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W skrócie 

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie pozy-
skało 600 tysięcy złotych, które pozwolą na re-
mont budynku i jego otoczenia. Pieniądze przy-
znało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Ubiegało się o nie 600 ośrodków kultury 
z całej Polski. Dofinansowanie otrzymało zaled-
wie 52, w tym Mrągowo. 
Dotacja przekazana zostanie w ramach prioryte-
tu ,,Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura 
domów kultury”.  Jego celem jest zapewnienie 
optymalnych warunków dla działalności domów i 
ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w 
zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury 
poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruk-
tury. Gmina Miasto Mrągowo w latach 2013-2015 
na realizację projektu, jako wkład własny, przeka-
że CKiT 321 000 zł . Złożony przez Centrum 
Kultury i Turystyki do MKiDN projekt zakłada 

Remont w Centrum Kultury i Turystyki  
Zmiany szykują się w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki. Budynek kulturalnej pla-Zmiany szykują się w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki. Budynek kulturalnej pla-Zmiany szykują się w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki. Budynek kulturalnej pla-Zmiany szykują się w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki. Budynek kulturalnej pla-
cówki będzie wyremontowany, a kino, które znajduje się w obiekcie ma szanse zostać przysto-cówki będzie wyremontowany, a kino, które znajduje się w obiekcie ma szanse zostać przysto-cówki będzie wyremontowany, a kino, które znajduje się w obiekcie ma szanse zostać przysto-cówki będzie wyremontowany, a kino, które znajduje się w obiekcie ma szanse zostać przysto-
sowane do wyświetlania filmów w technologii 3D. Wszystko dzięki pieniądzom pozyskanym sowane do wyświetlania filmów w technologii 3D. Wszystko dzięki pieniądzom pozyskanym sowane do wyświetlania filmów w technologii 3D. Wszystko dzięki pieniądzom pozyskanym sowane do wyświetlania filmów w technologii 3D. Wszystko dzięki pieniądzom pozyskanym 
z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Filmowego i dotacjom przyznanym przez mrą-z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Filmowego i dotacjom przyznanym przez mrą-z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Filmowego i dotacjom przyznanym przez mrą-z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Filmowego i dotacjom przyznanym przez mrą-
gowski magistrat. gowski magistrat. gowski magistrat. gowski magistrat.     

częściowy remont budynku CKiT. Poprawiona 
zostanie estetyka obiektu i jego otoczenia, a także 
stan bezpieczeństwa oraz użytkowania. W tym 
roku wykonane zostaną prace związane z izolacją 
przeciwwilgociową budynku, w dwóch kolej-
nych latach odnowiona  zostanie elewacja, murek 
wokół CKiT, oświetlenie i wymieniona na polb-
ruk nawierzchnia przed budynkiem. 
Mrągowskie Centrum Kultury i Turystyki pozy-
skało także pieniądze na cyfryzację kina. Środki 
przyznał Polski Instytutu Sztuki Filmowej w 
ramach programu „Rozwój kin”. Otrzymało je w 
tym roku tylko 15 wybranych kin w Polsce. 
Przyznana kwota to prawie 181 tysięcy złotych. 
Jest to 50% dofinansowania całego projektu. Dru-
gą połowę zapewni organ prowadzący - czyli 
Miasto. To nie pierwszy projekt, na który CKiT 
pozyskało pieniądze z PIF. Wcześniej przyznano 
środki na remont sali kinowej i wymianę nagło-
śnienia. Projekt cyfryzacji mrągowskiego kina 
zakłada miedzy innymi zakup projektora cyfro-
wego, serwera kina cyfrowego oraz układu do 
prezentacji 3D i 2000 okularów do projekcji 3D. 
Dla mrągowian cyfryzacja to, poza technologią 
3D, także lepsza jakość wyświetlanych filmów. To 
również krótszy czas oczekiwania na kinowe 
nowości.  

Wystawa Mrągowo  
w fotografii 1945-1970 
Wystawa mrągowskiego Muzeum jest po-Wystawa mrągowskiego Muzeum jest po-Wystawa mrągowskiego Muzeum jest po-Wystawa mrągowskiego Muzeum jest po-
kłosiem akcji zbierania starych zdjęć wśród kłosiem akcji zbierania starych zdjęć wśród kłosiem akcji zbierania starych zdjęć wśród kłosiem akcji zbierania starych zdjęć wśród 
mieszkańców Mrągowa, którzy osiedlili się mieszkańców Mrągowa, którzy osiedlili się mieszkańców Mrągowa, którzy osiedlili się mieszkańców Mrągowa, którzy osiedlili się 
w nim po roku 1945. w nim po roku 1945. w nim po roku 1945. w nim po roku 1945.     
Ułożenie wystawy to nieprzypadkowa kolejność 
zdjęć a bardzo ciekawie opowiedziana historia: 
budynków, miejsc i ludzi związanych z Mrągo-
wem. To historia godna pokazania współczesnym 
mieszkańcom, turystom i nowym pokoleniom. 
Wiele z pokazywanych miejsc wiąże się z senty-
mentalnymi wspomnieniami, jakże ciepłymi i 
wspaniałymi. Zapraszamy wszystkich Państwa 
do przeniesienia się w niezwykły, lecz miniony 
już czas dla Mrągowa. 

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych 

pełnych nadziei i wiosennego nastroju  

oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych  

życzą 

Burmistrz Miasta Mrągowo 

Otolia Siemieniec  

 

oraz Radni Rady Miejskiej 

 

 

Mrągowo na Youtube i Twitterze 
Powstał oficjalny kanał Urzędu Miasta w Powstał oficjalny kanał Urzędu Miasta w Powstał oficjalny kanał Urzędu Miasta w Powstał oficjalny kanał Urzędu Miasta w 
serwisach YouTube i Twitter. Na pierwszym serwisach YouTube i Twitter. Na pierwszym serwisach YouTube i Twitter. Na pierwszym serwisach YouTube i Twitter. Na pierwszym 
z nich internauci znajdą materiały filmowe z nich internauci znajdą materiały filmowe z nich internauci znajdą materiały filmowe z nich internauci znajdą materiały filmowe 
przedstawiające najważniejsze wydarzenia z przedstawiające najważniejsze wydarzenia z przedstawiające najważniejsze wydarzenia z przedstawiające najważniejsze wydarzenia z 
miasta miasta miasta miasta ----    od kulturalnych po sportowe. Infor-od kulturalnych po sportowe. Infor-od kulturalnych po sportowe. Infor-od kulturalnych po sportowe. Infor-
macje z Mrągowa znaleźć można także na macje z Mrągowa znaleźć można także na macje z Mrągowa znaleźć można także na macje z Mrągowa znaleźć można także na 
Twitterze, z którego  korzysta już 500 mln Twitterze, z którego  korzysta już 500 mln Twitterze, z którego  korzysta już 500 mln Twitterze, z którego  korzysta już 500 mln 
użytkowników na całym świecie, w tym ok. użytkowników na całym świecie, w tym ok. użytkowników na całym świecie, w tym ok. użytkowników na całym świecie, w tym ok. 
1,5 mln w Polsce.1,5 mln w Polsce.1,5 mln w Polsce.1,5 mln w Polsce.    
Obecność samorządu w sieci jest elementem 
rozbudowywania kanałów komunikacji z miesz-
kańcami i turystami, tak by każdy miał możli-
wość na bieżąco śledzić aktualne wydarzenia z 
Mrągowa. Przypomnijmy, iż YouTube i Twitter 
są kolejnymi po Facebook'u portalami społeczny-
mi, na których znaleźć można interesujące infor-
macje z naszego miasta. 
Odwiedź www.mragowo.pl i bądź z nami: Odwiedź www.mragowo.pl i bądź z nami: Odwiedź www.mragowo.pl i bądź z nami: Odwiedź www.mragowo.pl i bądź z nami:     

Fot. Marian Modzelewski 
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- Ta decyzja została podjęta zbyt pochopnie, nie 
zgadzamy się z nią. Nikt z nami tego nie skonsul-
tował - mówi burmistrz Mrągowa, Otolia Siemie-
niec, i zapewnia, że wspólnie z innymi samorzą-
dowcami będzie podejmować kroki, aby zmienić 
decyzję Zarządu PKP PKL.  
- Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych zatwier-
dził listę linii kolejowych, które mają zostać defi-
nitywnie wyłączone z eksploatacji w grudniu tego 
roku. Znalazło się na niej ok. 100 odcinków o 
łącznej długości ok. 2 tys. kilometrów – przekazu-
je serwis  "Rynek Infrastruktury". Według relacji 
serwisu „Rynek Infrastruktury” przyjęcie listy, o 
które zostanie zmniejszona sieć linii kolejowych 
zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
zostało poprzedzone konsultacjami przedstawicie-
li spółki z marszałkami województw. PKP PLK 
chce oszczędzać pozbywając się traktów, które 
dzisiaj są nierentowne lub najmniej rentowne. 
Wśród przeznaczonych do zamknięcia lub zawie-
szenia działalności linii kolejowych jest linia 223 
Czerwonak-Ełk przez Mrągowo i Mikołajki.  
- Ta decyzja została podjęta zbyt pochopnie i z 
pewnością negatywnie wpłynie nie tylko na roz-
wój naszego Miasta, ale i całego regionu. Ucierpi 
rozwój przedsiębiorczości i gospodarki - twierdzi 
Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa. - Dlacze-
go nikt z nami tego nie skonsultował? Nikt z PKP 
nie zapytał o zdanie mieszkańców i pasażerów, 
rad gmin, wójtów, burmistrzów, Prezydenta 
Ełku. Uważam, że "mrągowska" linia powinna 
dalej funkcjonować, a ruch osobowy powinien 
być przywrócony. W poprzednich latach, w 
okresie sezonu turystycznego, funkcjonowało 
połączenie kolejowe Berlin-Ełk, z którego korzy-
stało wielu turystów niemieckich, którzy  bardzo 
sobie chwalili ten rodzaj transportu osobowego. 
Kolej jest dla nas bezwzględnie potrzebna jako 
alternatywa dla połączeń autobusowych w sytua-
cji oddalania się w czasie inwestycji na drodze 
krajowej Nr 16. Wspólnie z innymi samorządow-

