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W skrócie 

Mrągowski Piknik Country to jeden z najwięk-
szych festiwali  w Europie poświęconych muzyce 
country.  Impreza od 32 lat przyciąga do Mrągowa 
kilkadziesiąt tysięcy fanów i turystów. Wierna 
publiczność co roku wypełnia  mrągowski amfite-
atr. Ale Piknik Country to nie tylko koncerty, 
gwiazdy, fani, konkursy i nagrody. Gdy jedni mile 
spędzają czas przy żywiołowej muzyce w amfitea-
trze, pozostali  bawią się w centrum Miasta, w 
okolicznych barach, na ulicach, nad jeziorem 
Czos, na polach namiotowych, a nawet na trawni-
kach.  
Tegoroczny Piknik Country & Folk zapowiada się 
równie interesująco jak poprzednie imprezy.  
Organizatorzy Pikniku: Performance Marketing 
Group, Urząd Miejski w Mrągowie oraz Centrum 
Kultury i Turystyki spotkali się pod koniec kwiet-
nia, aby omówić szczegóły współpracy. W tym 
roku  postawiono m.in. na  media społecznościo-
we. Na stronie facebook'owej (Facebook.com/
Piknik.Country lub Facebook.com/ UrzadMiejski-
Mragowo) na bieżąco można śledzić newsy zwią-
zane z Piknikiem Country. Kolejna propozycja to 
atrakcyjne zniżki na zakupy grupowe. Szczegóły 
już niebawem na naszej stronie 
www.mragowo.pl . www.mragowo.pl . www.mragowo.pl . www.mragowo.pl .     
Udział w tegorocznym Pikniku potwierdziły już 
zespoły zagraniczne. Na scenie zobaczymy 
szwedzką gwiazdę sceny country i rockabilly - 
zespół Fatboy. Kolejny zagraniczny gość to zespół 
Modern Earl - reprezentanci amerykańskiego 

Przygotowania do Pikniku Country pełną parą 
W lipcu Mrągowo przejmą kowboje,  

truckerzy i harleyowcy 
Polskie i zagraniczne gwiazdy o międzynarodowej sławie grające country i folk, a wszystko to Polskie i zagraniczne gwiazdy o międzynarodowej sławie grające country i folk, a wszystko to Polskie i zagraniczne gwiazdy o międzynarodowej sławie grające country i folk, a wszystko to Polskie i zagraniczne gwiazdy o międzynarodowej sławie grające country i folk, a wszystko to 
w nowoczesnym amfiteatrze. Trzy dni tegorocznego Pikniku Country zapowiadają się bardzo w nowoczesnym amfiteatrze. Trzy dni tegorocznego Pikniku Country zapowiadają się bardzo w nowoczesnym amfiteatrze. Trzy dni tegorocznego Pikniku Country zapowiadają się bardzo w nowoczesnym amfiteatrze. Trzy dni tegorocznego Pikniku Country zapowiadają się bardzo 
atrakcyjnie. atrakcyjnie. atrakcyjnie. atrakcyjnie.     

southern-rocka i outlaw country. Członkowie 
zespołu obiecują, że przyjeżdżają do Mrągowa, 
aby zaserwować najgorętszą dawkę amerykań-
skiej muzyki, która porwie wszystkich do zaba-
wy. Swój występ potwierdził także norweski 
zespół ClutterBillies, grający country, country-
rocka i bluegrassu. Na fanów czeka jeszcze wiele 
niespodzianek. Podamy je już wkrótce.  
Nowość: Riders' Night! 
W niedzielę, 28 lipca, po raz pierwszy w historii 
Festiwalu, organizatorzy przygotowują specjalny 
projekt ludzi drogi Riders' Night. Muzyka coun-
try, a w szczególności Piknik Country, nie istnia-
łaby bez warkotu silników i odgłosu rur wyde-
chowych. Stąd pomysł na specjalny projekt skie-
rowany m.in. do zmotoryzowanych fanów. Mia-
sto Mrągowo zostanie przejęte przez truckerów, 
motorzystów, harleyowców. Gościem specjalnym 
Riders' Night będzie Zespół Dżem, który wystąpi 
m.in. obok wcześniej zapowiadanego Modern 
Earl, legendy polskiego rocka - Oddziału Za-
mkniętego, weterana sceny southern-rock - Man-
son Band oraz zespołu Hamak. Poza świetnymi 
koncertami uczestnicy Pikniku mogą spodziewać 
się wielu atrakcji pozamuzycznych.  
Gdzie kupić bilety?  Centrum Kultury i Turystyki 
oraz serwis zajmujący się sprzedażą biletów w 
Internecie eBilet.pl. Więcej informacji można 
uzyskać w Ref. Strategii, Rozwoju, Promocji i 
Integracji Europejskiej, pod nr. tel. 89 7419041, 
email: promocja@mragowo.um.gov.pl. 

Waldemar Cybul został  
Przewodniczącym  

Rady Miejskiej 
Rada Miejska w Mrągowie wybrała nowego Rada Miejska w Mrągowie wybrała nowego Rada Miejska w Mrągowie wybrała nowego Rada Miejska w Mrągowie wybrała nowego 
przewodniczącego. Został nim Waldemar Cybul, przewodniczącego. Został nim Waldemar Cybul, przewodniczącego. Został nim Waldemar Cybul, przewodniczącego. Został nim Waldemar Cybul, 
który dwoma głosami pokonał Zbigniewa Lubo-który dwoma głosami pokonał Zbigniewa Lubo-który dwoma głosami pokonał Zbigniewa Lubo-który dwoma głosami pokonał Zbigniewa Lubo-
widzkiego. widzkiego. widzkiego. widzkiego.     
Nowy Przewodniczący jest aktywnym działa-
czem sportowym, nauczycielem wychowania 
fizycznego. Funkcję radnego pełni od 2010 roku.  
- Uważam, że  niezależnie od polityki, wybrani 
przez mieszkańców radni powinni wspólnie 
pracować na rzecz Miasta i jego rozwoju- mówił 
tuż po wyborze Waldemar Cybul. Obiecał, iż 
podczas jego przewodniczenia Radzie polityczne 
podziały nie  będą miały znaczenia.  

Mrągowo najmilszym miastem 
w Polsce?  
O tym możemy zadecydować my, mieszkańcy O tym możemy zadecydować my, mieszkańcy O tym możemy zadecydować my, mieszkańcy O tym możemy zadecydować my, mieszkańcy ----    
głosowanie trwa na stronie internetowej głosowanie trwa na stronie internetowej głosowanie trwa na stronie internetowej głosowanie trwa na stronie internetowej 
www.fioletowastrona.pl oraz Facebook.com/www.fioletowastrona.pl oraz Facebook.com/www.fioletowastrona.pl oraz Facebook.com/www.fioletowastrona.pl oraz Facebook.com/
MilkaMilkaMilkaMilka    
Pod hasłem „Milka. Moje miasto się przytula” 22 
kwietnia br. wystartowała ogólnopolska akcja, w 
której Polacy wybiorą najmilsze miasto w Polsce. 
Wyróżnienie będzie szczególne, ponieważ o 
wygranej zdecyduje postawa samych mieszkań-
ców miast, a nie instytucje czy eksperci. Poza 
zaszczytnym tytułem, do wygrania są także im-
prezy plenerowe zorganizowane w trzech mia-
stach-finalistach, a najmilsze miasto w Polsce 
otrzyma ogólnopolską promocję o wartości pół 
miliona złotych! 

Majówka Majówka Majówka Majówka     
w Mrągowie w Mrągowie w Mrągowie w Mrągowie     

Więcej  na str. 8Więcej  na str. 8Więcej  na str. 8Więcej  na str. 8    
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Członkowie mrągowskiego Cechu Rzemiosł Członkowie mrągowskiego Cechu Rzemiosł Członkowie mrągowskiego Cechu Rzemiosł    
Różnych podsumowali swoją działalnośćRóżnych podsumowali swoją działalnośćRóżnych podsumowali swoją działalność   

20 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie 20 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie 20 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie 20 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie ––––    Związ-Związ-Związ-Związ-
ku Pracodawców. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarzą-ku Pracodawców. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarzą-ku Pracodawców. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarzą-ku Pracodawców. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarzą-
du Cechu oraz Komisji Rewizyjnej oraz odbyły się wybory: Starszego Cechu, Zarządu, Prze-du Cechu oraz Komisji Rewizyjnej oraz odbyły się wybory: Starszego Cechu, Zarządu, Prze-du Cechu oraz Komisji Rewizyjnej oraz odbyły się wybory: Starszego Cechu, Zarządu, Prze-du Cechu oraz Komisji Rewizyjnej oraz odbyły się wybory: Starszego Cechu, Zarządu, Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz wodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz wodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz wodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz 
Miasta Mragowo, Otolia Siemieniec. Miasta Mragowo, Otolia Siemieniec. Miasta Mragowo, Otolia Siemieniec. Miasta Mragowo, Otolia Siemieniec.     

Ponownie na Starszego Cechu Rzemiosł Różnych 
w Mrągowie wybrany został Krzysztof Trzciński. 
Członkowie kolejny raz obdarzyli go zaufaniem i 
docenili jego dotychczasowe osiągnięcia w struk-
turach Cechu. Do Zarządu Cechu wybrani zostali:  
Zdzisław Kur, Józef Łuński, Janusz Gruszczewski, 
Tadeusz Grudek, Waldemar Wilbik (zastępca) i 
Andrzej Gorczak (zastępca). W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Andrzej Figura 
(Przewodniczący), Danuta Mazurek, Michał Cu-
dakiewcz, Krzysztof Pietrzykowski  (zastępca), Jan 
Michalak (zastępca). Na spotkaniu wybrano także 
Delegatów  na Wojewódzki Zjazd Rzemiosła. 
Zostali nimi: Krzysztof Trzciński, Elżbieta Łuńska, 
Zbigniew Lubowidzki. 
Walne Zgromadzenie było także okazją, by wrę-
czyć wyróżnienia zasłużonym dla środowiska 

rzemieślniczego przedsiębiorców. Burmistrz 
Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec uhonorowała 
Statuetkami Niezapominajkami właścicieli firm, 
którzy w tym roku obchodzą zacne jubileusze 
swojej działalności. Należą do nich: Jan Biskupski, 
prowadzący Zakład Usługowo – Handlowy ,,San-
Bud” (30-lecie działalności) oraz Danutę Mazu-
rek, prowadzącą Sklep Spożywczo - Przemysło-
wy  (20-lecie działalności). Medalem Krzysztofa 
Celestyna Mrongowiusza wyróżniono natomiast 
Zbigniewa Lubowidzkiego, prowadzącego Zakład 
Usług Komunalnych (20-lecie działalności gospo-
darczej). Wyróżnieni na  wniosek Krzysztofa 
Trzcińskiego, Starszego Cechu przedsiębiorcy od 
wielu lat prowadzą swoje firmy, dając jednocze-
śnie zatrudnianie dla wielu osób. Ich nazwiska 
kojarzone są z wysoką jakością produkcji i usług. 
Swoją wiedzę i doświadczenie przekazują ucz-
niom i praktykantom poprzez naukę zawodu.  
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym. 

