywnych, a następnie kliknij "Lubię to"! 
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Obchody 15Obchody 15Obchody 15---lecia Hospicjumlecia Hospicjumlecia Hospicjum   
Mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha obchodzi jubileusz 15Mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha obchodzi jubileusz 15Mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha obchodzi jubileusz 15Mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha obchodzi jubileusz 15----lecia działalno-lecia działalno-lecia działalno-lecia działalno-
ści. Uroczystości rocznicowe odbyły się 14 października w Kościele św. Wojciecha. Jubileusz ści. Uroczystości rocznicowe odbyły się 14 października w Kościele św. Wojciecha. Jubileusz ści. Uroczystości rocznicowe odbyły się 14 października w Kościele św. Wojciecha. Jubileusz ści. Uroczystości rocznicowe odbyły się 14 października w Kościele św. Wojciecha. Jubileusz 
przypadł w szczególnym miesiącu.przypadł w szczególnym miesiącu.przypadł w szczególnym miesiącu.przypadł w szczególnym miesiącu.    

W październiku rozpoczęła się kampania Społecz-
na ,,Hospicjum to też Życie”. Mrągowskie hospi-
cjum po raz kolejny wzięło w niej udział. Dziewią-
ta już edycja ogólnopolskiej akcji poświęcona była 
sztuce komunikacji w opiece medycznej i przebie-
ga pod hasłem ,,Zdrowa rozmowa pomaga leczyć. 
Mów – Słuchaj – Zaufaj”. Celem kampanii jest 
pokazanie, jak ważna jest właściwa komunikacja 
pomiędzy zespołem leczącym i pacjentem oraz 
pacjentem i jego rodziną. W ramach Kampanii 14 
października odbyła się uroczysta Msza Św. w 
Kościele Św. Wojciecha, po której wystąpił chór 
SPE GAUDENTES z Mrągowa oraz miała miejsce 
projekcja teledysku "Każda chwila" w wykonaniu 
wokalistów - Krystyny Prońko oraz Tomasza 
„Lipy” Lipnickiego. Następnie zorganizowano 
dyskusyjny warsztat dotyczący umiejętności ko-
munikacji między personelem medycznym a 
pacjentem i jego rodziną oraz między rodziną i 
pacjentem. 
W tymże dniu, członkowie stowarzyszenia dzię-
kowali za 15 lat działalności Hospicjum Domowe-
go im. Św. Wojciecha, za 15 lat otrzymywanego 
wsparcia od wielu ludzi wielkiego serca oraz bo-
żych łask pozwalających na sprawowanie opieki 
terminalnej.  
Mrągowskie Hospicjum rozpoczęło swoją działal-
ność w 1997 roku. Głównym celem Hospicjum 
jest opieka nad chorymi, cierpiącymi na przewle-
kłe choroby, chorymi w stanie terminalnym. 

Dzień Białej Laski w MrągowieDzień Białej Laski w MrągowieDzień Białej Laski w Mrągowie   
Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 
członkowie mrągowskiego koła Polskiego Związ-członkowie mrągowskiego koła Polskiego Związ-członkowie mrągowskiego koła Polskiego Związ-członkowie mrągowskiego koła Polskiego Związ-
ku Niewidomych spotkali się z władzami Miasta i ku Niewidomych spotkali się z władzami Miasta i ku Niewidomych spotkali się z władzami Miasta i ku Niewidomych spotkali się z władzami Miasta i 
zaproszonymi gośćmi. Uroczystość była okazją do zaproszonymi gośćmi. Uroczystość była okazją do zaproszonymi gośćmi. Uroczystość była okazją do zaproszonymi gośćmi. Uroczystość była okazją do 
przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują 
takie osoby, a także zwrócenia uwagi na nurtują-takie osoby, a także zwrócenia uwagi na nurtują-takie osoby, a także zwrócenia uwagi na nurtują-takie osoby, a także zwrócenia uwagi na nurtują-
ce ich codzienne problemy i bolączki.ce ich codzienne problemy i bolączki.ce ich codzienne problemy i bolączki.ce ich codzienne problemy i bolączki.    
Obchodzony od 1964 roku Międzynarodowy 
Dzień Białej Laski przypomina o tym, że ludzie 
niewidomi są wśród nas i chcą żyć tak jak wszy-
scy inni obywatele, bez ograniczeń i litości. Mrą-
gowskie koło Polskiego Związku Niewidomych 
liczy ponad 140 członków i działa bardzo prężnie 
angażując się w życie społeczne miasta. Stowa-
rzyszenie organizuje co roku spotkania integra-
cyjne i opłatkowe, a także wycieczki i biesiady.  