cami będziemy podejmowali wszelkie możliwe 
kroki, aby zmienić decyzję Zarządu PKP PKL.  Na 
razie trudno powiedzieć co stanie się z linią 
„mrągowską”, na której ruchu osobowego nie ma 
od maja 2010 roku, ale funkcjonuje ruch towaro-
wy. PKP PLK zastrzega, że nie będzie fizycznie 
likwidowało torowisk i ruch na przeznaczonych 
teraz do zamknięcia liniach może być wznowio-
ny.  
- Przykro mi, że podejmuje się takie decyzje - 
mówi 70-letni Jan Gogołowski, który na mrągow-
skiej stacji przepracowałem 37 lat. - Kiedyś ten 
dworzec tętnił życiem, a dziś? Wszystko popada 
w ruinę, zbierają się tu chuligani - biją butelki, 
niszczą budynki. Za komuny było zdecydowanie 
lepiej. Dziś robi się z nas po prostu margines kole-
jowego świata... 
Przyczyną ograniczenia wykorzystania tej linii 
kolejowej jest stan techniczny torów, gdyż są 
odcinki na których dozwolona szybkość wynosi 
do 30 km/h. „Definitywne wyłączenie z eksploat-
acji” tej linii doprowadzi do jej dewastacji i dekapi-
talizacji. Jak zatem w naszym regionie ma się 
rozwijać przemysł skoro nie ma szans na poprawę 
stanu dróg kołowych i zostanie zlikwidowana 
jedyna linia kolejowa. To nie jest peryferyjne 
połączenie „do nikąd”, ale linia strategiczna, o 
długości prawie 85 km, mogąca przejąć transport 
ładunków towarowych. Opłacalność linii kolejo-
wych osobowych zależy przede wszystkim od jej 
standardu i konkurencyjności z innymi środkami 
komunikacji, decydują o tym m.in. warunki i czas 
przejazdu.  

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Czy to koniec mrągowskiej kolei?Czy to koniec mrągowskiej kolei?Czy to koniec mrągowskiej kolei?   
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiła listę około 100 linii, po których od grudnia tego roku nie Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiła listę około 100 linii, po których od grudnia tego roku nie Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiła listę około 100 linii, po których od grudnia tego roku nie Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiła listę około 100 linii, po których od grudnia tego roku nie 
pojadą żadne pociągi. W wykazie znalazł się trakt kolejowy Czerwonkapojadą żadne pociągi. W wykazie znalazł się trakt kolejowy Czerwonkapojadą żadne pociągi. W wykazie znalazł się trakt kolejowy Czerwonkapojadą żadne pociągi. W wykazie znalazł się trakt kolejowy Czerwonka----Ełk, biegnący przez Mrągowo i Ełk, biegnący przez Mrągowo i Ełk, biegnący przez Mrągowo i Ełk, biegnący przez Mrągowo i 
Mikołajki. Mikołajki. Mikołajki. Mikołajki.     

Remonty dróg zniszczonych po zimie Remonty dróg zniszczonych po zimie Remonty dróg zniszczonych po zimie    
Dziurawe drogi, to największa zmora kierowców i największy problem drogowców. Szczegól-Dziurawe drogi, to największa zmora kierowców i największy problem drogowców. Szczegól-Dziurawe drogi, to największa zmora kierowców i największy problem drogowców. Szczegól-Dziurawe drogi, to największa zmora kierowców i największy problem drogowców. Szczegól-
nie teraz, bo po zimie pojawia się ich najwięcej. Dlatego na ulicach Mrągowa pojawiały się już nie teraz, bo po zimie pojawia się ich najwięcej. Dlatego na ulicach Mrągowa pojawiały się już nie teraz, bo po zimie pojawia się ich najwięcej. Dlatego na ulicach Mrągowa pojawiały się już nie teraz, bo po zimie pojawia się ich najwięcej. Dlatego na ulicach Mrągowa pojawiały się już 
ekipy zajmujące się naprawą dróg. ekipy zajmujące się naprawą dróg. ekipy zajmujące się naprawą dróg. ekipy zajmujące się naprawą dróg.     

Prace polegają głównie na remontach cząstko-
wych nawierzchni z obcięciem krawędzi pilarką i 
uzupełnieniem ubytku masą bitumiczną na gorą-
co.  W lutym i marcu wykonane już zostało około 
80 m2 remontów cząstkowych na ulicy: Koperni-
ka, Dziękczynnej, Nowogródzkiej, Giżyckiej i 
Wileńskiej na odcinku od ul. Giżyckiej do ul. 
Nowogródzkiej.  

W przypadku dróg o nawierzchni gruntowej i 
chodników, wszelkie prace remontowe wykona-
ne zostaną dopiero w okresie wiosennym po 
ustaniu niskich temperatur powietrza. Na podsta-
wie prognoz pogody będzie to możliwie prawdo-
podobnie dopiero w kwietniu. Pozimowe dziury 
na drogach gminnych i wewnętrznych będą 
stopniowo znikały.  

Rada Miejska podjęła uchwałę Rada Miejska podjęła uchwałę Rada Miejska podjęła uchwałę    
o konsultacjach społecznych o konsultacjach społecznych o konsultacjach społecznych    
z Mieszkańcami Mrągowa z Mieszkańcami Mrągowa z Mieszkańcami Mrągowa    
Na wniosek Burmistrza Miasta Mragowo Rada Na wniosek Burmistrza Miasta Mragowo Rada Na wniosek Burmistrza Miasta Mragowo Rada Na wniosek Burmistrza Miasta Mragowo Rada 
Miejska podjęła uchwalę ws. określenia zasad i Miejska podjęła uchwalę ws. określenia zasad i Miejska podjęła uchwalę ws. określenia zasad i Miejska podjęła uchwalę ws. określenia zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo. mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo. mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo. mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo.     
Celem wprowadzenia Regulaminu określającego 
zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągo-
wo, jest przyjęcie czytelnych i nowoczesnych 
standardów określających tryb i zasady ich prze-
prowadzania. Przyjęta uchwała ma zapewnić 
upowszechnienie idei konsultacji, jako jednej z 
form dialogu społecznego, a także promować 
społeczeństwo obywatelskie poprzez aktywizację 
mieszkańców i kształtowanie poczucia odpowie-
dzialności za funkcjonowanie Miasta. Natomiast 
rolą konsultacji społecznych jest umożliwienie 
Burmistrzowi Miasta Mrągowo zasięgania opinii i 
uwag mieszkańców w wielu ważnych dla nich i 
dla Miasta sprawach. Konsultacje umożliwiają 
również włączanie mieszkańców do procesu 
współdecydowania (partycypacji) o planowanych 
działaniach.  
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta 
będą prowadzone w przypadkach określonych 
ustawami lub w innych sprawach ważnych dla 
Miasta m.in.. wieloletnich planów inwestycyj-
nych, inwestycji miejskich, organizacji komuni-
kacji miejskiej w Mieście, projektów aktów prawa 
miejscowego, o ile odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej, strategii i wszelkich programów, wynika-
jących z realizacji zadań własnych Miasta, innych 
kwestii uregulowanych odrębnymi przepisami, o 
ile te przepisy nie określają innego trybu przepro-
wadzania konsultacji. 
Według Regulaminu konsultacje mogą być prze-
prowadzane z inicjatywy własnej Burmistrza 
Miasta Mrągowo, jak i Rady Miejskiej  lub na 
wniosek: co najmniej 7 radnych Rady, co naj-
mniej 50 mieszkańców Miasta, posiadających 
czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego 
rejestru wyborców, co najmniej 3 organizacji 
pozarządowych działających na terenie Miasta, w 
dziedzinach dotyczących prowadzonej przez te 
organizacje działalności statutowej. 
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Rada przyjęła 
również uchwałę w  sprawie trybu postępowania 
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto 
Mrągowo  podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych 
innych niż wskazane ustawą o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozli-
czania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania 
zleconych zadań, która dopuszcza realizację zadań 
publicznych w trybie pozakonkursowym, czyli z 
pominięciem otwartego konkursu ofert.  
Uchwały znajdują się na stronie 
www.mragowo.pl w zakładce  organizacje  poza-
rządowe. 
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O G Ł O S Z E N I E  
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie ogłoszono na okres 
21 dni wykazy następujących nierucho-
mości przeznaczonych do wydzierża-
wienia w trybie bezprzetargowym: 
 
a) część działki nr 174/14 (obręb nr 5), 
położona przy ulicy Warszawskiej, z 
przeznaczeniem pod stoliki z parasola-
mi i standy reklamowe. 
b) część działki nr 4/3 (obręb nr 7), po-
łożona przy ulicy Przemysłowej, z prze-
znaczeniem pod tablicę reklamową. 
c) część działki nr 131/25 (obręb Polska 
Wieś), położona przy ulicy Młodkow-
skiego, z przeznaczeniem na stoisko 
handlowo-usługowe. 
d) część działki nr 142/1 (obręb nr 1), 
położona przy ulicy Młodkowskiego, z 
przeznaczeniem na stoisko handlowo-
usługowe. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela Refe-
rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój 
nr 49), tel. 89 741-90-22. 