Mrągowo Samorządowym Menedżerem Regionu  
w VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki  

Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez redakcję dziennika „Puls Biznesu" i Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez redakcję dziennika „Puls Biznesu" i Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez redakcję dziennika „Puls Biznesu" i Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez redakcję dziennika „Puls Biznesu" i 
czołową firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC. czołową firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC. czołową firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC. czołową firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC.  

Zwózka zbędnego sprzętu Zwózka zbędnego sprzętu Zwózka zbędnego sprzętu Zwózka zbędnego sprzętu     
elektrycznego i mebli elektrycznego i mebli elektrycznego i mebli elektrycznego i mebli     
Urząd Miejski informuje, że w dniach 13 Urząd Miejski informuje, że w dniach 13 Urząd Miejski informuje, że w dniach 13 Urząd Miejski informuje, że w dniach 13 ----    29.05.2013 r. 29.05.2013 r. 29.05.2013 r. 29.05.2013 r. 
odbędzie się zwózka mebli, zbędnego sprzętu gospodar-odbędzie się zwózka mebli, zbędnego sprzętu gospodar-odbędzie się zwózka mebli, zbędnego sprzętu gospodar-odbędzie się zwózka mebli, zbędnego sprzętu gospodar-
stwa domowego oraz zużytego sprzętu elektronicznego stwa domowego oraz zużytego sprzętu elektronicznego stwa domowego oraz zużytego sprzętu elektronicznego stwa domowego oraz zużytego sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego.i elektrycznego.i elektrycznego.i elektrycznego.    
Prosimy o wystawienie  sprzętów przed posesje na 
dzień wcześniej przed planowanym terminem zwózki 
według harmonogramu: 13 13 13 13 ––––    15.05.2013 r.  15.05.2013 r.  15.05.2013 r.  15.05.2013 r.  os. Mazur-
skie, os. Parkowe, os. Brzozowe; 16 16 16 16 ––––    18.05.2013 r.18.05.2013 r.18.05.2013 r.18.05.2013 r. os. 
Metalowców, os. Grunwaldzkie, os. Nikutowo; 20 20 20 20 ----    
22.05.2013 r.  22.05.2013 r.  22.05.2013 r.  22.05.2013 r.  os. Medyk, os. Ptasie,  ul. Wolności, ul. 
Młynowa;  23232323----25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 ul. Królewiecka, ul. Ratuszo-
wa, ul. Warszawska ul. Roosevelta.  Z pozostałej części 
miasta zwózka odbędzie się w dniach 27-29.05.2013 r.   
Bliższych informacji udziela REMONDIS Mrągowo Sp. 
z o.o. pod nr. tel. 89 741  28 11, 89 741  20  04, kom. 601  
627 982  
Zwózka zbędnego sprzętu i mebli finansowana jest 
przez Urząd Miejski w Mrągowie ze środków na doraź-

ne oczyszczanie terenów miejskich.  

Jak segregować odpadyJak segregować odpadyJak segregować odpadyJak segregować odpady    
Segregacja Segregacja Segregacja Segregacja ––––    czysty zysk!czysty zysk!czysty zysk!czysty zysk!    
Sortowanie śmieci się opłaca. Pamiętaj, jeśli będziesz 
segregować odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich 
wywóz. 
Segregacja. Dlaczego to takie ważne?Segregacja. Dlaczego to takie ważne?Segregacja. Dlaczego to takie ważne?Segregacja. Dlaczego to takie ważne?    
Bo śmieci to cenny zasób. To, że coś trafia do kosza, 
wcale nie musi oznaczać, że nie może nam już więcej 
służyć. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości 
przypadków odpady można przerobić albo ponownie 
wykorzystać.  
Jak zorganizować segregację w domu?Jak zorganizować segregację w domu?Jak zorganizować segregację w domu?Jak zorganizować segregację w domu?    
- dowiedz się na ile frakcji – czyli rodzajów – będą 
sortowane śmieci; 
- jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiąza-
niem będzie kosz podzielony na różne frakcje. Możesz 
również postawić kilka odpowiednio oznaczonych 
pojemników; 
- na mniejszych powierzchniach możesz ograniczyć 
ilość koszy do dwóch: do jednego wrzucaj odpady 
zmieszane, a do drugiego – wszystkie te, które nadają 
się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć 
śmieci pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje; 
- jeśli nie masz miejsca na nowe kosze, wykorzystaj do 
zbierania śmieci stare kartony i pudełka np. butach; 
- segregacja stanie się ogólnodostępna, bo każda nieru-
chomość , która zadeklarowała prowadzenie selektyw-
nej zbiórki otrzyma worki lub pojemniki do selektyw-
nej zbiórki, ponadto posortowane odpady będzie moż-
na dowieźć we własnym zakresie do utworzonego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych.  
Segregując pamiętaj też o tym, aby:Segregując pamiętaj też o tym, aby:Segregując pamiętaj też o tym, aby:Segregując pamiętaj też o tym, aby:    
- zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed 
wrzuceniem do pojemnika; 
- wyrzucać butelki bez nakrętek i korków; 
- sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o 
tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawar-
tości. 

Jego celem jest wyłonienie firm i samorządów, 
których działalność ma szczególnie pozytywny 
wpływ na rozwój regionu. Istotną cechą rankingu 
jest fakt, iż zwycięzcy wskazani zostali przez lokal-
ne władze. Samorządy terytorialne, jako organy 
władzy znajdujące się zarówno najbliżej przedsię-
biorców, jak i społeczności, swoimi głosami zdecy-
dowały o wyborze zwycięzców plebiscytu w 
poszczególnych województwach. Efektem ich 
ocen jest ogólnopolski ranking Filary Polskiej 
Gospodarki. Tytuł Samorządowy Menedżer Re-

gionu Mrągowo otrzymało dzięki głosom innych 
jednostek samorządu terytorialnego z naszego 
regionu. Jest to więc szczególny powód do dumy - 
okoliczne gminy, miasta i powiaty właśnie w 
Mrągowie widzą lidera, którego działalność warta 
jest uznania. 
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Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

Mrągowo w Google Street View! Mrągowo w Google Street View! Mrągowo w Google Street View!    
Usługa Google Street View jest już dostępna dla Mrągowa. Dzięki niej można zobaczyć obraz Usługa Google Street View jest już dostępna dla Mrągowa. Dzięki niej można zobaczyć obraz Usługa Google Street View jest już dostępna dla Mrągowa. Dzięki niej można zobaczyć obraz Usługa Google Street View jest już dostępna dla Mrągowa. Dzięki niej można zobaczyć obraz 
wielu ulic z naszego miasta.wielu ulic z naszego miasta.wielu ulic z naszego miasta.wielu ulic z naszego miasta.    

Samochód Google jeździł ulicami naszego miasta 
w połowie ubiegłego roku. Auta Google najpierw 
fotografowały ulice znajdujące się najbliżej cen-
trum miasta, później samochody przemieszczały 
się w kierunku obrzeży miasta. Google zrobiło 
zdjęcia większości ulic w Mrągowie. Po wykona-
niu zdjęć, Google rozpoczęła czasochłonny proces 
łączenia zdjęć w panoramy, rozmywania twarzy i 
tablic rejestracyjnych. Wszystko po to by zacho-
wać prywatność. Usługa Google Street View jest 
dostępna także dla Mikołajek. 
Jak zobaczyć zdjęcia z Google Street View: Wejdź 
na stronę Google Maps.Wpisz miasto, które 
chcesz obejrzeć, np. Mrągowo. Po lewej stronie 
przy pasku zbliżenia i oddalenia znajduje się ikona 

pomarańczowego człowieka. Przeciągnij ikonę na 
jedną z ulic map. Ulice, które są dostępne w usłu-
dze będą zaznaczone na niebiesko. 

O G Ł O S Z E N I EO G Ł O S Z E N I EO G Ł O S Z E N I EO G Ł O S Z E N I E    
BURMISTRZ Miasta MrągowoBURMISTRZ Miasta MrągowoBURMISTRZ Miasta MrągowoBURMISTRZ Miasta Mrągowo    