NKNKNKNK    

Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku    
rozpoczął  rok  akademicki rozpoczął  rok  akademicki rozpoczął  rok  akademicki    

Już po raz szósty zainaugurowano nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Już po raz szósty zainaugurowano nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Już po raz szósty zainaugurowano nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Już po raz szósty zainaugurowano nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Mrągowie. Studenci, a jest ich ponad pięciuset rozpoczęli nowy rok w sali widowiskowej Cen-Mrągowie. Studenci, a jest ich ponad pięciuset rozpoczęli nowy rok w sali widowiskowej Cen-Mrągowie. Studenci, a jest ich ponad pięciuset rozpoczęli nowy rok w sali widowiskowej Cen-Mrągowie. Studenci, a jest ich ponad pięciuset rozpoczęli nowy rok w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Turystyki.trum Kultury i Turystyki.trum Kultury i Turystyki.trum Kultury i Turystyki.    

W uroczystości oprócz studentów - seniorów 
uczestniczyli także zaproszeni goście m.in.  Bur-
mistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec, Starosta Mrą-
gowski, Bogdan Kurta, Przewodniczący Rady 
Powiatu, Stanisław Bułajewski.  
Tradycyjnie po odśpiewaniu przez chór 
„Kamerton” studenckiego hymnu „Gaudeamus 
igitur” wręczono legitymacje nowym członkom 
stowarzyszenia. Takich legitymacji wydano już 
505. Wykład inauguracyjny wygłosiła także dr 
psychologii, Marzena Łotys. 
Studenci MUTW to osoby w różnym wieku, 
które chcą dowiedzieć się czegoś nowego i poznać 
nowych przyjaciół. Zajęcia to również doskonały 
sposób na spędzanie wolnego czasu, dlatego pro-
gram dostosowany jest do zgłaszanych potrzeb. 
Kolejne tematy i terminy wykładów: 

07.XI.2012r. „Etnobotanika – związki między 
roślinami i kulturą społeczeństw (medycyna, 
kulinaria, kosmetyka) 
21.XI.2012r. - „Świat symboli średniowiecza” 
12.XII.201r. - „Etyka w życiu codziennym” 
Wszystkie wykłady odbywają się w sali widowi-
skowej CKiT o godz. 17.00. 
Wstęp wolny dla wszystkich chętnych. 

W skrócie 

Hospicjum prowadzi opiekę w domu chorego, w 
sytuacji gdy on jest wypisany ze szpitala po ostat-
nich zabiegach zwalczających chorobę. Wolonta-
riusz odgrywa tu istotną rolę. Pomaga choremu i 
rodzinie w znoszeniu niedogodności wynikają-
cych z choroby, wyręcza rodzinę w opiece nad 
chorym. Wolontariusze zajmują się sferą nieme-
dyczną opieki nad chorymi umierającymi. Włą-
czają się w pomoc socjalną, psychologiczną oraz w 
duchową sferę życia, cierpienia i umierania. 
 Hospicjum opiekuje się chorymi wtedy, gdy cho-
ry lub rodzina zgłosi taką potrzebę. Biuro Hospi-
cjum znajduje się na ul. Królewieckiej 32 A (Dom 
Parafialny) , szczegółowe informacje można uzy-
skać pod nr tel. 665 023 397. 