Z URZĘDUZ URZĘDU  

NKNKNKNK    

Detektor burz zainstalowano w Mrągowie Detektor burz zainstalowano w Mrągowie Detektor burz zainstalowano w Mrągowie    
W Urzędzie Miejskim w Mrągowie rozpoczął pracę detektor burz. Urządzenie, które opiera się na woj-W Urzędzie Miejskim w Mrągowie rozpoczął pracę detektor burz. Urządzenie, które opiera się na woj-W Urzędzie Miejskim w Mrągowie rozpoczął pracę detektor burz. Urządzenie, które opiera się na woj-W Urzędzie Miejskim w Mrągowie rozpoczął pracę detektor burz. Urządzenie, które opiera się na woj-
skowej technologii, może wykryć zagrożenie nawet do 200 kilometrów i precyzyjnie określić ognisko skowej technologii, może wykryć zagrożenie nawet do 200 kilometrów i precyzyjnie określić ognisko skowej technologii, może wykryć zagrożenie nawet do 200 kilometrów i precyzyjnie określić ognisko skowej technologii, może wykryć zagrożenie nawet do 200 kilometrów i precyzyjnie określić ognisko 
burzowe.burzowe.burzowe.burzowe.    

Zainstalowane w Mrągowie urządzenie jest dru-
gim w Polsce (pierwsze jest na zbiorniku Goczał-
kowickim). Obecnie, w trakcie jest kalibrowanie 
czujników a do tego potrzebny jest punkt odnie-
sienia, czyli burza. Całkowite przygotowanie do 
pełnej sprawności urządzenia przewiduje się do 
końca czerwca 2013 r. 
Decyzję o umieszczeniu detektora w Urzędzie 
Miejskim w Mrągowie zaproponował Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego War-
mińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Olsztynie w porozumieniu z Burmistrzem Miasta. 
Za lokalizacją przemawiały usytuowanie miasta 
na szlaku przechodzenia głównych frontów at-
mosferycznych i burzowych z zachodu na 

wschód przez Krainę Wielkich Jezior oraz cen-
tralne położenie Mrągowa w województwie. 
Detektor burzy to urządzenie, które lokalizuje 
dokładnie punkty burzowe w zasięgu 200 kilome-
trów. Zasięg jego działania może jednak wynieść 
nawet do 1200 kilometrów. Urządzenie testowa-
ne w Mrągowie opiera się na wojskowej techno-
logii i było używane przez kilka lat w Marynarce 
Wojennej Stanów Zjednoczonych z dobrymi 
efektami. 
Przydatność urządzenia będzie wykorzystana do 
ostrzegania ludności, a także przedsiębiorców, 
plantatorów, energetyków przed zjawiskami 
atmosferycznymi takimi jak: huragany, gradobi-
cia, mrozy itd. 

W skrócie 

Brak oświetlenia Brak oświetlenia Brak oświetlenia    
ulicznego? Gdzie to zgłosić?ulicznego? Gdzie to zgłosić?ulicznego? Gdzie to zgłosić?   
Konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowe-Konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowe-Konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowe-Konserwatorem oświetlenia ulicznego i parkowe-
go na terenie miasta Mrągowo w 2013 roku, jest go na terenie miasta Mrągowo w 2013 roku, jest go na terenie miasta Mrągowo w 2013 roku, jest go na terenie miasta Mrągowo w 2013 roku, jest 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Sopocie 81Sopocie 81Sopocie 81Sopocie 81----855, ul. Rzemieślnicza 17/19. 855, ul. Rzemieślnicza 17/19. 855, ul. Rzemieślnicza 17/19. 855, ul. Rzemieślnicza 17/19.     
Całodobowy system przyjmowania reklamacji w 
sprawie funkcjonowania oświetlenia ulicznego 
pod nr tel. 801 800 103, 58 760 72 40, e-mail: 
dyżurka@ezo.pl. W celu usprawnienia identyfi-
kacji miejsca awarii, nieprawidłowego funkcjono-
wania lub uszkodzenia oświetlenia, zgłaszający 
powinien podać nazwę miasta, nazwę ulicy, nr 
telefonu. Zgłoszenia przyjmowane są również 
przez Urząd Miasta Mrągowo, w godzinach pracy 
Urzędu pod nr tel. 89 741 90 25 lub na adres  
mailowy m.krakowska@mragowo.um.gov.pl 

Urlopy Przedszkoli Urlopy Przedszkoli Urlopy Przedszkoli    
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Burmistrza Uprzejmie informujemy, że Decyzją Burmistrza Uprzejmie informujemy, że Decyzją Burmistrza Uprzejmie informujemy, że Decyzją Burmistrza 
Miasta Mrągowo Nr 2219/2013 został ustalony Miasta Mrągowo Nr 2219/2013 został ustalony Miasta Mrągowo Nr 2219/2013 został ustalony Miasta Mrągowo Nr 2219/2013 został ustalony 
plan urlopów przedszkoli publicznych i niepu-plan urlopów przedszkoli publicznych i niepu-plan urlopów przedszkoli publicznych i niepu-plan urlopów przedszkoli publicznych i niepu-
blicznych, działających na terenie Miasta Mrągo-blicznych, działających na terenie Miasta Mrągo-blicznych, działających na terenie Miasta Mrągo-blicznych, działających na terenie Miasta Mrągo-
wo w następujący sposób: wo w następujący sposób: wo w następujący sposób: wo w następujący sposób:     
Przedszkole Nr 1 „Stokrotka„  
-  od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r. 
Przedszkole Nr 2 „Bajka„  
- od 1 lipca do 31 lipca 2013 r. 
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś„  
– od 1 lipca do 31 lipca 2013 r. 
Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy„  
- od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r.  

ISISISIS    

MKMKMKMK    
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Udany rewanż bojerowego weterana Udany rewanż bojerowego weterana Udany rewanż bojerowego weterana    
w Mistrzostwach Europy w Mistrzostwach Europy w Mistrzostwach Europy    

Po raz piąty w karierze, Karol Jabłoński został bojerowym Mistrzem Europy w klasie DN. Zawodnik Po raz piąty w karierze, Karol Jabłoński został bojerowym Mistrzem Europy w klasie DN. Zawodnik Po raz piąty w karierze, Karol Jabłoński został bojerowym Mistrzem Europy w klasie DN. Zawodnik Po raz piąty w karierze, Karol Jabłoński został bojerowym Mistrzem Europy w klasie DN. Zawodnik 
startujący w barwach Bazy Mrągowo pozostawił w pokonanym polu znacznie młodszych od siebie za-startujący w barwach Bazy Mrągowo pozostawił w pokonanym polu znacznie młodszych od siebie za-startujący w barwach Bazy Mrągowo pozostawił w pokonanym polu znacznie młodszych od siebie za-startujący w barwach Bazy Mrągowo pozostawił w pokonanym polu znacznie młodszych od siebie za-
wodników. Wicemistrzem został Tomasz Zakrzewski z MKŻ Mikołajki.wodników. Wicemistrzem został Tomasz Zakrzewski z MKŻ Mikołajki.wodników. Wicemistrzem został Tomasz Zakrzewski z MKŻ Mikołajki.wodników. Wicemistrzem został Tomasz Zakrzewski z MKŻ Mikołajki.    

Mistrzostwa miały dość nietypowy przebieg, bo 
rozpoczęły się w Giżycku, a zakończyły na podla-
skim Zalewie Siemianówka.  
Pogoda nie oszczędzała bojerowców. Najpierw 
kazała im się przenieść z Mazur na Podlasie, by 
później spowodować także anulowanie części 
wyścigów. Ostatecznie udało się rozegrać sześć 
startów, cztery na Niegocinie, a dwa kolejne na 
Zalewie Siemianówka. Jabłoński sięgnął po złoty 
medal Mistrzostw Europy zwyciężając w aż czte-
rech wyścigach, po jednym zwycięstwie zaliczyli 
Tomasz Zakrzewski i Dariusz Kardaś.  
Na drugim stopniu podium zawodów stanął wła-
śnie Zakrzewski, a trzecie miejsce należało do 
Węgra Petera Hamraka. 
 - Jest to mój piąty tytuł Mistrza Europy a już w 
roku 1985 zdobyłem srebrny medal tych mi-

strzostw. To było 28 lat temu… Do tego dochodzi 
jeszcze 7 złotych i 4 srebrnych medali mistrzostw 
świata, dwa złote Mistrzostw Ameryki Północnej 
i jeszcze więcej Mistrzostw Polski i innych  
krajów.   