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni, wykaz Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni, wykaz Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni, wykaz Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni, wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-
wienia, w trybie przetargu ustnego nieograniczo-wienia, w trybie przetargu ustnego nieograniczo-wienia, w trybie przetargu ustnego nieograniczo-wienia, w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego:nego:nego:nego:    
Część działki nr 20 (obręb nr 5), położonej przy 
ulicy Jaszczurcza Góra, z przeznaczeniem na 
prowadzenie handlu w czasie  trwania Pikniku w czasie  trwania Pikniku w czasie  trwania Pikniku w czasie  trwania Pikniku 
Country 2013.Country 2013.Country 2013.Country 2013.    
Ilość stanowisk 50, o wymiarach 6m x 2m=12m Ilość stanowisk 50, o wymiarach 6m x 2m=12m Ilość stanowisk 50, o wymiarach 6m x 2m=12m Ilość stanowisk 50, o wymiarach 6m x 2m=12m ²    
jedno stanowisko.jedno stanowisko.jedno stanowisko.jedno stanowisko.    
Bliższych informacji na temat wymienionych 
nieruchomości, udziela Referat Strategii, Rozwo-
ju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A, 
(pokój nr 01- wejście od strony Straży Miejskiej, 
tel. 89 741 90 40). 
Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania 
się z wykazem nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia.    
* WAŻNE! * WAŻNE! * WAŻNE! * WAŻNE!     
W tym roku organizatorzy Pikniku postanowili W tym roku organizatorzy Pikniku postanowili W tym roku organizatorzy Pikniku postanowili W tym roku organizatorzy Pikniku postanowili 
zmniejszyć stawki za dzierżawę stanowisk przy zmniejszyć stawki za dzierżawę stanowisk przy zmniejszyć stawki za dzierżawę stanowisk przy zmniejszyć stawki za dzierżawę stanowisk przy 
ulicy Jaszczurcza Góra, przeznaczonych do han-ulicy Jaszczurcza Góra, przeznaczonych do han-ulicy Jaszczurcza Góra, przeznaczonych do han-ulicy Jaszczurcza Góra, przeznaczonych do han-
dlu wyrobami związanymi z kulturą country dlu wyrobami związanymi z kulturą country dlu wyrobami związanymi z kulturą country dlu wyrobami związanymi z kulturą country 
oraz rękodziełem. oraz rękodziełem. oraz rękodziełem. oraz rękodziełem.     Organizatorzy mają nadzieję Organizatorzy mają nadzieję Organizatorzy mają nadzieję Organizatorzy mają nadzieję 
na uatrakcyjnienie oferty handlowej oraz promo-na uatrakcyjnienie oferty handlowej oraz promo-na uatrakcyjnienie oferty handlowej oraz promo-na uatrakcyjnienie oferty handlowej oraz promo-
cję kultury związanej z Muzyką Country i stylem cję kultury związanej z Muzyką Country i stylem cję kultury związanej z Muzyką Country i stylem cję kultury związanej z Muzyką Country i stylem 
western. western. western. western.  

KMKMKMKM    

Trwają przygotowania do Jubileuszu 20-lecia 
Partnerstwa Miast Mrągowo - Grünberg 

W tym roku mija 20 lat od nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Mrągowem, a nie-W tym roku mija 20 lat od nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Mrągowem, a nie-W tym roku mija 20 lat od nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Mrągowem, a nie-W tym roku mija 20 lat od nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Mrągowem, a nie-
mieckim miastem Grünberg. Z tej okazji Urząd Miejski w Mrągowie przygotowuje wspólnie z mieckim miastem Grünberg. Z tej okazji Urząd Miejski w Mrągowie przygotowuje wspólnie z mieckim miastem Grünberg. Z tej okazji Urząd Miejski w Mrągowie przygotowuje wspólnie z mieckim miastem Grünberg. Z tej okazji Urząd Miejski w Mrągowie przygotowuje wspólnie z 
partnerami obchody Jubileuszu, które odbędą się w naszym mieście na początku czerwca. Wy-partnerami obchody Jubileuszu, które odbędą się w naszym mieście na początku czerwca. Wy-partnerami obchody Jubileuszu, które odbędą się w naszym mieście na początku czerwca. Wy-partnerami obchody Jubileuszu, które odbędą się w naszym mieście na początku czerwca. Wy-
darzenie będzie obfitować w wiele atrakcji i niespodzianek.darzenie będzie obfitować w wiele atrakcji i niespodzianek.darzenie będzie obfitować w wiele atrakcji i niespodzianek.darzenie będzie obfitować w wiele atrakcji i niespodzianek.    

Koncerty, wystawy, imprezy sportowe oraz wiele 
atrakcji - tak w skrócie przedstawia się program 
obchodów 20-lecia partnerskiej współpracy po-
między Mrągowem i Grünberg. Wydarzenia te 
odbędą się w Mrągowie w dniach 5-10 czerwca 
br.  
To już 20 lat...To już 20 lat...To już 20 lat...To już 20 lat...    
Akt współpracy Miasta Mrągowo z Miastem 
Grünberg podpisali 6 czerwca 1993 roku ówcze-
śni burmistrzowie: Dariusz Jarosiński i Siegbert 
Damaschke. Wspólne działania dziś kontynuują 
burmistrzowie miast: Otolia Siemieniec i Frank 
Ide. Partnerstwo jest wspaniałą okazją do wspól-
nych przedsięwzięć obu samorządów na wielu 
płaszczyznach oraz zawierania międzynarodo-
wych przyjaźni pomiędzy mieszkańcami, a w 
szczególności młodzieży z naszych miast. „Ten 
piękny Jubileusz jest wielkim świętem dla Mrągo-
wa i Grünberg, dlatego przygotowujemy się do 
niego z wielkim zaangażowaniem. Program wy-
darzenia będzie ciekawy, uroczysty i obfitujący w 
wiele niespodzianek.”- mówi Burmistrz Otolia 
Siemieniec. Dzięki dofinansowaniu jakie Gmina 
Miasto Mrągowo otrzymała na organizację ob-
chodów Jubileuszu w ramach unijnego projektu 
„Let’s get inspired for Europe” nasze miasto od-
wiedzi wielu gości. „Nasze zaproszenie przyjęli 
przedstawiciele Miasta Grünberg oraz francuskie-
go Condom. Spodziewamy się także, że we wspól-

nym świętowaniu towarzyszyć nam będą delega-
cje z Zielenogradska i Limanowej, oraz hiszpań-
skiego Toro, przedstawiciele regionalnych i lokal-
nych władz, działacze społeczni i samorządowi” – 
dodaje Burmistrz. Projekt „Let’s get inspired for 
Europe” daje wyjątkową możliwość spotkania 
mieszkańców z różnych państw i kultur, poczucia 
przynależności do Unii Europejskiej oraz otwarto-
ści na współpracę z krajami spoza UE.  
Przygotowania do Jubileuszu idą pełną parą. 
Wspólne wysiłki pracowników Urzędu Miasta  
w Mrągowie, Stowarzyszenia Miast Partnerskich 
Mrągowo - Grünberg, Centrum Kultury  
i Turystyki, Muzeum w Mrągowie i Informacji 
Turystycznej, skupiają się na tym, aby to święto 
wypadło bardzo atrakcyjnie. Szczegółowy pro-
gram wydarzeń związanych z Jubileuszem przed-
stawimy niebawem, ale już dziś zapraszamy 
wszystkich mrągowian do uczestnictwa w obcho-
dach Jubileuszu Miast Partnerskich Mrągowo - 
Grünberg. 
 

Projekt wspierany przez Unię Europejską  
w ramach programu: Europa dla Obywateli 2007-2013 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu  
finansowym Komisji Europejskiej.   
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko 
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzial-
ności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną". 

Poseł John Godson  
odwiedził Mrągowo 
Mrągowo odwiedził Poseł na Sejm Rzeczypospo-Mrągowo odwiedził Poseł na Sejm Rzeczypospo-Mrągowo odwiedził Poseł na Sejm Rzeczypospo-Mrągowo odwiedził Poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej John Godson. Parlamentarzysta litej Polskiej John Godson. Parlamentarzysta litej Polskiej John Godson. Parlamentarzysta litej Polskiej John Godson. Parlamentarzysta 
poprowadził spotkanie z mieszkańcami naszego poprowadził spotkanie z mieszkańcami naszego poprowadził spotkanie z mieszkańcami naszego poprowadził spotkanie z mieszkańcami naszego 
miasta dotyczące polityki i wartości, a także zwie-miasta dotyczące polityki i wartości, a także zwie-miasta dotyczące polityki i wartości, a także zwie-miasta dotyczące polityki i wartości, a także zwie-
dził mrągowskie inwestycje.dził mrągowskie inwestycje.dził mrągowskie inwestycje.dził mrągowskie inwestycje.    
Poseł John Godson przyjechał do Mrągowa na 
zaproszenie Kościoła Zielonoświątkowego i rad-
nego Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Marci-
na Korowaja, który jest mrągowianinem. W 
sobotę Poseł i radny poprowadzili spotkanie z 
mieszkańcami naszego miasta dotyczące polityki i 
wartości. Dodatkowo Poseł znalazł czas aby zwie-
dzić halę widowiskowo - sportową, ekomarinę 
oraz amfiteatr. Przewodnikiem Johna Godsona 
po zakończonych w ubiegłym roku inwestycjach 
była Burmistrz Miasta, Otolia Siemieniec, która 
opowiedziała o trudnościach związanych z ich 
realizacją oraz o nowych planach na przyszłość. 
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W związku z uchwaloną 29 listopada 2012 roku Strategią sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągo-W związku z uchwaloną 29 listopada 2012 roku Strategią sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągo-W związku z uchwaloną 29 listopada 2012 roku Strategią sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągo-W związku z uchwaloną 29 listopada 2012 roku Strategią sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągo-
wa ,,SPORT ZMIENIA” oraz działaniami, które wynikają z dokumentu  i są wdrażane w Mrągowie wa ,,SPORT ZMIENIA” oraz działaniami, które wynikają z dokumentu  i są wdrażane w Mrągowie wa ,,SPORT ZMIENIA” oraz działaniami, które wynikają z dokumentu  i są wdrażane w Mrągowie wa ,,SPORT ZMIENIA” oraz działaniami, które wynikają z dokumentu  i są wdrażane w Mrągowie 
utworzyliśmy rubrykę poświęconą sportowi i realizacji Strategii pod nazwą SPORT ZMIENIA. Będziemy utworzyliśmy rubrykę poświęconą sportowi i realizacji Strategii pod nazwą SPORT ZMIENIA. Będziemy utworzyliśmy rubrykę poświęconą sportowi i realizacji Strategii pod nazwą SPORT ZMIENIA. Będziemy utworzyliśmy rubrykę poświęconą sportowi i realizacji Strategii pod nazwą SPORT ZMIENIA. Będziemy 
w niej umieszczać informacje z działań powołanej w związku ze Strategią Rady Sportu oraz koordynatora w niej umieszczać informacje z działań powołanej w związku ze Strategią Rady Sportu oraz koordynatora w niej umieszczać informacje z działań powołanej w związku ze Strategią Rady Sportu oraz koordynatora w niej umieszczać informacje z działań powołanej w związku ze Strategią Rady Sportu oraz koordynatora 
ds. sportu ds. sportu ds. sportu ds. sportu ----    Arkadiusza Mierkowskiego. Arkadiusza Mierkowskiego. Arkadiusza Mierkowskiego. Arkadiusza Mierkowskiego.  