Pierwszy Zarząd Hospicjum od lewej: Prezes Pierwszy Zarząd Hospicjum od lewej: Prezes Pierwszy Zarząd Hospicjum od lewej: Prezes Pierwszy Zarząd Hospicjum od lewej: Prezes ----    dr dr dr dr 
Jan Kmonk, Sekretarz Jan Kmonk, Sekretarz Jan Kmonk, Sekretarz Jan Kmonk, Sekretarz ----    Henryka Lenkiewicz, Henryka Lenkiewicz, Henryka Lenkiewicz, Henryka Lenkiewicz, 
Vice Prezes Vice Prezes Vice Prezes Vice Prezes ----    ks. Wiesław Świdziński, Skarbnik ks. Wiesław Świdziński, Skarbnik ks. Wiesław Świdziński, Skarbnik ks. Wiesław Świdziński, Skarbnik ----    
Mieczysław Banch oraz Julian  Osiecki . Mieczysław Banch oraz Julian  Osiecki . Mieczysław Banch oraz Julian  Osiecki . Mieczysław Banch oraz Julian  Osiecki .     

Wolontariusze SZLACHETNEJ Wolontariusze SZLACHETNEJ Wolontariusze SZLACHETNEJ 
PACZKI gotowiPACZKI gotowiPACZKI gotowi   
Pochodzą z różnych środowisk i grup wieko-Pochodzą z różnych środowisk i grup wieko-Pochodzą z różnych środowisk i grup wieko-Pochodzą z różnych środowisk i grup wieko-
wych. Od urzędników miejskich, przez pracow-wych. Od urzędników miejskich, przez pracow-wych. Od urzędników miejskich, przez pracow-wych. Od urzędników miejskich, przez pracow-
ników firm, po uczniów szkół średnich.  Łączy ników firm, po uczniów szkół średnich.  Łączy ników firm, po uczniów szkół średnich.  Łączy ników firm, po uczniów szkół średnich.  Łączy 
ich jeden cel ich jeden cel ich jeden cel ich jeden cel ----    chcą pomóc rodzinom żyjącym w chcą pomóc rodzinom żyjącym w chcą pomóc rodzinom żyjącym w chcą pomóc rodzinom żyjącym w 
niezawinionej biedzie. Ogólnopolski projekt niezawinionej biedzie. Ogólnopolski projekt niezawinionej biedzie. Ogólnopolski projekt niezawinionej biedzie. Ogólnopolski projekt 
„Szlachetna Paczka” w tym roku po raz pierwszy „Szlachetna Paczka” w tym roku po raz pierwszy „Szlachetna Paczka” w tym roku po raz pierwszy „Szlachetna Paczka” w tym roku po raz pierwszy 
jest prowadzony na terenie Mrągowa. Finał akcji jest prowadzony na terenie Mrągowa. Finał akcji jest prowadzony na terenie Mrągowa. Finał akcji jest prowadzony na terenie Mrągowa. Finał akcji 
odbędzie się dwa tygodnie przed Bożym Naro-odbędzie się dwa tygodnie przed Bożym Naro-odbędzie się dwa tygodnie przed Bożym Naro-odbędzie się dwa tygodnie przed Bożym Naro-
dzeniem. dzeniem. dzeniem. dzeniem.     
Praca wolontariuszy Paczki to istota działania 
projektu SZLACHETNA PACZKA. Wolonta-
riusz jest łącznikiem między rodziną w potrzebie, 
a darczyńcą który przygotowuje dla niej Paczkę. 
Bez niego darczyńcy, czyli 120 000 osób w całej 
Polsce, nie mogłoby poczuć, ile radości jest w 
dawaniu!    Wolontariusz działa w okresie od paź-
dziernika do grudnia. Najpierw przechodzi szko-
lenie, następnie opiekuje się jedną, dwoma lub 
trzema rodzinami – odwiedza je, przygotowuje 
listę potrzeb, kontaktuje się z darczyńcą, który 
robi paczkę według tej listy, wreszcie w dniu 
finału akcji zawozi podarunki do rodzin i przeka-
zuje darczyńcy, jaka była reakcja na otrzymane 
paczki. 
 