Mrągowo wśród najlepszych sportowych Mrągowo wśród najlepszych sportowych Mrągowo wśród najlepszych sportowych    
miast Warmii i Mazurmiast Warmii i Mazurmiast Warmii i Mazur   

Po raz czwarty Samorząd Województwa WarmińskoPo raz czwarty Samorząd Województwa WarmińskoPo raz czwarty Samorząd Województwa WarmińskoPo raz czwarty Samorząd Województwa Warmińsko----Mazurskiego zorganizował Galę Sportu. 6 marca w  Mazurskiego zorganizował Galę Sportu. 6 marca w  Mazurskiego zorganizował Galę Sportu. 6 marca w  Mazurskiego zorganizował Galę Sportu. 6 marca w  
sali koncertowej Filharmonii Warmińskosali koncertowej Filharmonii Warmińskosali koncertowej Filharmonii Warmińskosali koncertowej Filharmonii Warmińsko----Mazurskiej w Olsztynie spotkali się najlepsi  sportowcy ubie-Mazurskiej w Olsztynie spotkali się najlepsi  sportowcy ubie-Mazurskiej w Olsztynie spotkali się najlepsi  sportowcy ubie-Mazurskiej w Olsztynie spotkali się najlepsi  sportowcy ubie-
głego roku, trenerzy, działacze sportowi, a także wspierające sport samorządy lokalne.  Swój mocny ak-głego roku, trenerzy, działacze sportowi, a także wspierające sport samorządy lokalne.  Swój mocny ak-głego roku, trenerzy, działacze sportowi, a także wspierające sport samorządy lokalne.  Swój mocny ak-głego roku, trenerzy, działacze sportowi, a także wspierające sport samorządy lokalne.  Swój mocny ak-
cent na imprezie zaznaczyło także Mrągowo, które znalazło się w trójce najlepszych sportowych miast cent na imprezie zaznaczyło także Mrągowo, które znalazło się w trójce najlepszych sportowych miast cent na imprezie zaznaczyło także Mrągowo, które znalazło się w trójce najlepszych sportowych miast cent na imprezie zaznaczyło także Mrągowo, które znalazło się w trójce najlepszych sportowych miast 
Warmii i Mazur.Warmii i Mazur.Warmii i Mazur.Warmii i Mazur.    

Podczas gali podsumowano sportowe osiągnięcia 
zawodników w 2012 roku, a najlepszych z nich 
uhonorowano medalami, statuetkami, nagrodami 
i stypendiami. Jacek Protas, marszałek wojewódz-
twa wręczył puchar również Otoli Siemieniec, 
Burmistrz Miasta Mrągowo, ponieważ Mrągowo 
okazało się trzecim najlepszym sportowym mia-
stem Warmii i Mazur w roku 2012. Tym samym, 
nasze Miasto jest jednym z najwyżej sklasyfiko-
wanych w Polsce w ogólnopolskim we współza-
wodnictwie sportu młodzieżowego. Mragowo 
zajmuje obecnie 53 miejsce w kraju,  dzięki dzia-
łalności trzech klubów sportowych, a szczególnie 
dzięki wynikom osiąganym przez żeglarzy i kaja-
karzy Klubu Sportowego „Baza Mrągowo”, jedne-
go z najsilniejszych i najprężniej działających 
klubów żeglarskich w kraju. Klub znalazł się także  
na 2 miejscu najlepszych klubów regionie w roku 
2012. Pierwsze miejsce przypadło Klubowi Spor-
towemu AZS Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. 
Indywidualne wyróżnienie otrzymali także za-
wodnicy ,,Bazy”:  
- Kamil Cesarski, Mistrz Świata i Europy Junio-
rów w klasie Ice Opti (trener: Tomasz Szawkow-
ski, Stanisław Mickiewicz),  
- Lidia Bochan, Vice Mistrz Świata i Europy w 

klasie Ice Opti (trener: Tomasz Szawkowski),  
- Sara Piasecka, Vice Mistrz Europy w klasie  29 er 
(trener: Paweł Kuźmicki) ,  
- Marek Kalinowski,  Vice Mistrz Europy w klasie  
29 er (trener: Paweł Kuźmicki) , 
Stypendia sportowe zarząd województwa przy-
znał kajakarkom Martynie Lisieckiej i Dominice 
Włodarczyk oaz żeglarce ,,Bazy“ Barbarze Dmu-
chowskiej. 
Na Gali wyróżniono także Pawła Kuźmickiego 
trenera zawodników klasy 29er w Zespole Oświa-
towo-Sportowym Baza Mrągowo i Klubie Sporto-
wym Baza Mrągowo. Trenuje m.in. Sarę Piasecką 
i Marka Kalinowskiego – zeszłorocznych wicemi-
strzów Europy Juniorów. 

Na mrągowskich Orlikach  
wkrótce ruszy kolejna inicjatywa,  
Przedszkole Orlika. Tym razem  
dla 5-6 latków oraz ich rodziców! 

Przedszkole Orlika to projekt skierowany do Przedszkole Orlika to projekt skierowany do Przedszkole Orlika to projekt skierowany do Przedszkole Orlika to projekt skierowany do 
dzieci w wieku 5 i 6 lat. Najważniejszym celem dzieci w wieku 5 i 6 lat. Najważniejszym celem dzieci w wieku 5 i 6 lat. Najważniejszym celem dzieci w wieku 5 i 6 lat. Najważniejszym celem 
jest przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz jest przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz jest przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz jest przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz 
kształtowanie właściwych postaw poprzez zaba-kształtowanie właściwych postaw poprzez zaba-kształtowanie właściwych postaw poprzez zaba-kształtowanie właściwych postaw poprzez zaba-
wę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzie-wę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzie-wę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzie-wę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzie-
ciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą ciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą ciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą ciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą 
spędzać swój czas wolny.spędzać swój czas wolny.spędzać swój czas wolny.spędzać swój czas wolny.    
Zajęcia odbywają się we współpracy z mrągow-
skimi przedszkolami (grupy zamknięte) oraz 
poprzez organizację zajęć popołudniowych 
(grupy otwarte) w formie gier i zabaw rucho-
wych o charakterze ogólnorozwojowym wspiera-
jącym wszechstronny rozwój przedszkolaka. 
Zaznaczamy jednak, iż dyscypliną wiodącą 
Przedszkola Orlika jest piłka nożna. Udział dzieci 
w przedszkolu jest bezpłatny, zajęcia odbywają się 
na mrągowskich Orlikach. 
Program zajęć dla przedszkolaków jest rozwiąza-
niem, które pomoże rodzicom i wychowawcom 
przedszkolnym zaszczepić u dzieci wartości pły-
nące z aktywnego spędzania czasu wolnego.  
Projekt realizowany jest dzięki współpracy Ma-
zurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych i 
Centrum Kultury i Turystyki oraz Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, od roku 2013 - pomaga nam 
Bank Spółdzielczy w Mrągowie.  

AMAMAMAM    

Co nowego na Orlikach ? Co nowego na Orlikach ? Co nowego na Orlikach ?    

MLP Strefa Orlika 
Rozpoczynamy przygotowania do rozgrywek Rozpoczynamy przygotowania do rozgrywek Rozpoczynamy przygotowania do rozgrywek Rozpoczynamy przygotowania do rozgrywek 
MLP Strefa Orlika 2013 Wiosna. Planowany MLP Strefa Orlika 2013 Wiosna. Planowany MLP Strefa Orlika 2013 Wiosna. Planowany MLP Strefa Orlika 2013 Wiosna. Planowany 
początek rozgrywek to kwietniapoczątek rozgrywek to kwietniapoczątek rozgrywek to kwietniapoczątek rozgrywek to kwietnia    
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem 
rozgrywek na stronie mlp.mragowo.pl. W tym 
roku przewidujemy zniżki dla zespołów młodzie-
żowych oraz w ramach jednych rozgrywek po-
dział na trzy kategorie wiekowe: do 19, Open, 
powyżej 35! 
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Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    Samorządowcy zagrali w piłkęSamorządowcy zagrali w piłkęSamorządowcy zagrali w piłkę   
Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje Zwycięstwem samorządowców z Nowego Dworu Mazowieckiego zakończyły się Eliminacje 
do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, które rozegrane zostały, jak co roku w 
Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.Mrągowie. W kategorii 45+ sukces świętowali samorządowcy z Mrągowa.            

To już tradycja, że Eliminacje do Mistrzostw 
Polski Pracowników Samorządowych w strefie 
północny wschód odbywają się w Mrągowie. Po 
raz pierwszy jednak samorządowcy zmierzyli się 
w nowej hali i jak zgodnie podkreślali, to duży 
jakościowy skok. 
W Mrągowie pojawiło się łącznie 15 samorządo-
wych ekip, 12 wzięło udział w rozgrywkach 
Open, natomiast 3 w kategorii powyżej 45 lat. 
Frekwencja była zatem mniejsza niż w latach 
ubiegłych, ale nie znaczy to, że i emocje były 
mniejsze. 
W kategorii Open do finału dostali się samorzą-
dowcy z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz 
Radomia. Po dość nerwowym spotkaniu Nowy 
Dwór Mazowiecki wygrał 2:0. W bramce nowo-
dworzan zobaczyliśmy po raz kolejny burmistrza 
tego miasta, który uczestniczy w samorządowych 
zmaganiach już od kilkunastu lat. 
Samorządowcy z Radomia musieli się zadowolić 
drugim miejscem, a trzecie wywalczyli miejscy 
urzędnicy z Nasielska, którzy w decydującym 
spotkaniu pokonali Urząd Miasta Bartoszyce 5:3. 
W kategorii Open zagrali także mrągowianie. 
Pierwszego dnia w rozgrywkach grupowych 

wygrali co prawda z samorządowcami z Bydgosz-
czy, zremisowali z Powiatem Legionowo, ale 
porażki z samorządowcami z Bielska Podlaskiego, 
Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Bartoszyc 
zdecydowały, że mrągowianie w niedzielę wal-
czyli już tylko o miejsca 9-12. Po zwycięstwie nad 
Urzędem Miasta Legionowo oraz porażce z Toru-
niem, mrągowianie zajęli ostatecznie 10 miejsce. 
Dużo lepiej poradzili sobie ich starsi o kilka lat 
koledzy. W kategorii 45+ mrągowianie zajęli 
pierwsze miejsce po zwycięstwach we wszystkich 
spotkaniach (trzy drużyny grały systemem mecz-
rewanż). W nagrodę pojadą na finały, które odbę-
dą się w Brennej. Z kategorii Open na finały wy-
bierze się pierwszych 6 drużyn. 