MSIS rozpoczyna  
współpracę międzynarodową 
W dniach 8W dniach 8W dniach 8W dniach 8----13.04.2013 Beata Żukowska uczest-13.04.2013 Beata Żukowska uczest-13.04.2013 Beata Żukowska uczest-13.04.2013 Beata Żukowska uczest-
niczyła w spotkaniu niczyła w spotkaniu niczyła w spotkaniu niczyła w spotkaniu ----    PBA "V4+EaP", które miało PBA "V4+EaP", które miało PBA "V4+EaP", które miało PBA "V4+EaP", które miało 
na celu poznanie organizacji i stowarzyszeń spor-na celu poznanie organizacji i stowarzyszeń spor-na celu poznanie organizacji i stowarzyszeń spor-na celu poznanie organizacji i stowarzyszeń spor-
towych z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz z towych z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz z towych z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz z towych z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz z 
krajów Europy wschodniej i Kaukazu. krajów Europy wschodniej i Kaukazu. krajów Europy wschodniej i Kaukazu. krajów Europy wschodniej i Kaukazu.     
Spotkanie miało także na celu wykreowanie 
nowych partnerstw oraz stworzenie pomysłów 
na nowe projekty. Miejscem spotkania było pięk-
ne Tbilisi w Gruzji. Organizatorami spotkania 
były organizacje SALTO i Program Młodzież w 
Działaniu, dzięki którym działania realizowane 
przez MSIS w Mrągowie, mogą otrzymywać 
dofinansowanie.  

AMAMAMAM    

Od W do L poprzez Sport 
MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spor-MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spor-MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spor-MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spor-
towych rozpoczęło innowacyjną koncepcję towych rozpoczęło innowacyjną koncepcję towych rozpoczęło innowacyjną koncepcję towych rozpoczęło innowacyjną koncepcję 
współpracy z młodzieżą. Projekt od Wolontariu-współpracy z młodzieżą. Projekt od Wolontariu-współpracy z młodzieżą. Projekt od Wolontariu-współpracy z młodzieżą. Projekt od Wolontariu-
sza do Lidera poprzez Sport to działania umożli-sza do Lidera poprzez Sport to działania umożli-sza do Lidera poprzez Sport to działania umożli-sza do Lidera poprzez Sport to działania umożli-
wiające młodym ludziom doskonalenie i naukę wiające młodym ludziom doskonalenie i naukę wiające młodym ludziom doskonalenie i naukę wiające młodym ludziom doskonalenie i naukę 
umiejętności dialogu, komunikowania, wyrażania umiejętności dialogu, komunikowania, wyrażania umiejętności dialogu, komunikowania, wyrażania umiejętności dialogu, komunikowania, wyrażania 
indywidualnych potrzeb, pracy w zespole i reali-indywidualnych potrzeb, pracy w zespole i reali-indywidualnych potrzeb, pracy w zespole i reali-indywidualnych potrzeb, pracy w zespole i reali-
zacji zadań indywidualnych. zacji zadań indywidualnych. zacji zadań indywidualnych. zacji zadań indywidualnych.     
Obecnie grupa 20 młodych ludzi realizuje działa-
nia na 2 poziomach. Na pierwszym realizu-
ją  zadania w zespołach, opracowują wybrane 
tematy. Na tym poziomie można zaobserwować 
następujące procesy grupowe: dyskusja, wymiana 
argumentów, elementy rywalizacji, pracę zespo-
łową, konflikt, rozwiązanie problemów, działania 
twórcze, działania analityczne, działania plani-
styczne, wizualizacja. Drugi poziom jest ukierun-
kowany na kreowanie przestrzeni do rozwoju 
umiejętności liderskich. Chętni zgłaszają się do 
realizacji jednego z wybranych tematów, który 
dotyczyć będzie udziału wolontariuszy sporto-
wych w organizowanych w Mrągowie impre-
zach sportowych. Działania grupy można śledzić 
na bieżąco na stronie MSIS www.facebook.com/

DataDataDataData    Nazwa imprezyNazwa imprezyNazwa imprezyNazwa imprezy    Miejsce i czasMiejsce i czasMiejsce i czasMiejsce i czas    Organizator imprezyOrganizator imprezyOrganizator imprezyOrganizator imprezy    

8 8 8 8 
majamajamajamaja    

mecz III ligi MKS – Tur Bielsk Podlaski Stadion Miejski, godz. 17:00 MKS Mrągowia Mrągowo 

8/9 8/9 8/9 8/9 
majamajamajamaja    

Mrągowska Liga Piłkarska – Strefa Orlika 
Boisko Orlik 2012, 
godz.18:00-21:00 

Centrum Kultury i Tury-
styki, MSIS 

10 10 10 10 
majamajamajamaja    

Piknik Akademii MKS Mrągowia  
Mrągowo 

Stadion Miejski, godz.12:00 
MKS Mrągowia Mrągowo, 
MSIS 

11 11 11 11 
majamajamajamaja    

mecz juniorów MKS – Victoria Bartoszyce 
Stadion Miejski, start 
godz.11:00 

MKS Mrągowia Mrągowo 

12 12 12 12 
majamajamajamaja    

Mecz trampkarzy UKS Mazury Mrągowo 
– Rona 03 Ełk 

Stadion Miejski, godz.11:00 UKS Mazury Mrągowo 

15/1615/1615/1615/16    
majamajamajamaja    

Mrągowska Liga Piłkarska – Strefa Orlika 
Boisko Orlik 2012, 
godz.18:00-21:00 

Centrum Kultury i Tury-
styki, MSIS 

18 18 18 18 
majamajamajamaja    

Mistrzostwa Polski 3x3 - U-18 
Hala Widowiskowo-
Sportowa 

ProSportManagement 

18 18 18 18 
majamajamajamaja    

mecz III ligi MKS – Wissa Szczuczyn Stadion Miejski, godz.15:00 MKS Mrągowia Mrągowo 

18 18 18 18 
majamajamajamaja    

Mecz trampkarzy MKS Mrągowia Mrągo-
wo –Rona I 03 Ełk 

Stadion Miejski, godz.11:00 MKS Mrągowia Mrągowo 

18181818----25 25 25 25 
majamajamajamaja    

Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna 
(szkoły podstawowe/gimnazja i ponadgim-
nazjalne) 

Powiatowe 
Starostwo Powiatowe / 
PSZS 

19 19 19 19 
majamajamajamaja    

Mecz A-Klasy MKS Mrągowia Mrągowo – 
Start Kruklanki 

Stadion Miejski, godz.13:00 MKS Mrągowia Mrągowo 

22/2322/2322/2322/23
majamajamajamaja    

Mrągowska Liga Piłkarska – Strefa Orlika 
Boisko Orlik 2012, 
godz.18:00-21:00 

Centrum Kultury i Tury-
styki, MSIS 

25 25 25 25 
majamajamajamaja    

mecz juniorów MKS – OKS Olsztyn 
Stadion Miejski, start 
godz.11:00 

MKS Mrągowia Mrągowo 

25 25 25 25 
majamajamajamaja    

Impreza rekreacyjna – Turniej Siatkówki 
Boisko Orlik 2012, 
godz.13:00, zapisy do godz. 
12:00 

Centrum Kultury i Tury-
styki 

26 26 26 26 
majamajamajamaja    

Impreza rekreacyjna – Turniej w BULE 
Boisko Orlik 2012, 
godz.13:00, zapisy do godz. 
12:00 

Centrum Kultury i Tury-
styki 

26 26 26 26 
majamajamajamaja    

Mecz trampkarzy UKS Mazury Mrągowo  
– UKS NAKI Olsztyn 

Stadion Miejski, godz.11:00 UKS Mazury Mrągowo 

29 29 29 29 
majamajamajamaja    

Mecz A-Klasy MKS Mrągowia Mrągowo 
 – MKS Szczytno 

Stadion Miejski, godz.17:00 MKS Mrągowia Mrągowo 

29 29 29 29 
majamajamajamaja    

mecz III ligi MKS – Olimpia 2004 Elbląg Stadion Miejski, godz.17:00 MKS Mrągowia Mrągowo 

29/3029/3029/3029/30
majamajamajamaja    

Mrągowska Liga Piłkarska – Strefa Orlika 
Boisko Orlik 2012, 
godz.18:00-21:00 

Centrum Kultury i  
Turystyki, MSIS 

Kalendarz imprez sportowych Kalendarz imprez sportowych --  MAJMAJ  

* kalendarz imprez sportowych zaplanowanych na długi weekend majowy str. 8* kalendarz imprez sportowych zaplanowanych na długi weekend majowy str. 8* kalendarz imprez sportowych zaplanowanych na długi weekend majowy str. 8* kalendarz imprez sportowych zaplanowanych na długi weekend majowy str. 8    

Z posiedzeń Rady Sportu: 
Zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Sportu. Zrezygnował Waldemar Cybul, a jego miej-
sce zajął Bartłomiej Koziatek ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy As Mrągowo,  
Koordynator ds. Sportu przeanalizował z przedstawicielami Rady Sportu koncepcję strony interneto-

wej  dotyczącej  sportu oraz szkoleń/warsztatów dla liderów wolontariatu sportowego w Mrągowie 
W sprawach  sportu zapraszamy do kontaktu : W sprawach  sportu zapraszamy do kontaktu : W sprawach  sportu zapraszamy do kontaktu : W sprawach  sportu zapraszamy do kontaktu :     
Sekretariat Rady Sportu: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11Sekretariat Rady Sportu: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11Sekretariat Rady Sportu: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11Sekretariat Rady Sportu: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11----700 Mrągowo700 Mrągowo700 Mrągowo700 Mrągowo    
Kontakt: 601671404, rada.sportu@gmail.comKontakt: 601671404, rada.sportu@gmail.comKontakt: 601671404, rada.sportu@gmail.comKontakt: 601671404, rada.sportu@gmail.com    
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Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    

Wiśniewski Team i Mrągowo 24 wygrywają MLSWiśniewski Team i Mrągowo 24 wygrywają MLSWiśniewski Team i Mrągowo 24 wygrywają MLS   
Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-Wyjątkowo długi, ale ciekawy siatkarski sezon w Mrągowskiej Lidze Siatkówki dobiegł końca. Rozegra-
no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-no ponad sto spotkań w lidze mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn, zwycięstwo odniosła ekipa Wiśniew-
ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.ski Team, wśród kobiet siatkarki Mrągowo 24.            