 

Zdj. Ewa DolińskaZdj. Ewa DolińskaZdj. Ewa DolińskaZdj. Ewa Dolińska----BaczewskaBaczewskaBaczewskaBaczewska    
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KULTURA KULTURA   

AKAKAKAK    

41. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej    
20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 20 października w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 
41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 41. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej.             

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej 
jest szczególnym dorobkiem kulturalnym naszego 
Miasta. CKiT od wielu lat organizuje jego kolejne 
edycje. Przegląd służy amatorskiej twórczości 
plastycznej, ma na celu integrację i promocję 
amatorskiego środowiska plastycznego. Ścisłe 
więzi i wieloletnia współpraca z plastykami zao-
wocowała żywym zainteresowaniem ze strony 
twórców amatorów. Inicjatorem plastycznej im-
prezy był Aleksander Wydorski, który po stu-
diach w Toruniu trafił do Powiatowego Domu 
Kultury w Mrągowie. Tutaj jako plastyk organizo-
wał Rejonowy Przegląd Plastyki Nieprofesjonal-
nej, który po kilku latach stał się imprezą woje-
wódzką. W tym roku prace 64 plastyków amato-
rów oceniało jury w składzie:  Piotr Dondajewski 
– prezes ZPAP okręg Olsztyński oraz clonkiwie 
ZPAP okręg Olsztyński: Jan Gudelis, Iza Jaśniew-
ska, Wiesław Wachowski.  
    LAUREACI 41. EDYCJI PRZEGLĄDU: LAUREACI 41. EDYCJI PRZEGLĄDU: LAUREACI 41. EDYCJI PRZEGLĄDU: LAUREACI 41. EDYCJI PRZEGLĄDU:     
Nagroda Burmistrza Miasta Mrągowa Nagroda Burmistrza Miasta Mrągowa Nagroda Burmistrza Miasta Mrągowa Nagroda Burmistrza Miasta Mrągowa ----        
Barbara Gniadek Barbara Gniadek Barbara Gniadek Barbara Gniadek z Bemowa Piskiego za obraz 
„Bzy“. Maluje od 2003 r., odkrywając potrzebę 
wypowiadania swych emocji pędzlem i farbą. 
Wiedzę o malarstwie zdobywa z podręczników. 
Maluje różnymi technikami: pastel, akwarela, olej.    

Nagroda Firmy CNC Serwis Henryki Gudelis Nagroda Firmy CNC Serwis Henryki Gudelis Nagroda Firmy CNC Serwis Henryki Gudelis Nagroda Firmy CNC Serwis Henryki Gudelis ----    
Elżbieta SuchowieckaElżbieta SuchowieckaElżbieta SuchowieckaElżbieta Suchowiecka z Giedajt za obraz „Jesień 
Mazurska“. Tworzy w kilku technikach malar-
skich: oleju, akrylu, batiku oraz rysunku. Wiedzę 
o malarstwie zgłębia biorąc udział w plenerach 
malarskich i warsztatach.  

Nagroda Starosty Powiatu Mrągowskiego Nagroda Starosty Powiatu Mrągowskiego Nagroda Starosty Powiatu Mrągowskiego Nagroda Starosty Powiatu Mrągowskiego ----        
Bogusława Dziuban Bogusława Dziuban Bogusława Dziuban Bogusława Dziuban z Olsztyna za pracę „W lu-
strze wody“. Należy do Stowarzyszenia Klubu 
Plastyka Amatora „Sąsiedzi“. Jej pasją  jest dzie-
wiarstwo ręczne i maszynowe, tkaniny artystycz-
ne, rysunek, batik, olej, akryl, pastel, malowanie 
na jedwabiu. 