Mrągowianka Mistrzynią  
Polski w tenisie ziemnym  

do lat 14  
Mrągowianka Wiktoria Kulik zwyciężyła w 
Halowym Mistrzostwach Polski młodziczek w 
tenisie ziemnym do lat 14. To ogromny sukces 
zawodniczki z Mrągowa, grającej na co dzień w 
sekcjach poza regionem. Burmistrz Mrągowa 
Otolia Siemieniec spotkała się z tą utalentowaną 
tenisistką by pogratulować jej sukcesu. 

W skrócie 

Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    

Zakończenie sezonu w MLPNZakończenie sezonu w MLPNZakończenie sezonu w MLPN   
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O końcowym zwycięstwie w lidze decydował 
mecz na szczycie rozegrany w ostatniej kolejce 
MLPN. Ekipie z Wilkowa wystarczał remis, pił-
karze MZL musieli wygrać, aby zostać mistrzem. 
I to MZL miał delikatną przewagę, ale po prze-
ciwnej stronie miał nie tylko czterech przeciwni-
ków w polu, ale także świetnego fachowca w 
bramce. Bezbramkowy remis po pierwszej poło-
wie zapowiadał jeszcze większe emocje w drugiej. 
I rzeczywiście tak się stało. W 4 minucie drugiej 
połowy prowadzenie objęło Wilkowo za sprawą 
Dawida Szuchalskiego. Na 2:0 podwyższył Ma-
riusz Grabowski, ale to nie był koniec emocji. 
Piłkarze MZL atakowali i na 3 minuty przed 
końcem meczu Tomasz Piec strzelił kontaktową 

bramkę z przedłużonego rzutu karnego (za szósty 
faul). Chwilę później było już jednak 3:1, a swoją 
drugą bramkę w meczu zdobył Mariusz Grabow-
ski. I choć na 90 sekund przed końcem straty 
zmniejszył Michał Maciorowski, to piłkarzy MZL 
nie było już stać na wyrównanie. Piłkarze Wilko-
wo Team byli najrówniejszą drużyną w lidze. W 
sezonie zasadniczym przegrali tylko raz i raz zre-
misowali. W rundzie finałowej wygrali cztery 
spotkania i ponieśli jedną porażkę z Bambus Te-
am. Z drugiego miejsca cieszyli się piłkarze MZL, 
którzy to samo miejsce zajmowali także po run-
dzie zasadniczej. Na trzecim stopniu podium sta-
nęli piłkarze Sangrii. Puchar pocieszenia zdobyli 
piłkarze Oldboys Robak Team.  
Organizatorzy z CKiT przyznali także nagrody 
indywidualne. Specjalne wyróżnienie trafiło do 
reprezentantki ekipy Sport.mragowo.pl Eweliny 
Korotko, która była jedyną kobietą występującą w 
MLPN. Najskuteczniejszym piłkarzem został 
Adam Grala. Taką samą liczbę goli miał Łukasz 
Kuśnierz, ale o zwycięstwie Adama zdecydowała 
wyższa lokata po rundzie zasadniczej jego druży-
ny. Najlepszym bramkarzem został bohater Wil-
kowa – Emil Dymek. 

Gimnazjalistki z "czwórki" 
 drugie w barażach 
Siatkarki z Gimnazjum nr 4 zajęły drugie miejsce Siatkarki z Gimnazjum nr 4 zajęły drugie miejsce Siatkarki z Gimnazjum nr 4 zajęły drugie miejsce Siatkarki z Gimnazjum nr 4 zajęły drugie miejsce 
w turnieju barażowym o wejście do Finału Mi-w turnieju barażowym o wejście do Finału Mi-w turnieju barażowym o wejście do Finału Mi-w turnieju barażowym o wejście do Finału Mi-
strzostw Województwa WMSZS w siatkówce strzostw Województwa WMSZS w siatkówce strzostw Województwa WMSZS w siatkówce strzostw Województwa WMSZS w siatkówce 
dziewcząt szkół gimnazjalnych. Po zwycięstwie z dziewcząt szkół gimnazjalnych. Po zwycięstwie z dziewcząt szkół gimnazjalnych. Po zwycięstwie z dziewcząt szkół gimnazjalnych. Po zwycięstwie z 
gimnazjalistkami z Olsztyna, mrągowianki prze-gimnazjalistkami z Olsztyna, mrągowianki prze-gimnazjalistkami z Olsztyna, mrągowianki prze-gimnazjalistkami z Olsztyna, mrągowianki prze-
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cydowała, że do finału awansowały elblążanki. cydowała, że do finału awansowały elblążanki. cydowała, że do finału awansowały elblążanki. cydowała, że do finału awansowały elblążanki. 
Ale siatkarki z Gimnazjum nr 4 zebrały kolejne Ale siatkarki z Gimnazjum nr 4 zebrały kolejne Ale siatkarki z Gimnazjum nr 4 zebrały kolejne Ale siatkarki z Gimnazjum nr 4 zebrały kolejne 
doświadczenia, które zaprocentują w kolejnych doświadczenia, które zaprocentują w kolejnych doświadczenia, które zaprocentują w kolejnych doświadczenia, które zaprocentują w kolejnych 
latach.latach.latach.latach.    
Mrągowianki otworzyły turniej spotkaniem z 
Gimnazjum nr 23 w Olsztynie. W pierwszym 
secie wyszły z ogromnych opresji, bo w pewnym 
momencie przegrywały nawet różnicą sześciu 
punktów. Stratę jednak odrobiły i całego seta 
wygrały do 22. W drugim poradziły sobie jeszcze 
lepiej, a wygrana 2:0 sprawiła, że drzwi do finału 
zostały lekko uchylone. Aby awansować, mrą-
gowskie siatkarki musiały wygrać z ekipą Gimna-
zjum nr 3 w Elblągu. Dużo wyższe, starsze i bar-
dziej doświadczone rywalki okazały się za mocne. 
Ale siatkarki z mrągowskiej „czwórki”, mimo, że 
młodsze o rok i dwa lata od rywalek pokazały się 
z naprawdę dobrej strony. Za rok, dwa, woje-
wódzki finał może być na wyciągnięcie ręki. 
Mrągowianki zajęły ostatecznie piąte miejsce w 
całym cyklu rozgrywek. 



Ewa GnoEwa GnoEwa GnoEwa Gnozazazaza    
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Andrzej BadurekAndrzej BadurekAndrzej BadurekAndrzej Badurek    

W skrócie AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Trzynasta impreza Być dla Innych Trzynasta impreza Być dla Innych Trzynasta impreza Być dla Innych    
zakończona sukcesemzakończona sukcesemzakończona sukcesem   

Integracyjna akcja charytatywna „BYĆ DLA INNYCH” zorganizowana została pod patronatem Integracyjna akcja charytatywna „BYĆ DLA INNYCH” zorganizowana została pod patronatem Integracyjna akcja charytatywna „BYĆ DLA INNYCH” zorganizowana została pod patronatem Integracyjna akcja charytatywna „BYĆ DLA INNYCH” zorganizowana została pod patronatem     
Burmistrz miasta Mrągowo przez Młodzieżowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Amicus Burmistrz miasta Mrągowo przez Młodzieżowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Amicus Burmistrz miasta Mrągowo przez Młodzieżowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Amicus Burmistrz miasta Mrągowo przez Młodzieżowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Amicus ————    na rzecz dzie-na rzecz dzie-na rzecz dzie-na rzecz dzie-
ci niepełnosprawnych.ci niepełnosprawnych.ci niepełnosprawnych.ci niepełnosprawnych.    