W dniach 20-21 kwietnia br. rozegrana została 
faza play-off Mrągowskiej Ligi Siatkówki. Siatkar-
ki oraz siatkarze bezpośrednio walczyli już o 
końcowe miejsca. Wśród mężczyzn najlepsi w 
play-off, okazali się siatkarze Wiśniewski Team, 
którzy w finale pokonali Kolię Mrągowo 3:1. 
Tym samym, Kolii nie udało się obronić mi-
strzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem. 
Wśród kobiet najlepszymi siatkarkami okazały się 
dziewczyny z Mrągowo 24, które w finale, dopie-
ro po tie-breaku pokonały UKS Set. 
Rozgrywki Mrągowskiej Ligi Siatkówki rozpoczę-
ły się wraz z początkiem grudnia. Siatkarki roze-
grały łącznie 24 spotkania, siatkarze 64. 
Klasyfikacja końcowa MLS mężczyznKlasyfikacja końcowa MLS mężczyznKlasyfikacja końcowa MLS mężczyznKlasyfikacja końcowa MLS mężczyzn    

Mrągowska Liga Piłkarska  
- Strefa Orlika!  
Od tego sezonu mamy w lidze MLP nowego Od tego sezonu mamy w lidze MLP nowego Od tego sezonu mamy w lidze MLP nowego Od tego sezonu mamy w lidze MLP nowego 
gracza gracza gracza gracza ----    jest nim Bank Spółdzielczy w Mrągowie. jest nim Bank Spółdzielczy w Mrągowie. jest nim Bank Spółdzielczy w Mrągowie. jest nim Bank Spółdzielczy w Mrągowie. 
Do rozgrywek zgłosiło się 11 drużyn. W roz-Do rozgrywek zgłosiło się 11 drużyn. W roz-Do rozgrywek zgłosiło się 11 drużyn. W roz-Do rozgrywek zgłosiło się 11 drużyn. W roz-
grywkach  uczestniczą  wszyscy, którzy mają grywkach  uczestniczą  wszyscy, którzy mają grywkach  uczestniczą  wszyscy, którzy mają grywkach  uczestniczą  wszyscy, którzy mają 
ochotę na aktywny wypoczynek, spotkanie z ochotę na aktywny wypoczynek, spotkanie z ochotę na aktywny wypoczynek, spotkanie z ochotę na aktywny wypoczynek, spotkanie z 
kolegami z drużyny, adrenalinę i rywalizację. kolegami z drużyny, adrenalinę i rywalizację. kolegami z drużyny, adrenalinę i rywalizację. kolegami z drużyny, adrenalinę i rywalizację.     
Organizatorami tegorocznych rozgrywek są: 
Centrum Kultury i Turystyki, Urząd Miejski w 
Mrągowie, MSIS - Mazurskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Sportowych, a patronat medialny nad 
rozgrywkami objął portal informacyjny 
sport.mragowo.pl. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony www.mlp.mragow.pl ... zobaczycie jak 
sport zmienia Mrągowo! 

W skrócie 

Mrągowo podczas I Konferencji Mrągowo podczas I Konferencji Mrągowo podczas I Konferencji    
Think Tank for SportThink Tank for SportThink Tank for Sport   
Na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego, Na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego, Na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego, Na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego, 
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundacji Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundacji Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundacji Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundacji 
V4Sport i Spółki PL2012  przedstawiciel Centrum V4Sport i Spółki PL2012  przedstawiciel Centrum V4Sport i Spółki PL2012  przedstawiciel Centrum V4Sport i Spółki PL2012  przedstawiciel Centrum 
Kultury i Turystyki uczestniczył w pierwszej w Kultury i Turystyki uczestniczył w pierwszej w Kultury i Turystyki uczestniczył w pierwszej w Kultury i Turystyki uczestniczył w pierwszej w 
Polsce konferencji  ,,Think Tank for Sport", która Polsce konferencji  ,,Think Tank for Sport", która Polsce konferencji  ,,Think Tank for Sport", która Polsce konferencji  ,,Think Tank for Sport", która 
odbyła się na Stadionie Narodowym w Warsza-odbyła się na Stadionie Narodowym w Warsza-odbyła się na Stadionie Narodowym w Warsza-odbyła się na Stadionie Narodowym w Warsza-
wie. wie. wie. wie.     
Wśród zaproszonych gości znaleźli się także 
Minister Sportu i Turystyki - Joanna Mucha, 
przedstawiciele instytucji i organizacji sporto-
wych, w tym regionu Warmińsko-Mazurskiego, 
który reprezentowała dyrektor Departamentu 
Sportu UM - Alicja Rutecka. Spotkanie dotyczyło 
zagadnień sportu powszechnego oraz tworzenia 
sieci współpracy między instytucjami, organiza-
cjami rządowymi i pozarządowymi w obszarze 
sportu, na rzecz poprawy sytuacji sportu po-
wszechnego w Polsce.    

Waldemar CybulWaldemar CybulWaldemar CybulWaldemar Cybul    

Mrągowska Gala SiatkówkiMrągowska Gala SiatkówkiMrągowska Gala Siatkówki   
Turniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowoTurniej odbędzie się 05 maja 2013r. w hali widowiskowo------------sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów sportowej w Mrągowie w ramach obchodów 
Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3Święta Konstytucji 3------------go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty go Maja. Zasady uczestnictwa w turnieju, sprawy organizacyjne oraz dokumenty 
startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora startowe zawarte są w załącznikach lub na stronie organizatora ------------            www.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.plwww.resportmazury.pl            

Harmonogram realizacji turnieju: 
09.00 – przyjazd uczestników 
09.30 – losowanie grup eliminacyjnych 
10.00 – pierwsze mecze w grupach  
eliminacyjnych 
11.00 – drugie mecze w grupach eliminacyjnych 
12.00 – trzecie mecze w grupach eliminacyjnych 
13.00 – mecze II rundy między I i II zespołami w 
grupach eliminacyjnych 
14.00 – mecz o miejsca 5 – 6 
14.00 – mecz o miejsce 3 – 4 
15.00 – mecz o miejsce 1 – 2 
16.00 – zakończenie Mrągowskiej Gali Siatkówki 

Przedszkole Orlika     
W tym roku projekt Przedszkola Orlika rozpocz-W tym roku projekt Przedszkola Orlika rozpocz-W tym roku projekt Przedszkola Orlika rozpocz-W tym roku projekt Przedszkola Orlika rozpocz-
nie się 2 maja wraz z Sportowym Festynem nie się 2 maja wraz z Sportowym Festynem nie się 2 maja wraz z Sportowym Festynem nie się 2 maja wraz z Sportowym Festynem 
Przedszkolaka (Boisko Orlik 2012, os. Mazurskie, Przedszkolaka (Boisko Orlik 2012, os. Mazurskie, Przedszkolaka (Boisko Orlik 2012, os. Mazurskie, Przedszkolaka (Boisko Orlik 2012, os. Mazurskie, 
o godzinie 10:00). Projekt  jest organizowany o godzinie 10:00). Projekt  jest organizowany o godzinie 10:00). Projekt  jest organizowany o godzinie 10:00). Projekt  jest organizowany 
przez Centrum Kultury i Turystyki, Urząd Miej-przez Centrum Kultury i Turystyki, Urząd Miej-przez Centrum Kultury i Turystyki, Urząd Miej-przez Centrum Kultury i Turystyki, Urząd Miej-
ski w Mrągowie, MSIS ski w Mrągowie, MSIS ski w Mrągowie, MSIS ski w Mrągowie, MSIS ----    Mazurskie Stowarzysze-Mazurskie Stowarzysze-Mazurskie Stowarzysze-Mazurskie Stowarzysze-
nie Inicjatyw Sportowych, z patronatem medial-nie Inicjatyw Sportowych, z patronatem medial-nie Inicjatyw Sportowych, z patronatem medial-nie Inicjatyw Sportowych, z patronatem medial-
nym Mrągowo24.info oraz wsparciem finanso-nym Mrągowo24.info oraz wsparciem finanso-nym Mrągowo24.info oraz wsparciem finanso-nym Mrągowo24.info oraz wsparciem finanso-
wym Banku Spółdzielczego w Mrągowie. wym Banku Spółdzielczego w Mrągowie. wym Banku Spółdzielczego w Mrągowie. wym Banku Spółdzielczego w Mrągowie.     
Z Przedszkolem Orlika współpracują przedszkola: 
Bajka, Kubuś i Stokrotka. W zeszłym roku na 
zajęcia Przedszkola Orlika, uczęszczało tygodnio-
wo prawie 200 dzieci w wieku od 5 do 6 roku 
życia. Zapraszamy do zapoznania się z informa-
cjami na stronie: https://www.facebook.com/
PrzedszkoleOrlika 

SPORT ZMIENIA MRĄGOWO  

Wiśniewski Team 

Mrągowo 24 

1. Wiśniewski Team, 2. KOLIA Mrągowo, 3. 
SORKWITY, 4. eMKA Team, 5. Volley Mrągo-
wo, 6. IDG-TOOLS, 7. Set Volley, 8. BELFRY 
Nagrody indywidualne: Nagrody indywidualne: Nagrody indywidualne: Nagrody indywidualne: Najlepszy rozgrywający - 
Michał Malewski (Sorkwity); Najlepszy atakujący 
- Piotr Furmanek (Kolia Mrągowo) MVP rozgry-
wek;- Michał Deptuła (Kolia Mrągowo) 
Klasyfikacja końcowa MLS kobietKlasyfikacja końcowa MLS kobietKlasyfikacja końcowa MLS kobietKlasyfikacja końcowa MLS kobiet    
1. Mrągowo 24, 2. UKS Set, 3. UKS Omega Mrą-
gowo, 4. ATUT Mrągowo, 5. Gimnazjum 1 
Nagrody indywidualne:Nagrody indywidualne:Nagrody indywidualne:Nagrody indywidualne:    
Najlepsza atakująca - Karmen Sosińska (Mrągowo 
24); Najlepsza rozgrywająca - Aleksandra Siarnac-
ka (UKS Omega); MVP rozgrywek- Izabela Pa-
rzych (Mrągowo 24) 

Mocne otwarcie piłkarskiej III ligi Mocne otwarcie piłkarskiej III ligi Mocne otwarcie piłkarskiej III ligi    
Niesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKSNiesamowicie ułożył się mecz Mrągowii z MKS------------em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny em Korsze. Na otwarcie piłkarskiej wiosny 
w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo w Mrągowie, kibice obejrzeli aż pięć goli, w tym dwa w doliczonym czasie gry, mnóstwo 
żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-żółtych kartek, obroniony rzut karny przez Piotra Osmańskiego, piękne bramkarskie para-
dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn. dy oraz mnóstwo zmarnowanych okazji przez piłkarzy obu drużyn.             