Nagroda Związku Gmin Warmińsko Nagroda Związku Gmin Warmińsko Nagroda Związku Gmin Warmińsko Nagroda Związku Gmin Warmińsko ----    Mazurskich Mazurskich Mazurskich Mazurskich ----    
Antonina Szulc Antonina Szulc Antonina Szulc Antonina Szulc z Olsztyna za obraz „Odpoczynek 
- wspomnienie wakacyjne“. Malowaniem zajęła 
się jako osoba dojrzała, początkowo stosując tech-
nikę akwarelową. W miarę upływu czasu zaczęła 
stosować inne techniki malarskie: batik, oleje, 
gwasze.  

WYRÓŻNIENIA: WYRÓŻNIENIA: WYRÓŻNIENIA: WYRÓŻNIENIA:     
Zofia Świat Zofia Świat Zofia Świat Zofia Świat z Morąga za obraz „Zaproszenie na 
przejażdżkę“. Malarstwem zajęła się w 2005 r. 
biorąc udział w zajęciach UTW w Olsztynie. 
Obecnie kontynuuje je na UTW w Morągu. Jest 
laureatką morąskiego plebiscytu - osobowość 
roku 2007 w kategorii artysta. Ma za sobą liczne 
wystawy zbiorowe i indywidualne. 
Bogdan Gruszczyński Bogdan Gruszczyński Bogdan Gruszczyński Bogdan Gruszczyński z Olsztyna za obraz 
„Widok z mojego okna“.  Malarstwem zajął się w 
2003 roku, po zakończeniu kariery zawodowej. 
Rok później wstąpił do Klubu Plastyka Amatora 
„Sąsiedzi“ w Olsztynie. Maluje olejem i akrylami 
najchętniej pejzaże, zainspirowany pięknem 
otaczającej przyrody.  
 
Wystawę oglądać można do 20 listopada br.Wystawę oglądać można do 20 listopada br.Wystawę oglądać można do 20 listopada br.Wystawę oglądać można do 20 listopada br.    

W skrócie 

Wystawa militariów Wystawa militariów Wystawa militariów    
w mrągowskim Muzeumw mrągowskim Muzeumw mrągowskim Muzeum   
Stanowiska strzeleckie z karabinami z okresu II Stanowiska strzeleckie z karabinami z okresu II Stanowiska strzeleckie z karabinami z okresu II Stanowiska strzeleckie z karabinami z okresu II 
wojny światowej, na których można usiąść i wojny światowej, na których można usiąść i wojny światowej, na których można usiąść i wojny światowej, na których można usiąść i 
poczuć się jak prawdziwy żołnierz, polowa ma-poczuć się jak prawdziwy żołnierz, polowa ma-poczuć się jak prawdziwy żołnierz, polowa ma-poczuć się jak prawdziwy żołnierz, polowa ma-
szyna do pisania meldunków, czy oryginalna szyna do pisania meldunków, czy oryginalna szyna do pisania meldunków, czy oryginalna szyna do pisania meldunków, czy oryginalna 
papierośnica dowódcy jednego z pułków wojska papierośnica dowódcy jednego z pułków wojska papierośnica dowódcy jednego z pułków wojska papierośnica dowódcy jednego z pułków wojska 
polskiego to tylko niektóre ciekawostki jakie polskiego to tylko niektóre ciekawostki jakie polskiego to tylko niektóre ciekawostki jakie polskiego to tylko niektóre ciekawostki jakie 
można obejrzeć na wystawie „Militaria XIX i XX można obejrzeć na wystawie „Militaria XIX i XX można obejrzeć na wystawie „Militaria XIX i XX można obejrzeć na wystawie „Militaria XIX i XX 
wieku”. wieku”. wieku”. wieku”. Eksponaty pochodzą z Regionalnej Izby Eksponaty pochodzą z Regionalnej Izby Eksponaty pochodzą z Regionalnej Izby Eksponaty pochodzą z Regionalnej Izby 
Historycznej w Zambrowie.Historycznej w Zambrowie.Historycznej w Zambrowie.Historycznej w Zambrowie.    