Podczas imprezy można było zobaczyć po-
kaz szermierki na wózkach w wykonaniu 
Paraolimpĳczyków — Multimedalistów 
oraz występy mrągowskich grup i zespołów 
artystycznych. Na początku po otwarciu 
imprezy przez Otolię Siemieniec, Burmistrz 
Mrągowa powitaliśmy naszych gości: Arka-
diusza Jabłońskiego i Stefana Makowskiego 
- szermierzy i paraolimpĳczyków, którzy 
zdobyli wiele medali na mistrzostwach 
świata, mistrzostwach Europy. Mówili Oni 
min. o tym, że „warto pracować nad sobą, 
aby realizować swoje marzenia - bo nie ma 
marzeń złych są tylko marzenia dobre”. 
Przygotowali nam krótki filmik, po którym 
odbyły się pokazy mrągowskich grup i ze-
społów.  
Na scenie CKiT wystąpili: Kamil i Krzyś z 
DPS; grupa integracyjna „ZAWSZE RA-
ZEM”; uczniowie Zespołu Szkół Specjal-
nych; przedszkola: „Stokrotka” i „Kubuś”; 
chór Szkoły Podstawowej nr 1; Orkiestra 
Dęta Mrongovia; uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Dawid Łoskociński, 
Hania Szałachowska. Z MDK zaprezentowa-
li się: zespół „Kawałek Mrągowa”, grupy: 
„Iskiereczki”, „Iskierki”, „Iskry”, „Fresh”, 
grupa gitarowa. Odbyła się również premie-
ra autorskiego przedstawienia „Felmisie są 
wśród nas” grupy integracyjnej „Zawsze 
razem”. Dla wielu były to pierwsze kroki na 
scenie oraz spełnienie marzenia wystąpienia 
przed większą publicznością.  
Imprezie towarzyszyło wiele warsztatów. 
Eko - florystyczne warsztaty Stowarzysze-
nia "Zielone Dzieci"- tym razem były połą-
czone z hortiterapią- każdy mógł wykonać 
własne ozdoby i biżuterię kwiatową. Były 

też warsztaty szermiercze przygotowane 
przez specjalnych Gości z konkursami i na 
pewno wielkimi emocjami. Dzieci zostały 
obdarowane upominkami i płytami DVD. 
W ramach akcji - moja palma wielkanocna 
na warsztatach w Domu Dziennego Pobytu 
przy MOPS w Mrągowie można było wyko-
nać własną palmę. Nie zabrakło również 
„Żetonika na szczęście”od Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego. 
Od dwóch lat prowadzona jest również 
licytacja przedmiotów od naszych Darczyń-
ców.  Na akcji była też możliwość zakupu 
niepowtarzalnych stroików i wypieków 
świątecznych. Stroiki wykonały panie i 
dzieci z MDK, mrągowskich przedszkoli i 
szkół. Po raz pierwszy w akcję włączyło się 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
„Aktywne Sorkwity”, MDP Sorkwity oraz 
Ochotnicza staż Pożarna i Świetlica Wiejska 
Gizewo. Wszyscy przygotowali nam pyszne 
wypieki świąteczne i stroiki. Do kiermaszu 
z ciastem dołączyły szkoły: Z S Z oraz Z S 
nr 2 oraz Małgorzata Kowalczyk.  
Zbiórka wszystkich funduszy akcji została 
przeznaczona na wypoczynek letni dzieci 
niepełnosprawnych z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Mrągowie.  
Najbardziej ucieszyła nas integracja i wyjąt-
kowe chwile, które można było wspólnie 
przeżyć na imprezie „Być dla innych”. 
Wszyscy na te chwile czekaliśmy i chcieli-
byśmy je zatrzymać na dłużej. To już trzy-
nasta akcja i na pewno będą kolejne - po-
nieważ integracja to skarb i dla osób niepeł-
nosprawnych i dla osób zdrowych. Przeko-
naliśmy się o tym od pierwszych chwil. 
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. 

Z wizytą w Lądku Zdroju  
Na południowoNa południowoNa południowoNa południowo----zachodnim krańcu Polski w zachodnim krańcu Polski w zachodnim krańcu Polski w zachodnim krańcu Polski w 
górskiej malowniczej scenerii doliny rzeki Białej górskiej malowniczej scenerii doliny rzeki Białej górskiej malowniczej scenerii doliny rzeki Białej górskiej malowniczej scenerii doliny rzeki Białej 
Lądeckiej, oddalony o 25 km od Kłodzka leży Lądeckiej, oddalony o 25 km od Kłodzka leży Lądeckiej, oddalony o 25 km od Kłodzka leży Lądeckiej, oddalony o 25 km od Kłodzka leży 
LądekLądekLądekLądek----Zdrój. To niewielkie, liczące nieco ponad Zdrój. To niewielkie, liczące nieco ponad Zdrój. To niewielkie, liczące nieco ponad Zdrój. To niewielkie, liczące nieco ponad 
6 tysięcy mieszkańców miasto jest jednym z 6 tysięcy mieszkańców miasto jest jednym z 6 tysięcy mieszkańców miasto jest jednym z 6 tysięcy mieszkańców miasto jest jednym z 
najstarszych uzdrowisk w Polsce. najstarszych uzdrowisk w Polsce. najstarszych uzdrowisk w Polsce. najstarszych uzdrowisk w Polsce.     
Obecnie na kuracje do Lądka Zdroju przybywają 
najczęściej osoby cierpiące na dolegliwości reu-
matyczne, ortopedyczne i neurologiczne.  
Lądek Zdrój to nie tylko wody lecznicze, powie-
trze i wyposażone w najnowszej generacji sprzęt, 
sanatoria, lecz także miasto o bogatej w wydarze-
nia ponad 750 letniej historii. W Lądku Zdroju 
nikt się nie nudzi, dla każdego znajdzie się tam 
coś interesującego zarówno latem jak i zimą.  
Dbają o to odpowiednie służby, władze i organi-
zacje społeczne a wśród nich prężne bardzo To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej będące 
odpowiednikiem naszego Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Mrągowskiej. Prezesem Stowarzysze-
nia jest Łucja Emeryk, energiczna i wszechstron-
nie utalentowana osoba, którą miałem przyjem-
ność poznać i podziwiać. Z Panią Prezes oraz z 
innymi członkami Stowarzyszenia, którzy przy-
jęli mnie jak swego, przebyłem trudną, 11 kilo-
metrową górską trasę „Szlaku Kurierów Solidar-
ności”. W wyprawie brała udział Maria żona 
Zdzisława Dumańskiego nieżyjącego już jednego 
z kurierów. Podczas wyprawy, a właściwie na 
licznych postojach opowiadałem o Mrągowie, 
Mazurach i Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Mrągowskiej. Odpowiadałem na pytania i zapra-
szałem do odwiedzenia miasta nad Czosem i 
Ziemi Mrągowskiej. Członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Lądeckiej jest także obecny 
burmistrz Lądka – Zdroju Kazimierz Szkudlarek, 
z którym podczas pobytu w kurorcie spotkałem 
się dwukrotnie. Spotkania nasze zaowocowały 
nawiązaniem współpracy w dziedzinie promocji 
obu leżących na przeciwległych krańcach Polski 
miast. Działając w dalszym ciągu z upoważnienia 
Pani Burmistrz Otolii Siemieniec przekazałem od 
niej osobiste pozdrowienia dla Burmistrza Lądka 
Zdroju i Mieszkańców Ziemi Lądeckiej. Z obser-
wacji moich wynika, że zarówno Mrągowo jak i 
całe Mazury cieszą się tam dużą popularnością. 
Burmistrz Lądka Zdroju mężczyzna lekko po 
czterdziestce z zawodu ekonomista a z zamiłowa-
nia wędkarz to otwarty na współpracę, przyjaźnie 
nastawiony do świata człowiek. Nic więc dziw-
nego, że wykonanie zadania, którego się podją-
łem nie sprawiło mi trudności a materiały pro-
mocyjne zgodnie z planem i w szybkim tempie 
przebyły drogę z północy na południe i odwrot-
nie. Kończąc zacytuję słowa Łucji Emeryk z To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej zamiesz-
czone na stronie internetowej Stowarzyszenia -
„...zrobiony został pierwszy krok pod hasłem 
MAZURY W GÓRY a w przyszłości miejmy 
nadzieję, że i GÓRY wybiorą się na MAZURY!”. 
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Otwarcie festiwalu odbyło się w popularnej gale-
rii Inter Szyk w Winnicy, gdzie przedstawiono 
fotografie instalacji z lat ubiegłych.  Pośród nich 
znalazł się także zeszłoroczny projekt Grupy 
Artystycznej Paradox  pt. „ISKRA DUCHA”. W 
tym roku miejscem działań artystycznych było 
stare grodzisko Scytów - urokliwe i pobudzające 
wyobraźnie, idealnie nadawało się do wykony-
wania prac, które zgodnie z ideą Festiwalu, miały 
być „sztuką dla Ziemi”. 
Zaproponowany w tym roku przez mrągowian 
projekt „ZIEMIA PŁACZE – (WSPOMNIENIE)” 
spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników, mediów i obserwatorów Festiwalu.  
Zainstalowane „łzy” nad zakolem strumyka intry-
gowały obserwatorów.  Zdjęcia instalacji będą 
prezentowane w specjalnych wydawnictwach 
oraz wystawach  prezentowanych w Europie, 
m.in. na Ukrainie i w Polsce (być może również 
w Mrągowie).  Już teraz część materiałów można 
znaleźć m.in. na stronie internetowej 
www.mragowo.pl i profilu społecznościowym na 
Facebook’u. Pozytywnie o dziele artystów wypo-
wiadają się także sami mrągowianie. 
Festiwal jest wielkim wydarzeniem kulturalnym 
na Ukrainie, zyskał uznanie na arenie międzyna-
rodowej w dziedzinie sztuk LAND ART-u 
(sztuka dla Ziemi). Jest miejscem spotkań arty-
stów z Ukrainy i krajów ościennych, którzy mają 
okazję do prezentowania swoich pomysłów i 
rozwijania twórczości. Oprócz artystów z wielu 