Jeśli piłkarze Mrągowii będą stwarzać tak emocjo-
nujące widowiska, to z pewnością będzie to naj-
ciekawsza runda w historii klubu, który obecnie 
znajduje się na drugim miejscu w tabeli III ligi.  
Emocjonujące widowisko stworzyli także koszy-

karze Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie, którzy po 
dobrej grze, przy głośnym dopingu swoich kibi-
ców wygrali cały turniej i tym samym zostali 
mistrzami województwa warmińsko mazurskie-
go! Gratulujemy!  



,,Magazyn Mrągowski” Nr 1 (232) 21 grudnia2011   Strona 7 ,,Magazyn Mrągowski” Nr 3 (234) 30 kwietnia 2013 roku   Strona 6 

W skrócie AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

6 lat Dyskusyjnego 
Klubu Książki  
Od maja 2007 roku przy Bibliotece Miejskiej w Od maja 2007 roku przy Bibliotece Miejskiej w Od maja 2007 roku przy Bibliotece Miejskiej w Od maja 2007 roku przy Bibliotece Miejskiej w 
Mrągowie działa Dyskusyjny Klub Książki. Mrągowie działa Dyskusyjny Klub Książki. Mrągowie działa Dyskusyjny Klub Książki. Mrągowie działa Dyskusyjny Klub Książki.     
Mrągowski klub jest jednym z 62 klubów w 
województwie warmińsko-mazurskim.  Skupia 
osoby w różnym wieku, o różnych zajęciach i 
zainteresowaniach, ale łączy je jedno – pasja czy-
tania. Klubowicze na spotkaniach mają możli-
wość podzielenia się wrażeniami z przeczytanych 
książek. Do klubu należy 12 osób. Poza spotka-
niami klubowymi, członkowie DKK uczestniczą 
w różnych imprezach organizowanych przez 
Bibliotekę Miejską. Tradycją stały się letnie wy-
jazdy na koncerty do Leśniczówki Pranie.  
Spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu w 
Czytelni dla dorosłych Biblioteki Miejskiej. Na 
kolejne zapraszamy w czwartek 16 maja na go-
dzinę 18,00. Omawiana będzie książka Kerstin 
Ekman „Dzwon śmierci”.  

Ewa WojciechowskaEwa WojciechowskaEwa WojciechowskaEwa Wojciechowska----MisiekMisiekMisiekMisiek    

Zajęcia komputerowe w ramach programuZajęcia komputerowe w ramach programuZajęcia komputerowe w ramach programu   
   Orange dla BibliotekOrange dla BibliotekOrange dla Bibliotek   

Biblioteka Miejska w Mrągowie organizuje zajęcia komputerowe dla osób w wieku +Biblioteka Miejska w Mrągowie organizuje zajęcia komputerowe dla osób w wieku +Biblioteka Miejska w Mrągowie organizuje zajęcia komputerowe dla osób w wieku +Biblioteka Miejska w Mrągowie organizuje zajęcia komputerowe dla osób w wieku +----    50 lat, 50 lat, 50 lat, 50 lat, 
które do tej pory nie miały do czynienia z komputerem i Internetem. Fundacja Orange uru-które do tej pory nie miały do czynienia z komputerem i Internetem. Fundacja Orange uru-które do tej pory nie miały do czynienia z komputerem i Internetem. Fundacja Orange uru-które do tej pory nie miały do czynienia z komputerem i Internetem. Fundacja Orange uru-
chomiła projekt edukacyjny Orange dla bibliotek skierowany do osób nie korzystających chomiła projekt edukacyjny Orange dla bibliotek skierowany do osób nie korzystających chomiła projekt edukacyjny Orange dla bibliotek skierowany do osób nie korzystających chomiła projekt edukacyjny Orange dla bibliotek skierowany do osób nie korzystających 
wcześniej z komputera i Internetu, w szczególności do osób starszych.wcześniej z komputera i Internetu, w szczególności do osób starszych.wcześniej z komputera i Internetu, w szczególności do osób starszych.wcześniej z komputera i Internetu, w szczególności do osób starszych.    

Podczas spotkań uczestnicy zajęć będą mo-
gli nabyć praktyczne umiejętności w obsłu-
dze komputera (praca w edytorach tekstu, 
programy graficzne, przenoszenie zdjęć z 
aparatu fotograficznego na komputer i wiele 
innych) oraz w Internecie (wyszukiwarka 
Google, zakładanie skrzynek pocztowych i 
przesyłanie wiadomości i plików, zakłada-
nie kont na portalach społecznościowych, 
komunikatory Skype i GG, sklepy interne-

towe, portale informacyjne, oglądanie map i 
zdjęć satelitarnych, wirtualne zwiedzanie 
galerii sztuki i muzeów) i innych w zależ-
ności od zapotrzebowania konkretnych 
osób. 
Biblioteka Miejska zorganizowała podobny 
kurs w zeszłym roku w ramach programu 
Polska Cyfrowa Równych Szans. Zajęcia 
prowadzili Latarnicy Polski Cyfrowej.  
Zachęcamy osoby, które pragną rozpocząć 
przygodę z Internetem do udziału w zaję-
ciach. Spotkania będą się odbywać w 
czwartki o godzinie 17.00 w Czytelni dla 
dorosłych Biblioteki Miejskiej. Na pierwsze 
zajęcia zapraszamy 9 maja. Będą one ele-
mentem obchodzonego po raz 10 Tygodnia 
Bibliotek (8-15 maja). 

Biblioteka przestrzenią dla kreatywnychBiblioteka przestrzenią dla kreatywnychBiblioteka przestrzenią dla kreatywnych   
Pod takim hasłem, w dniach 08Pod takim hasłem, w dniach 08Pod takim hasłem, w dniach 08Pod takim hasłem, w dniach 08----15 maja, obchodzony będzie tegoroczny Tydzień Bibliotek.15 maja, obchodzony będzie tegoroczny Tydzień Bibliotek.15 maja, obchodzony będzie tegoroczny Tydzień Bibliotek.15 maja, obchodzony będzie tegoroczny Tydzień Bibliotek.    

Tydzień Bibliotek to program promocji czy-
telnictwa i bibliotek organizowany w całym 
kraju od 10. lat przez Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich. To czas szczególnych 
inicjatyw podejmowanych przez biblioteki. 
W tym szczególnym roku jubileuszowym 
10 Tygodnia Bibliotek nasza placówka, pra-
gnie również – jak zresztą co roku - włączyć 
się do ogólnopolskiej akcji. Mamy nadzieję, 
że podjęte przez nas inicjatywy i pomysły 
potwierdzą hasło, że Biblioteka Pedagogicz-
na jest przestrzenią dla kreatywnych. 
Wszyscy, którzy odwiedzą w tym czasie 
naszą placówkę, będą mieli okazję poznać 
nie tylko bibliotekarzy, ale i ich działalność 
na rzecz czytelników oraz mieszkańców 
naszego miasta i powiatu. 
Z tej okazji zapraszamy przechodniów do 
CZYTELNI POD CHMURKĄ, która będzie 
zorganizowana na trawniku przed naszą 
biblioteką przy ul. Warszawskiej 51, w oko-
licy przystanku komunikacji miejskiej. 
Szczególnie zapraszamy wszystkich podró-
żujących i oczekujących w tym czasie na 
autobus.  
Planujemy również zajęcia edukacyjne 
„ZASMAKUJ W KSIĄŻKACH…”, podczas 
których czytane będą fragmenty inspirującej 
książki „Smak Mazur. Kuchnia dawnych 
Prus Wschodnich” oraz przygotowywane 
potrawy według starych przepisów z książki 
takie, jak gomółki twarogowe z kminkiem, 

cytrynowa maślanka, cytrynowe mleko i 
ich degustacja. W Tygodniu Bibliotek prze-
prowadzimy także FESTIWAL GIER I ZA-
BAW, propagując ideę ludoteki. Jest to no-
wa inicjatywa naszej placówki. Liczymy, że 
nie zabraknie pasjonatów gier planszowych.  
Ludoteki (Toy Libraries) promują gry i za-
bawki wysokiej jakości oraz wspierają roz-
wój dzieci poprzez zabawę. To międzynaro-
dowa sieć bibliotek zabawkowych, sięgająca 
historią lat 30. XX wieku. Instytucje te roz-
wĳały się w wielu krajach Europy oraz kra-
jach Ameryki. Ludoteki przyjmują różną 
formę i nazwy, w zależności od kraju w 
jakim powstają oraz warunków ekonomicz-
nych. Jako polską wersję terminu przyjęto 
nazwę LUDOTEKI, BIBLIOTEKI ZABAW-
KOWE lub ZABAWKOTEKI.  
W Polsce starania mające na celu stworze-
nie takich placówek pojawiły się na począt-
ku lat 90. Ideą przewodnią projektu jest 
propagowanie gier planszowych jako towa-
rzyskiej formy spędzania wolnego czasu.  
Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak 
zaprosić Państwa do Biblioteki Pedagogicz-
nej w maju w Tygodniu Bibliotek (i nie 
tylko w tym czasie!). Mam nadzieję, że 
wszyscy zgodzą się z opinią, iż biblioteka 
jest nie tylko miejscem dla osób kreatyw-
nych ale również można tu kreatywnie 
spędzić czas. 

W	tym	roku	Biblioteka	Pedagogiczna	w	

Mrągowie	będzie	obchodzić	60.lecie	

istnienia	placówki.	Uroczystość	związa-

na	z	obchodami	odbędzie	się	15	maja	

(środa)	w	lokalu	biblioteki	przy	ulicy	

Warszawskiej	51.	

	

Pragniemy	wszystkich	zainteresowa-

nych	zapoznać	z	programem	uroczy-

stości	i	zaprosić	szczególnie	na	jubileu-

szową	wystawę	„Biblioteka	pedago-

giczna	w	kalejdoskopie”,	którą	oglądać	

będzie	można	w	holu	biblioteki	do	

końca	września	b.r.	