Wystawa malarstwa Wystawa malarstwa Wystawa malarstwa    
Magdaleny Lewkowicz Magdaleny Lewkowicz Magdaleny Lewkowicz    
"Bohomazy "Bohomazy "Bohomazy ---   to co to co to co    
w głowie, a nie na języku"w głowie, a nie na języku"w głowie, a nie na języku"   
Magdalena Lewkowicz rodowita mrągowianka, Magdalena Lewkowicz rodowita mrągowianka, Magdalena Lewkowicz rodowita mrągowianka, Magdalena Lewkowicz rodowita mrągowianka, 
malarstwem interesuje się od lat licealnych. Jest malarstwem interesuje się od lat licealnych. Jest malarstwem interesuje się od lat licealnych. Jest malarstwem interesuje się od lat licealnych. Jest 
amatorką i samoukiem. Po farby olejne sięgnęła 4 amatorką i samoukiem. Po farby olejne sięgnęła 4 amatorką i samoukiem. Po farby olejne sięgnęła 4 amatorką i samoukiem. Po farby olejne sięgnęła 4 
lata temu, wcześniej zajmowała się rysunkiem lata temu, wcześniej zajmowała się rysunkiem lata temu, wcześniej zajmowała się rysunkiem lata temu, wcześniej zajmowała się rysunkiem 
ołówkowym. ołówkowym. ołówkowym. ołówkowym.     
- Przedstawione prace ilustrują nie tylko zakres zainte-
resowań autorki czy cechy Jej warsztatu, ale przede 
wszystkim odkrywają osobowość malarki. Oto obser-
wujemy rzeczywistość postrzeganą przez optymistkę 
zaciekawioną światem. Przekonuje nas o tym pogodna 
paleta barw, bogactwo kolorystyczne i zmienność 
perspektyw oglądu - mówi Joanna Ajewska.  
Wystawę w CKIT można oglądać do 13 listopada.  
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Impresje artystyczne  
ŚPIEWAJĄCE OBRAZY  
Zapraszamy wokalistów i zespoły, amatorów Zapraszamy wokalistów i zespoły, amatorów Zapraszamy wokalistów i zespoły, amatorów Zapraszamy wokalistów i zespoły, amatorów 
i zawodowców do udziału w ogólnopolskim i zawodowców do udziału w ogólnopolskim i zawodowców do udziału w ogólnopolskim i zawodowców do udziału w ogólnopolskim 
konkursie piosenki konkursie piosenki konkursie piosenki konkursie piosenki ----    IMPRESJE ARTY-IMPRESJE ARTY-IMPRESJE ARTY-IMPRESJE ARTY-
STYCZNE „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY, który STYCZNE „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY, który STYCZNE „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY, który STYCZNE „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY, który 
odbędzie się  18 listopada 2012 r. w Mrągo-odbędzie się  18 listopada 2012 r. w Mrągo-odbędzie się  18 listopada 2012 r. w Mrągo-odbędzie się  18 listopada 2012 r. w Mrągo-
wie. Na zgłoszenia czekamy do 5 listopada.  wie. Na zgłoszenia czekamy do 5 listopada.  wie. Na zgłoszenia czekamy do 5 listopada.  wie. Na zgłoszenia czekamy do 5 listopada.      
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które 
ukończyły 15 rok życia.  Uczestnicy przygotowują 
dwie piosenki: jedną z repertuaru Marka Grechu-
ty we własnej interpretacji i aranżacji, drugą do-
wolną w języku polskim (mile widziana własna 
twórczość). Na laureatów czekają nagrody pie-
niężne. Regulamin  ogólnopolskiego konkursu 
piosenki dostępny jest na stronie  ckit.mragowo.pl. 