regionów Ukrainy zaproszeni zostali Polacy. 
Prócz Grupy Paradoks obecni byli: prof. Grzegorz 
Sztwiertnia, dr Joanna Zemanek i Jerzy Dobrzań-
ski z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
ekipa Jadwigi Lubicz- Łapińskiej z Warszawy. 
Mrągowianie spotkała się również z Konsulem 
Generalnym RP w Winnicy. To była dobra okazja 
do zaprezentowania walorów turystycznych i 
kulturalnych miasta nad Czosem, z czego artyści 
skwapliwie skorzystali opowiadając o atrakcjach 
jakie czekają tutaj na odwiedzających i przekazu-
jąc foldery informacyjne. Duże zainteresowanie, 
zwłaszcza wśród artystów, wzbudziły materiały 
dotyczące zrealizowanego w Mrągowie projektu 
„Wyrzeźbione Miasto”. 
Wyjazd Grupy „Paradox” odbył się przy wsparciu Wyjazd Grupy „Paradox” odbył się przy wsparciu Wyjazd Grupy „Paradox” odbył się przy wsparciu Wyjazd Grupy „Paradox” odbył się przy wsparciu 
finansowym Burmistrz Miasta Mrągowo, a jak finansowym Burmistrz Miasta Mrągowo, a jak finansowym Burmistrz Miasta Mrągowo, a jak finansowym Burmistrz Miasta Mrągowo, a jak 
dodają mrągowianie, dzięki temu nawiązali szereg  dodają mrągowianie, dzięki temu nawiązali szereg  dodają mrągowianie, dzięki temu nawiązali szereg  dodają mrągowianie, dzięki temu nawiązali szereg  
znajomości,  które zaowocują kolejnymi działania-znajomości,  które zaowocują kolejnymi działania-znajomości,  które zaowocują kolejnymi działania-znajomości,  które zaowocują kolejnymi działania-
mi w Mrągowie.mi w Mrągowie.mi w Mrągowie.mi w Mrągowie.    

Mrągowscy artyści na festiwalu land art Mrągowscy artyści na festiwalu land art Mrągowscy artyści na festiwalu land art    
W Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ARTW Niemirowie na Ukrainie odbył się  Międzynarodowy Festiwal LAND ART------------u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja u  „Aplikacja 
Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha ------------            MYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESISMYTHOGENESIS------------2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 2013”. Udział w nim wziął mrągowianin Tomasz Sienkiewicz z 
Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-Grupą Artystyczną Paradox. Artyści pojechali na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rze-
czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.czypospolitej Polskiej w Winnicy.            

CKITCKITCKITCKIT    

Młodzi Animatorzy Kultury Młodzi Animatorzy Kultury Młodzi Animatorzy Kultury    
W Centrum Kultury i Turystyki rusza nowy projekt, skierowany głównie do uczniów z ostat-W Centrum Kultury i Turystyki rusza nowy projekt, skierowany głównie do uczniów z ostat-W Centrum Kultury i Turystyki rusza nowy projekt, skierowany głównie do uczniów z ostat-W Centrum Kultury i Turystyki rusza nowy projekt, skierowany głównie do uczniów z ostat-
niej klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.niej klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.niej klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.niej klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.    

Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży, 
głównie z ostatniej klasy gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych do pracy w charakterze 
animatora kultury. Na spotkaniach będą porusza-
ne zagadnienia takie jak: rola i istota animacji 
kultury, praca w grupie, liderstwo- gry socjome-
tryczne, asertywność, projekty kulturalne i spo-
łeczne, pozyskiwanie sponsorów, dziedziny kul-
tury i sztuki. Uczestnicy będą mieli możliwość 

włączenia się w prace koncepcyjne oraz realizację 
imprez organizowanych przez Centrum Kultury i 
Turystyki w Mrągowie. Ważna jest również moż-
liwość podejmowania własnych działań i inicja-
tyw oraz przygotowanie imprez „dla młodzieży 
przez młodzież”. 
W przyszłości mamy nadzieję stworzyć grupę 
młodych ludzi, gotowych do podjęcia pracy w 
placówkach kulturalnych, organizacjach pozarzą-
dowych lub w formie wolontariackiej. 
Zajęcia są alternatywą dla młodych ludzi, którzy 
nie mają jeszcze pomysłu na swoje życie. Plano-
wane są dwugodzinne zajęcia raz w tygodniu, w 
zależności od potrzeb, liczba spotkań może ulec 
zmianie. 
Spotkania Młodych Animatorów Kultury odby-
wają się w każdą środę w godz. 15.00-17.00 w 
Centrum Kultury i Turystyki. Grupą opiekuje się 
instruktorka Alicja Naworska-Kotelon.  

Biblioteka Miejska wzięła  
udział w obchodach  

międzynarodowego Tygodnia  
z Internetem  
W czwartek 21 marca odbyło się spotkanie pod W czwartek 21 marca odbyło się spotkanie pod W czwartek 21 marca odbyło się spotkanie pod W czwartek 21 marca odbyło się spotkanie pod 
hasłem "Pierwszy Krok w Cyfrowy Świat". hasłem "Pierwszy Krok w Cyfrowy Świat". hasłem "Pierwszy Krok w Cyfrowy Świat". hasłem "Pierwszy Krok w Cyfrowy Świat".     
Zaproszenie skierowane było do osób w wieku 
50+, które do tej pory nie miały styczności z  
Intrnetem. Przybyło 14 osób, które chcą rozpo-
cząć przygodę z Internetem. Uczestnicy mogli się 
zapoznać z możliwościami, jakie daje Internet, 
m.in. portale informacyjne i społecznościowe, 
sklepy internetowe, wyszukiwarka Google,  
repertuary kin i teatrów, wyszukiwanie połączeń 
komunikacyjnych, zdjęcia satelitarne Mrągowa i 
wiele innych pożytecznych działań.  

Ewa FiguraEwa FiguraEwa FiguraEwa Figura    Zespół ,,Sukces” gościem  
specjalnym w Kaliningradzie 
Zespół „Sukces” pod kierownictwem Agaty Dow-Zespół „Sukces” pod kierownictwem Agaty Dow-Zespół „Sukces” pod kierownictwem Agaty Dow-Zespół „Sukces” pod kierownictwem Agaty Dow-
hań kolejny raz wystąpił poza granicami Polski. hań kolejny raz wystąpił poza granicami Polski. hań kolejny raz wystąpił poza granicami Polski. hań kolejny raz wystąpił poza granicami Polski. 
Dzięki zaproszeniu Konsula Rzeczypospolitej Dzięki zaproszeniu Konsula Rzeczypospolitej Dzięki zaproszeniu Konsula Rzeczypospolitej Dzięki zaproszeniu Konsula Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kaliningradzie Ryszarda Sosińskiego Polskiej w Kaliningradzie Ryszarda Sosińskiego Polskiej w Kaliningradzie Ryszarda Sosińskiego Polskiej w Kaliningradzie Ryszarda Sosińskiego 
oraz Filharmonii Kaliningradzkiej grupa dzieci i oraz Filharmonii Kaliningradzkiej grupa dzieci i oraz Filharmonii Kaliningradzkiej grupa dzieci i oraz Filharmonii Kaliningradzkiej grupa dzieci i 
młodzieży z „Sukcesu” w dniu 10 marca wystąpi-młodzieży z „Sukcesu” w dniu 10 marca wystąpi-młodzieży z „Sukcesu” w dniu 10 marca wystąpi-młodzieży z „Sukcesu” w dniu 10 marca wystąpi-
ła, jako gość specjalny programu „Całą rodziną do ła, jako gość specjalny programu „Całą rodziną do ła, jako gość specjalny programu „Całą rodziną do ła, jako gość specjalny programu „Całą rodziną do 
Sali Koncertowej”.Sali Koncertowej”.Sali Koncertowej”.Sali Koncertowej”.    
Zespół zaśpiewał, ze swoistą dla siebie pasją i 
energią, 14 utworów z autorskiego, starszego i 
nowego repertuaru, czym wywołał wśród zgro-
madzonej rosyjskiej i polskiej publiczności ser-
deczne reakcje i burzę oklasków. Przygotowanie 
takiego koncertu jest poprzedzone tygodniami 
ciężkiej pracy Mariusza Garnowskiego, aranżera i 
kompozytora oraz Agaty Dowhań – kierownika 
artystycznego zespołu i trenera emisji głosu, któ-
rzy w Mrągowie, Olsztynie, Biskupcu, Kętrzynie i 
Orzyszu przygotowują członków zespołu do 
wspólnego śpiewania. Godne podziwu jest także 
to, że śpiewająca młodzież jest gotowa, pomimo 
wielu obowiązków szkolnych, poświęcać swój 
czas i energię na pogłębianie więzi i umacnianie 
stosunków międzynarodowych. Jednakże, aby 
tak się działo, niezbędna jest pomoc finansowa 
rodziców i sponsorów. 
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CKITCKITCKITCKIT    

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 
Centrum Kultury i Turystyki w połowie kwietnia zmieni się w Prawdziwy Pałac Polskiej Animacji. Centrum Kultury i Turystyki w połowie kwietnia zmieni się w Prawdziwy Pałac Polskiej Animacji. Centrum Kultury i Turystyki w połowie kwietnia zmieni się w Prawdziwy Pałac Polskiej Animacji. Centrum Kultury i Turystyki w połowie kwietnia zmieni się w Prawdziwy Pałac Polskiej Animacji. 
Wszystko za sprawą pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, który zawita do Wszystko za sprawą pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, który zawita do Wszystko za sprawą pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, który zawita do Wszystko za sprawą pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, który zawita do 
Mrągowa na 4 dni.  Mrągowa na 4 dni.  Mrągowa na 4 dni.  Mrągowa na 4 dni.      