	

Program	uroczystości:	

1.	 Powitanie	 gości	 przez	 kierownika	

-ilii	Annę	Wysuwa-Sze-ler.	

2.	 Wystąpienie	 dyrektor	 Warmińsko-

Mazurskiej	 Biblioteki	 Pedagogicznej	 w	

Olsztynie	 –	 Sylwii	 Czachorowskiej	 i	

innych	gości.	

3.	 Sceny	 z	 życia	 60-letniej	 Biblioteki	

Pedagogicznej	w	Mrągowie	–	prezenta-

cja	 multimedialna	 obrazująca	 funkcjo-

nowanie	 biblioteki	 w	 ciągu	 60-letniej	

historii.	

4.	 „Biblioteka	w	 anegdocie	 –	 anegdota	

w	bibliotece”	–	występy	uczniów		

Gimnazjum	nr	2	w	Mrągowie	przygoto-

wanych	przez	Grażynę	Piórkowską.	

5.	 „Biblioteka	pedagogiczna	w	kalejdo-

skopie”	 –	 zwiedzanie	wystawy	w	 holu	

biblioteki.	

 

 

Pracownicy Biblioteki  
Pedagogicznej  
w Mrągowie 

60- l e c i e   
B i b l i o t ek i   

P eda go g i czne j   
w  Mrą gowi e  
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Autorami premierowego musicalu pt. 
”KOCHANIE BEZ GRANIC” są  Jerzy Jarosław 
Dobrzyński i Jadwiga Has. Musical łączy polsko-
słowiańskie tradycje muzyczne z obecnymi tren-
dami we współczesnej muzyce młodzieżowej , co 
nadaje mu oryginalne brzmienie. Treść libretta 
oparta jest na wątku miłości dwojga młodych 
ludzi rozdzielonych wschodnią granicą RP i za-
wiera elementy patriotyczne związane z losami 
Polaków mieszkających na Kresach. Występują w 
nim   wzruszające sceny poruszające emocje zwią-
zane z tęsknotą, nadzieją, poszukiwaniem własnej 
tożsamości,  a także  nośne  roztańczone i rozśpie-
wane sceny zbiorowe, pełne radości i  młodzień-
czej energii. 
Projekt jest realizowany przez  Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji Artystycznej   Dzieci i Mło-
dzieży SUKCES  we  współpracy z  partnerami : 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Cen-
trum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olszty-
nie, Kętrzyńskim Centrum Kultury, Domem 
Kultury w Orzyszu i Braniewskim Centrum 
Kultury. Wszyscy partnerzy wspierają realizację 
finansowo i merytorycznie. Wielką pomocą w 
tym względzie wykazały się  władze samorządo-
we: Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo i 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko
-Mazurskiego. 
Cykl warsztatów poprowadzą eksperci i instruk-
torzy z wieloletnim doświadczeniem i własnymi 
osiągnięciami w poszczególnych dziedzinach 
artystycznych  - wokalne:  Joanna Zagdańska, 

Agata Dowhań, Mariusz Garnowski, teatralne: 
Irena Telesz, Paweł Kisiel, taneczne: Katarzyna 
Rakowska.  Scenografię multimedialną przygotuje 
znakomity operator filmowy Tadeusz Załęcki. 
Spektakl wyreżyseruje Paweł Kisiel. 
 W projekcie uczestniczy uzdolniona młodzież z  
miast i gmin warmińsko-mazurskich: Mrągowa, 
Kętrzyna, Biskupca, Giżycka, Orzysza, Braniewa, 
Węgorzewa i Olsztyna. W sumie zakwalifikowało 
się 53 osoby w wieku 6 – 20 lat. 
„Pierwsze warsztaty weekendowe już za nami”- 
mówi Agata Dowhań – pomysłodawczyni  i koor-
dynator projektu - 14 i 15 kwietnia wypełnione 
były maksymalnie pracą twórczą – chóry pięknie 
napisane przez Jarka Dobrzyńskiego już zaczynają 
brzmieć, sceny teatralne  na razie w zarysie, ale 
zapowiadają się świetnie!” 
Premiera 9 sierpnia – Sala widowiskowa w Cen-
trum Kultury i Turystyki w Mrągowie ! 
10 sierpnia - fragmenty musicalu w dużym Amfi-
teatrze Mrągowskim z udziałem TVP-2 
11 sierpnia -  drugie wystawienie musicalu w  
Amfiteatrze w Kętrzynie. 

Zofia WojciechowskaZofia WojciechowskaZofia WojciechowskaZofia Wojciechowska    

Ruszyła zielona akademiaRuszyła zielona akademiaRuszyła zielona akademia            

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się specjalne warsztaty poka-
zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”. zowe zainspirowane leczniczą mocą roślin pt. ,,Hotiterapia leczenie pięknem roślin”.             

Hortiterapia to prekursorska w Polsce dziedzina 
terapii zajęciowej, gdzie tworzywem jest materiał 
roślinny, w tym wypadku kwiaty. Na zajęciach 
prowadzonych w ramach Akademii Seniorów 
Warmii i Mazur realizowanych przy współpracy 
z Stowarzyszeniem Zielone Dzieci w Zielonej 

Akademii powstały barwne prace Pań związa-
nych z działalnością Domu Pobytu Dziennego.  
Czas spędzony na zielonych warsztatach okazał się 
– zdaniem uczestników - kreatywnym sposobem 
na mądre wykorzystanie leczniczej mocy kwia-
tów. Akademia Seniorów Warmii i Mazur oraz 
bezpośredni realizator zajęć Stowarzyszenie Zielo-
ne Dzieci mają nadzieję, że pokazowe warsztaty 
będą przyczynkiem do kolejnych spotkań. Chcie-
libyśmy by powstał w Mrągowie Klub Miłośni-
ków Kwiatów i Hortiterapii. Wykład i zajęcia 
prowadziła Zofia Wojciechowska.  
Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spo-
tkania do Zielonej Akademii. Kontakt: Stowarzy-
szenie Zielone Dzieci Mrągowo, tel. 518 921 104, 
programpomost@gmail.com 

Agata DowhańAgata DowhańAgata DowhańAgata Dowhań    

Musical w wykonaniu młodzieżyMusical w wykonaniu młodzieżyMusical w wykonaniu młodzieży   
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie 
rozpoczęło realizację projektu p.n. :„Musical w wykonaniu młodzieży rozpoczęło realizację projektu p.n. :„Musical w wykonaniu młodzieży rozpoczęło realizację projektu p.n. :„Musical w wykonaniu młodzieży rozpoczęło realizację projektu p.n. :„Musical w wykonaniu młodzieży ––––    efekt warsztatów arty-efekt warsztatów arty-efekt warsztatów arty-efekt warsztatów arty-
stycznych”. W konkursie ogłoszonym przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stycznych”. W konkursie ogłoszonym przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stycznych”. W konkursie ogłoszonym przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stycznych”. W konkursie ogłoszonym przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
projektowi przyznano dotację, dzięki której marzenia młodzieży  o  musicalu  nabrały realnych projektowi przyznano dotację, dzięki której marzenia młodzieży  o  musicalu  nabrały realnych projektowi przyznano dotację, dzięki której marzenia młodzieży  o  musicalu  nabrały realnych projektowi przyznano dotację, dzięki której marzenia młodzieży  o  musicalu  nabrały realnych 
kształtów.kształtów.kształtów.kształtów.            

Kampania „ Zachowaj trzeźwy Kampania „ Zachowaj trzeźwy Kampania „ Zachowaj trzeźwy 
umysł umysł umysł –––   2013 ”  rozpoczęta 2013 ”  rozpoczęta 2013 ”  rozpoczęta    
Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej Mrągowo, znajdujące się w  Ogólnopolskiej 
Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-Sieci Gmin Wiodących, w zakresie prowa-
dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-dzenia profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w mów uzależnień, corocznie bierze udział w 
ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. ogólnopolskich kampaniach i akcjach. Jedną Jedną Jedną Jedną 
z nich jest kampania edukacyjno z nich jest kampania edukacyjno z nich jest kampania edukacyjno z nich jest kampania edukacyjno ----    profilaktyczna profilaktyczna profilaktyczna profilaktyczna 
„Zachowaj trzeźwy umysł ”. „Zachowaj trzeźwy umysł ”. „Zachowaj trzeźwy umysł ”. „Zachowaj trzeźwy umysł ”.  
Kampania organizowana jest przez Stowarzysze-
nie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w 
Poznaniu pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki i Komen-
danta Głównego Policji. Jednym z jej najważniej-
szych celów jest promowanie konstruktywnych 
postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych 
dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych 
jako alternatywy wobec wielu patologii, szczegól-
nie picia alkoholu, zażywania narkotyków i uży-
wek oraz stosowania przemocy.  Kampania jest 
skierowana do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów, a także do ich rodziców i nauczycieli. 
Do uczestnictwa w kampanii  „Zachowaj trzeźwy 
umysł - Mrągowo 2013” przystąpiło pięć szkół: 
Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 4, Gimnazjum 
Nr 1 przy OSiW OHP, Zespół Oświatowo-
Sportowy "Baza" i Zespół Szkół Zawodowych 
oraz Centrum Kultury i Turystyki. W  imprezach 
planowany jest udział całej społeczności szkolnej. 
W okresie od kwietnia do października, szkoły 
realizują opracowane programy działań o tematy-
ce zdrowotnej i sportowej, które obejmują m.in. 
przeprowadzenie konkursów  wiedzy,  plastycz-
nych i literackich oraz  turniejów sportowych, 
koncertów, rajdów, licznych festynów, spektakli 
teatralnych w wykonaniu uczniów szkół. Będzie 
prowadzona profilaktyka pozytywna, której ce-
lem jest zapobieganie przedwczesnej inicjacji w 
sferze zachowań ryzykownych.  W kampanię 
zaangażuje się C Kultury i Turystyki, które będzie 
prowadziło działania profilaktyczne do końca 
sierpnia. Podczas koncertów muzycznych, odby-
wających się pod hasłem "Letnie koncerty na 
deptaku" będą rozpowszechniane materiały edu-
kacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki 
uzależnień. W dniu 1 czerwca br., z okazji Dnia 
Dziecka, zostaną przeprowadzone działania profi-
laktyczne pod hasłem „ Dzień bez papierosa”  oraz 
liczne rozgrywki sportowo-rekreacyjne, zabawy i 
konkursy. Działania profilaktyczne „Zachowaj 
trzeźwy umysł” zostaną zrealizowane  w Mrągo-
wie ze środków budżetu Miasta, ze specjalnie 
wydzielonego funduszu  uzyskanego z opłat za 
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, na realizację programów w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz przeciwdziałania narkomanii  Miasta  
Mrągowo.   Projekty uzyskały pozytywną opinię 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Patronat nad tymi działaniami objęła 
Burmistrz Miasta Mrągowo. 
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W skrócie 