VOO VOO 18 listopada  
w Mrągowie! 
Koncert zespołu VOO VOO zakończy tego-Koncert zespołu VOO VOO zakończy tego-Koncert zespołu VOO VOO zakończy tego-Koncert zespołu VOO VOO zakończy tego-
roczne Impresje artystyczne „Śpiewające roczne Impresje artystyczne „Śpiewające roczne Impresje artystyczne „Śpiewające roczne Impresje artystyczne „Śpiewające 
obrazy” 18 listopada 2012, godz. 19.00, sala obrazy” 18 listopada 2012, godz. 19.00, sala obrazy” 18 listopada 2012, godz. 19.00, sala obrazy” 18 listopada 2012, godz. 19.00, sala 
widowiskowa CKiT. Bilety: 35 zł. widowiskowa CKiT. Bilety: 35 zł. widowiskowa CKiT. Bilety: 35 zł. widowiskowa CKiT. Bilety: 35 zł.     
Informacja, sprzedaż i rezerwacja biletów w Cen-
trum Kultury i Turystyki: poniedziałek - piątek w 
godz. 10.00-17.00 - punkt ksero, tel. 89 743 34 66, 
po godz. 17.00 oraz w soboty i niedziele - portier-
nia CKiT, tel. 89 743 34 73. 

CKITCKITCKITCKIT    

Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal  
23 listopada już po raz szesnasty w Centrum Kultury i Turystyki odbędzie się Przegląd Teatrów 23 listopada już po raz szesnasty w Centrum Kultury i Turystyki odbędzie się Przegląd Teatrów 23 listopada już po raz szesnasty w Centrum Kultury i Turystyki odbędzie się Przegląd Teatrów 23 listopada już po raz szesnasty w Centrum Kultury i Turystyki odbędzie się Przegląd Teatrów 
Amatorskich im. Kasi Kowal. Do udziału w nim zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły Amatorskich im. Kasi Kowal. Do udziału w nim zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły Amatorskich im. Kasi Kowal. Do udziału w nim zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły Amatorskich im. Kasi Kowal. Do udziału w nim zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły 
teatralne z woj. warmińskoteatralne z woj. warmińskoteatralne z woj. warmińskoteatralne z woj. warmińsko----mazurskiego.mazurskiego.mazurskiego.mazurskiego.    

Teatralne spotkanie, które na stałe wpisało się w 
kalendarz imprez kulturalnych miasta i woje-
wództwa, ma na celu uczczenie pamięci tragicznie 
zmarłej członkini mrągowskiego Teatru Mańja – 
Kasi Kowal; propagowanie kultury teatralnej oraz 
stworzenie instruktorom teatralnym i młodym 
aktorom możliwości prezentacji i wymiany do-
świadczeń. 
Na zgłoszenia grup teatralnych czekamy do 9 
listopada. Po tym terminie poznamy program 
tegorocznego wydarzenia. 
Spektakle, które zobaczymy 23 listopada na mrą-
gowskiej scenie oceni profesjonalne jury przyzna-
jąc wyróżniającym się zespołom nagrody rzeczo-

we, a najlepszemu z nich dodatkowo statuetkę 
PTAKK 2012. Więcej informacji, regulamin oraz 
karta zgłoszenia na stronie 16. PTAKK oraz pod 
nr tel. 89 743 34 53.  

Obchody Święta Niepodległości Obchody Święta Niepodległości Obchody Święta Niepodległości    
Program  obchodów             

Spektakl teatralny Się Kochamy 
ALE Teatr z Warszawy serdecznie zaprasza 15 
listopada o godz. 19.30 do Centrum Kultury i 
Turystyki na spektakl  SIĘ KOCHAMY w gwiaz-
dorskiej obsadzie w reżyserii Dariusza Taraszkie-
wicza. Bilety dostępne w CKiT.  