Taniec  
w przestrzeni miasta  

- konkurs fotograficzny 
W ramach realizacji tegorocznej edycji pre-W ramach realizacji tegorocznej edycji pre-W ramach realizacji tegorocznej edycji pre-W ramach realizacji tegorocznej edycji pre-
zentacji tanecznych Centrum Kultury i Tu-zentacji tanecznych Centrum Kultury i Tu-zentacji tanecznych Centrum Kultury i Tu-zentacji tanecznych Centrum Kultury i Tu-
rystyki ogłasza konkurs fotograficzny rystyki ogłasza konkurs fotograficzny rystyki ogłasza konkurs fotograficzny rystyki ogłasza konkurs fotograficzny 
"Taniec w przestrzeni miasta". "Taniec w przestrzeni miasta". "Taniec w przestrzeni miasta". "Taniec w przestrzeni miasta".     
Jak sfotografować taniec? Czy można zatańczyć w 
miejskiej przestrzeni? Spróbuj i przynieś nam 
swoje zdjęcia! Tematem fotografii jest taniec 
(ruch) zatrzymany w kadrze w dowolnie wybra-
nej przestrzeni miejskiej. Postaciew ruchu, inge-
rujące w przestrzeń Miasta, mają ją ożywić lub 
zmienić jej charakter. Konkurs jest otwarty dla 
wszystkich fotografujących. Każdy z autorów 
może dostarczyć do 5 fotografii w dowolnej tech-
nice. Prace w formacie JPG rozdzielczości 250 dpi 
i min. wymiarze dłuższego boku fotografii 3000 
pixeli należy przekazać na płycie CD lub DVD 
wraz z kartą zgłoszenia. Należy podać: tytuł pracy, 
imię i nazwisko, wiek, adres autora, telefon kon-
taktowy oraz  oświadczenie o posiadaniu praw 
autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w związku z realizacją kon-
kursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny 
udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzy-
stywania prac w następujących polach eksploata-
cji: druku w dowolnej publikacji, używania ich w 
Internecie oraz w innych formach utrwaleń, w 
ramach działań CKiT. Przesłane pliki nie będą 
zwracane. Zdjęcia należy dostarczyć do 30 kwiet-
nia 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 
18 maja 2013 r.  Nagrodą główną będzie zorgani-
zowanie indywidualnej wystawy prac w CKiT o 
dowolnej tematyce,  w dogodnym dla obu stron 
terminie. Organizatorzy przewidują także nagro-
dy rzeczowe. Najlepsze prace znajdą się na wysta-
wie w CKiT podczas prezentacji tańca współcze-
snego MŁODE FORMY 4.     

W festiwalu weźmie udział 20 miast, w tym Mra-
gowo jako jedyne z Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, a także wieś Pacanów.  
Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 
jest przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu 
i (od)budowania relacji pomiędzy polskim wi-
dzem, a polską animacją dla dorosłych. Jego pod-
stawę stanowić będzie konkurs najnowszej pol-
skiej animacji dla dorosłych, w którym to widzo-
wie będą jurorami. Głosy oddane przez nich we 
wszystkich miastach biorących udział w Festiwalu 
będą zsumowane, i na tej podstawie poznamy 
laureatów w trzech kategoriach: profesjonalnej, 
szkolnej i tzw. „offowej” (nieprofesjonalnej, ama-
torskiej). Program pokazów towarzyszących, 
skierowanych przede wszystkim do widzów do-
rosłych, wypełnią imponujące retrospektywy z 
okazji 55-lecia Studia Miniatur Filmowych z War-
szawy oraz przegląd filmów "królowej polskiej 
plasteliny" - Moniki Kuczynieckiej. Uzupełnie-
niem będą specjalne projekcje skierowane do 
młodych widzów. 
Ramowy program projekcji w MrągowieRamowy program projekcji w MrągowieRamowy program projekcji w MrągowieRamowy program projekcji w Mrągowie    
15151515----16161616----17171717----18 kwietnia 2013 r.:18 kwietnia 2013 r.:18 kwietnia 2013 r.:18 kwietnia 2013 r.:    

10.00 - projekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
17.00 - projekcje dla dorosłych  
19.00 - projekcje konkursowe wstęp wolny 
15 kwietnia - Konkurs studyjny I 
16 kwietnia - Konkurs studyjny II 
17 kwietnia -  Konkurs OFF + wideoklip 
18 kwietnia - Konkurs szkolny 
Więcej na stronie www.ckit.pl. Więcej na stronie www.ckit.pl. Więcej na stronie www.ckit.pl. Więcej na stronie www.ckit.pl.     

CKITCKITCKITCKIT    

Recital piosenki francuskiej 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza 13 kwietnia na wyjątkowy recital w wykonaniu IRIS Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza 13 kwietnia na wyjątkowy recital w wykonaniu IRIS Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza 13 kwietnia na wyjątkowy recital w wykonaniu IRIS Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza 13 kwietnia na wyjątkowy recital w wykonaniu IRIS 
MUNOS MUNOS MUNOS MUNOS ----    francuskiej aktorki i piosenkarki. Pięć razy występowała na największym festiwalu teatralnym francuskiej aktorki i piosenkarki. Pięć razy występowała na największym festiwalu teatralnym francuskiej aktorki i piosenkarki. Pięć razy występowała na największym festiwalu teatralnym francuskiej aktorki i piosenkarki. Pięć razy występowała na największym festiwalu teatralnym 
świata w Avignon. Artystce towarzyszyć będzie Michał Ruksza świata w Avignon. Artystce towarzyszyć będzie Michał Ruksza świata w Avignon. Artystce towarzyszyć będzie Michał Ruksza świata w Avignon. Artystce towarzyszyć będzie Michał Ruksza ----    pianista, student Akademii Muzycznej pianista, student Akademii Muzycznej pianista, student Akademii Muzycznej pianista, student Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, współpracuje także z „Kabareciarnią” Zenona Laskowika i uczestniczy w innych projektach w Poznaniu, współpracuje także z „Kabareciarnią” Zenona Laskowika i uczestniczy w innych projektach w Poznaniu, współpracuje także z „Kabareciarnią” Zenona Laskowika i uczestniczy w innych projektach w Poznaniu, współpracuje także z „Kabareciarnią” Zenona Laskowika i uczestniczy w innych projektach 
muzycznych m.in. z Piotrem Kałużnym.muzycznych m.in. z Piotrem Kałużnym.muzycznych m.in. z Piotrem Kałużnym.muzycznych m.in. z Piotrem Kałużnym.    

Piosenka francuska, stara, dobra, nieco już zapo-
mniana. Repertuar łączy w sobie znane i mniej 
znane piosenki francuskich i francuskojęzycznych 
tuzów muzyki z kraju wina i sera. Wśród nazwisk 

znajdziemy takie jak : Edith Piaf, Jacques Brel, 
Barbara, Juliette, Serge Gainsbourg i inni. Już 
sama nazwa recitalu "IRIS qui PIAFfe" wskazuje 
na jasne odwołanie do dawnego, francuskiego 
śpiewania. „Piaffer” znaczy po polsku ćwierkać a 
we francuskiej pisowni zawiera w sobie chyba 
najbardziej znane nazwisko wśród damskich 
głosów : PIAF. Każdy znajdzie w tym spotkaniu z 
Francją coś dla siebie, melodie zasłyszaną w fil-
mie, radiu, na spacerze po Paryżu. 
Mamy nadzieję, że nasza propozycja przykuje 
Państwa uwagę i spotkamy się na deskach mrą-
gowskiej sceny by na jakiś czas zmienić jej prze-
strzeń w ruchliwą i czarującą ulicę Paryża. 
Bilety - 20 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. 89 741 90 00. 

MŁODE FORMY 4MŁODE FORMY 4MŁODE FORMY 4MŁODE FORMY 4    
W dniach 17W dniach 17W dniach 17W dniach 17----18 maja 2013 r. mrągowskie Cen-18 maja 2013 r. mrągowskie Cen-18 maja 2013 r. mrągowskie Cen-18 maja 2013 r. mrągowskie Cen-
trum Kultury zrealizuje 4. edycję Prezentacji trum Kultury zrealizuje 4. edycję Prezentacji trum Kultury zrealizuje 4. edycję Prezentacji trum Kultury zrealizuje 4. edycję Prezentacji 
tańca współczesnego MŁODE FORMY. Prezen-tańca współczesnego MŁODE FORMY. Prezen-tańca współczesnego MŁODE FORMY. Prezen-tańca współczesnego MŁODE FORMY. Prezen-
tacje skierowane są do młodych zespołów tańca tacje skierowane są do młodych zespołów tańca tacje skierowane są do młodych zespołów tańca tacje skierowane są do młodych zespołów tańca 
współczesnego oraz choreografów. współczesnego oraz choreografów. współczesnego oraz choreografów. współczesnego oraz choreografów.     
Na program imprezy składają się m.in.: warsztaty 
taneczne, konkurs dla zespołów tańca współcze-
snego, pokazy spektakli tanecznych, wystawa, 
spotkania, konkurs fotograficzny "taniec w prze-
strzeni miasta".    
Zapraszamy zespoły tańca współczesnego z tere-
nu całego kraju do udziału w konkursie i warszta-
tach. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 kwietnia! 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do-
stępne są na stronie www.ckit.mragowo.pl. Infor-
macje - Marta Szymborska, tel. 89 743 34 53.  

CKITCKITCKITCKIT    