30 kwietnia  Centrum Kultury i Turystyki  30 kwietnia  Centrum Kultury i Turystyki  30 kwietnia  Centrum Kultury i Turystyki     
19.00  wieczór artystyczny z piosenką i tańcem w wykonaniu solistów:  

Martyny Grzegórzek, Natalii Nykiel, Agnieszki Pudło, Mateusza Deptuły  
oraz Mrągowskiej Sceny Tańca Współczesnego     

 
1 maja  MAJÓWKA EUROPEJSKA,  Plac Unii Europejskiej  1 maja  MAJÓWKA EUROPEJSKA,  Plac Unii Europejskiej  1 maja  MAJÓWKA EUROPEJSKA,  Plac Unii Europejskiej   

11.00 Majowy Turniej Street Football 
12.00   Orkiestra Dęta Mrongovia – rozpoczęcie Hymnem Polski oraz Unii Europejskiej   

Prezentacje szkół i przedszkoli: Bajka, Nasze Pociechy, Stokrotka, Kubuś, Zespół Szkół Nr 4, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Szkoła Muzyczna I st. w Mrągowie, grupy hip-hop: Jump i Rocking Steps, Iskiereczki, 

Iskierki, Azong, Fresh, Kawałek Mrągowa z MDK 
15.00 Występ zespołów młodzieżowych BKR, BLOOEE   

16.30 Koncert zespołu reggae Freakin Rudeboys 
Plener malarski dla dzieci i młodzieży pod hasłem: Mrągowo w Europie    

Prezentacja atrakcji Miasta i Powiatu Mrągowskiego  
  

3 maja3 maja3 maja3 maja    
10.30 Uroczysta Msza Święta w Kościele św. Wojciecha 

16.00 Wernisaż wystawy malarstwa słuchaczy MUTW, Centrum Kultury i Turystyki 
17.00 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Plac Unii Europejskiej   
Program okolicznościowy w wykonaniu: Grupy Teatromańja, Chóru Kamerton, 

 Orkiestry Dętej Mrongovia 
 

Imprezy rekreacyjnoImprezy rekreacyjnoImprezy rekreacyjno---sportowe:sportowe:sportowe:   
1 maja 1 maja 1 maja 1 maja     

9.00   "Sportowa wiosna na Mazurach" zawody o Puchar Burmistrza Mrągowa w żeglarstwie,  
piłce koszykowej i piłce nożnej, ZOS Baza Mrągowo przy ul. Nadbrzeżnej 

10.00   Zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem turystycznym, spotkanie przy skwerze Jana Pawła II   
11.00   Mecz juniorów młodszych z Zatoką Braniewo, Stadion Miejski 

2 maja 2 maja 2 maja 2 maja     
10.00  Rajd Rowerowy Szlakiem Zielonym „Wokół jeziora Juno“, spotkanie przed CKiT  

12.00  Sportowy Festyn Przedszkolaka, Boisko Orlik 2012 os. Mazurskie 12   
3 maja  3 maja  3 maja  3 maja      

11.00   Latawcowy Zawrót Głowy - Festyn Rodzinny, Góra Czterech Wiatrów    
4 maja 4 maja 4 maja 4 maja     

11.00   Family Cup 2013 - Mistrzostwa Województwa w kolarstwie górskim, Góra Czterech Wiatrów  
15.00   Mecz seniorów z Huraganem Morąg, Stadion Miejski  

5 maja  5 maja  5 maja  5 maja      
10.00  Mrągowska Gala Siatkówki, hala sportowo-widowiskowa - ul. Kopernika 2c   

1111----5 maja5 maja5 maja5 maja    
9.00  Wojskowa Majówka ze Stowarzyszeniem SZWADRON, teren przy os. Nikutowo   

W programie: wystawa historycznych pojazdów wojskowych, przejażdżki pojazdami gąsienicowymi, 
wojskowa grochówka,   

12.00  pokazy ciężkiego sprzętu wojskowego, TANK CRASH,  
pokazy ratownictwa drogowego.  

Rusza cykl regat o Puchar Rusza cykl regat o Puchar Rusza cykl regat o Puchar    
7 Cudów Mazur7 Cudów Mazur7 Cudów Mazur            
Żeglarskie Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur Żeglarskie Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur Żeglarskie Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur Żeglarskie Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur 
to działania realizowane w ramach współpracy to działania realizowane w ramach współpracy to działania realizowane w ramach współpracy to działania realizowane w ramach współpracy 
miedzy siedmioma samorządami z obszaru Wiel-miedzy siedmioma samorządami z obszaru Wiel-miedzy siedmioma samorządami z obszaru Wiel-miedzy siedmioma samorządami z obszaru Wiel-
kich Jezior Mazurskich. kich Jezior Mazurskich. kich Jezior Mazurskich. kich Jezior Mazurskich.     
Mikołajki rozpoczną cykl regat imprezą inaugura-
cyjną, która  odbędzie się 3 maja  o godz. 11.00 w 
Wiosce Żeglarskiej. Udział w regatach może 
wziąć każdy, kto ma odrobinę ducha żeglarskiej 
rywalizacji. Kolejne wyścigi na wodzie w ramach 
walki o Puchar 7 Cudów Mazur odbędą się w:   
Piszu  na jeziorze Roś Piszu  na jeziorze Roś Piszu  na jeziorze Roś Piszu  na jeziorze Roś     
----    23 czerwca 201323 czerwca 201323 czerwca 201323 czerwca 2013    
Giżycku na jeziorze Niegocin Giżycku na jeziorze Niegocin Giżycku na jeziorze Niegocin Giżycku na jeziorze Niegocin     
----        13 lipca 201313 lipca 201313 lipca 201313 lipca 2013    
Rucianem Rucianem Rucianem Rucianem ––––    Nidzie na jeziorze Nidzkim Nidzie na jeziorze Nidzkim Nidzie na jeziorze Nidzkim Nidzie na jeziorze Nidzkim     
----    27 lipca 201327 lipca 201327 lipca 201327 lipca 2013    
Węgorzewie na jeziorze Mamry Węgorzewie na jeziorze Mamry Węgorzewie na jeziorze Mamry Węgorzewie na jeziorze Mamry     
----    03 sierpnia 201303 sierpnia 201303 sierpnia 201303 sierpnia 2013    
Rynie na jeziorze Ryńskim Rynie na jeziorze Ryńskim Rynie na jeziorze Ryńskim Rynie na jeziorze Ryńskim     
----    17 sierpnia 201317 sierpnia 201317 sierpnia 201317 sierpnia 2013    
Z kolei finał zaplanowano w Mrągowie Z kolei finał zaplanowano w Mrągowie Z kolei finał zaplanowano w Mrągowie Z kolei finał zaplanowano w Mrągowie     
na jeziorze Czos 24 sierpnia. na jeziorze Czos 24 sierpnia. na jeziorze Czos 24 sierpnia. na jeziorze Czos 24 sierpnia.     
Regaty rozgrywane będą w formie cyklu 6 imprez 
eliminacyjnych w klasie otwartej oraz jednej 
imprezy finałowej na 8 jachtach klasy Omega 
dostarczonych przez organizatora. W regatach 
mogą uczestniczyć załogi w składzie 3 – 6 osobo-
wym, załogi startujące w więcej niż 1 imprezie 
powinny mieć tego samego sternika, pozostały 
skład załogi może ulec zmianie. Do imprezy fina-
łowej zakwalifikują się zwycięzcy wszystkich 
imprez eliminacyjnych oraz załoga organizatora 
regat finałowych. Dodatkowo prowadzona będzie 
łączna punktacja sześciu imprez eliminacyjnych, 
w wyniku której wyłoniony będzie zwycięzca 
eliminacji, który będzie miał prawo startu w rega-
tach finałowych  
Pierwsze trzy załogi regat finałowych otrzymają 
nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce – 2.500 
zł, II miejsce – 1.000 zł, III miejsce – 500 zł.  
Wśród uczestników regat finałowych rozlosowa-
ne będą nagrody specjalne ufundowane przez 
burmistrzów miast - organizatorów cyklu regat.  
Regulamin oraz szczegóły imprezy odnaleźć Regulamin oraz szczegóły imprezy odnaleźć Regulamin oraz szczegóły imprezy odnaleźć Regulamin oraz szczegóły imprezy odnaleźć 
można na stronie www.mragowo.pl., można na stronie www.mragowo.pl., można na stronie www.mragowo.pl., można na stronie www.mragowo.pl., 
www.mikołajki.pl. www.mikołajki.pl. www.mikołajki.pl. www.mikołajki.pl.     
Informacje i kontakt: Dorota Michalczyk Informacje i kontakt: Dorota Michalczyk Informacje i kontakt: Dorota Michalczyk Informacje i kontakt: Dorota Michalczyk ––––    sędzia sędzia sędzia sędzia 
główny cyklu regat, tel. 603 672 892. główny cyklu regat, tel. 603 672 892. główny cyklu regat, tel. 603 672 892. główny cyklu regat, tel. 603 672 892.     

Zapraszamy na cykl imprez majowych, które odbędą się na terenie Miasta. Wśród nich Zapraszamy na cykl imprez majowych, które odbędą się na terenie Miasta. Wśród nich Zapraszamy na cykl imprez majowych, które odbędą się na terenie Miasta. Wśród nich 
znajdą się coroczne Uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Majówka znajdą się coroczne Uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Majówka znajdą się coroczne Uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Majówka    

Europejska, wieczór artystyczny a także imprezy sportowe i rekreacyjne.Europejska, wieczór artystyczny a także imprezy sportowe i rekreacyjne.Europejska, wieczór artystyczny a także imprezy sportowe i rekreacyjne.   