9 listopada  Centrum Kultury i Turystyki9 listopada  Centrum Kultury i Turystyki9 listopada  Centrum Kultury i Turystyki9 listopada  Centrum Kultury i Turystyki 
godz. 19.00   
KONCERT Krzysztofa NAPIÓRKOWSKIEGO 
10 listopada 10 listopada 10 listopada 10 listopada     
Plac Unii Europejskiej godz. 16.45  Plac Unii Europejskiej godz. 16.45  Plac Unii Europejskiej godz. 16.45  Plac Unii Europejskiej godz. 16.45   
występ Orkiestry Dętej „Mrongovia” 
CAPSTRZYK  NIEPODLEGŁO ŚCI OWY z 
udziałem wojska, policji, straży pożarnej, władz 
samorządowych, harcerzy oraz pocztów sztanda-
rowych organizacji kombatanckich i szkół 
Centrum Kultury i Turystyki (sala na piętrze)Centrum Kultury i Turystyki (sala na piętrze)Centrum Kultury i Turystyki (sala na piętrze)Centrum Kultury i Turystyki (sala na piętrze)    
godz. 17.30  godz. 17.30  godz. 17.30  godz. 17.30      
„Polsce śpiewajmy” w wykonaniu harcerzy z 
Komendy Hufca ZHP w Mrągowie 
11 listopada 2012 11 listopada 2012 11 listopada 2012 11 listopada 2012     
Kościół św. Wojciecha  godz. 10.30 Kościół św. Wojciecha  godz. 10.30 Kościół św. Wojciecha  godz. 10.30 Kościół św. Wojciecha  godz. 10.30     
Uroczysta Msza Święta 
Centrum Kultury i Turystyki godz. 16.30  Centrum Kultury i Turystyki godz. 16.30  Centrum Kultury i Turystyki godz. 16.30  Centrum Kultury i Turystyki godz. 16.30      
Uroczystość poświęcona 94. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w wykonaniu:  
Orkiestry Dętej „Mrongovia”  
Chóru „Kamerton” 
Grupy TeatroMańja 
Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w 
Mrągowie 
Wręczenie wyróżnień zasłużonym mieszkańcom 
Mrągowa 
Wręczenie odznaczeń Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny w Polsce Oddział w Mrągowie 
godz. 18.00   godz. 18.00   godz. 18.00   godz. 18.00       
Koncert bretońskiej muzyki folkowej w wykona-
niu DUO JEAN BARON-CHRISTIAN ANNEIX z 
Bretanii (Francja) w ramach XVII Dni Bretanii na 
Warmii i Mazurach.  

Prowadzenie koncertu (prezentacja folkloru i 
muzyki bretońskiej) – Marion Breteau 
 
Imprezy towarzyszące, sportowe i rekreacyjneImprezy towarzyszące, sportowe i rekreacyjneImprezy towarzyszące, sportowe i rekreacyjneImprezy towarzyszące, sportowe i rekreacyjne 
10 listopada 10 listopada 10 listopada 10 listopada     
godz. 9.30   Rajd Niepodległości (zbiórka przy 
Komendzie Hufca ZHP, ul. Kopernika 2c/1) 
11 listopada 11 listopada 11 listopada 11 listopada  
godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00 godz. 10.00     
- Turniej bilarda sportowego z okazji Święta Nie-
podległości o puchar Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  
Klub Stowarzyszenia - ul. Wojska Polskiego 22 
- Rajd Pieszy żółtym szlakiem „Góra Czterech 
Wiatrów” (spotkanie na Placu Jana Pawła II) 
godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 12.00 ----    16.00 16.00 16.00 16.00     
Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojaz-
dów Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON  
 Wystawa historycznych pojazdów wojskowych, 
pokazy grup rekonstrukcyjnych, poczęstunek 
wojskową grochówką i inne atrakcje, Plac przy 
ul. Oficerskiej 
godz. 13.00  godz. 13.00  godz. 13.00  godz. 13.00      
Niepodległościowy Turniej Piłkarski  
Boisko Orlik 2012, ul. Żołnierska 6 - dzieci z 
rocznika 2002 i młodsi 
Boisko Orlik 2012, os. Mazurskie 12 - godz. 13:00 
dzieci z roczników 1998- 2001 
Zapisy w dniu turnieju do godziny 12:0
(bezpośrednio u animatorów). 
7777----16 listopada 16 listopada 16 listopada 16 listopada     
Turnieje sportowe szkół ponadgimnazjalnych w 
piłce ręcznej, siatkowej i koszykowej, ZS 2, LO 

KULTURA KULTURA   
CKITCKITCKITCKIT    

CKITCKITCKITCKIT    


