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W skrócie Rok szkolny rozpoczęli w odświeżonych klasach 
Gdy uczniowie odpoczywali, ekipy remontowe pracowały, by nowy rok szkolny rozpoczął się dla Gdy uczniowie odpoczywali, ekipy remontowe pracowały, by nowy rok szkolny rozpoczął się dla Gdy uczniowie odpoczywali, ekipy remontowe pracowały, by nowy rok szkolny rozpoczął się dla Gdy uczniowie odpoczywali, ekipy remontowe pracowały, by nowy rok szkolny rozpoczął się dla 
uczniów w odświeżonych szkołach. uczniów w odświeżonych szkołach. uczniów w odświeżonych szkołach. uczniów w odświeżonych szkołach.     

Jubileusz Partnerstwa  
w Condom 
W tym roku francuskie miasto Condom obcho-W tym roku francuskie miasto Condom obcho-W tym roku francuskie miasto Condom obcho-W tym roku francuskie miasto Condom obcho-
dzi 40 jubileusz współpracy z niemieckim mia-dzi 40 jubileusz współpracy z niemieckim mia-dzi 40 jubileusz współpracy z niemieckim mia-dzi 40 jubileusz współpracy z niemieckim mia-
stem Grünberg. Na obchody tego wydarzenia stem Grünberg. Na obchody tego wydarzenia stem Grünberg. Na obchody tego wydarzenia stem Grünberg. Na obchody tego wydarzenia 
zostali zaproszeni również przedstawiciele miasta zostali zaproszeni również przedstawiciele miasta zostali zaproszeni również przedstawiciele miasta zostali zaproszeni również przedstawiciele miasta 
Mrągowo, od wielu lat współpracującego niefor-Mrągowo, od wielu lat współpracującego niefor-Mrągowo, od wielu lat współpracującego niefor-Mrągowo, od wielu lat współpracującego niefor-
malnie z Condom. Przewodniczący Rady Miej-malnie z Condom. Przewodniczący Rady Miej-malnie z Condom. Przewodniczący Rady Miej-malnie z Condom. Przewodniczący Rady Miej-
skiej wraz z grupą Radnych oraz przedstawiciele skiej wraz z grupą Radnych oraz przedstawiciele skiej wraz z grupą Radnych oraz przedstawiciele skiej wraz z grupą Radnych oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Mrągowo Stowarzyszenia Mrągowo Stowarzyszenia Mrągowo Stowarzyszenia Mrągowo ----    Grünberg wezmą Grünberg wezmą Grünberg wezmą Grünberg wezmą 
udział we wspólnym świętowaniu.udział we wspólnym świętowaniu.udział we wspólnym świętowaniu.udział we wspólnym świętowaniu.    
Obchodzony w czerwcu jubileusz partnerstwa 
Mrągowo – Grünberg, w którym uczestniczyli 
również goście z Condom, przyczynił się do 
zacieśnienia relacji z francuskim miastem oraz 
planów sformalizowania współpracy w postaci 
podpisania porozumienia. W sierpniu tego roku, 
Rada Miejska w Mrągowie podjęła uchwałę o 
współpracy partnerskiej z miastem Condom. 
Uroczyste podpisanie porozumienia przez burmi-
strzów jest planowane wiosną 2014 roku. 

W Zespole Szkół Nr 1 przy ulicy Bohaterów 
Warszawy wymieniono podłogi w kuchni i zmy-
walni. Wyremontowano trzy sale lekcyjne. We 
wszystkich budynkach szkolnych (również tych 
przy ulicy Kopernika) wykonano szereg prac 
konserwacyjnych wynikających z bieżącej eks-
ploatacji obiektów. W Zespole Szkół Nr 4 przy 
osiedlu Mazurskim odmalowano lamperię na 
holach, pomalowano dziesięć sal lekcyjnych. 
Doprowadzono Internet do sal lekcyjnych na 
bryle E w związku z wprowadzeniem dziennika 
elektronicznego. Naprawiono także urządzenia na 
placu zabaw.   W Gimnazjum Nr 1 OHP przepro-
wadzono drobne prace remontowe oraz wymie-
niono blaty stolików uczniowskich 
Remonty nie ominęły także mrągowskich przed-
szkoli. W "Stokrotce" pomalowano hol przed-
szkola na parterze budynku oraz przeprowadzono 
konserwację sprzętu na placu zabaw. W „Bajce” 
pomalowano klatki schodowe oraz pomieszczenia 
kuchenne. Wyremontowano gabinet logopedy, 
przeprowadzono konserwacje urządzeń na placu 
zabaw. Przedszkole „Kubuś” doczekało się re-
montu placu zabaw, malowania kuchni i zaplecza 
kuchennego. W „Naszych pociechach” zakupio-

no nowy sprzęt na plac zabaw. 
 W Zespole Szkół nr 1 naukę rozpocznie 1431 
uczniów w 58 oddziałach. W szkole podstawowej 
uczyć się będzie 847 osób, a w gimnazjum 459. W 
  ,,zerówce” obowiązkowe przygotowanie przed-
szkolne rozpocznie 125 uczniów. 
W Zespole Szkół nr 4 naukę rozpocznie 769 
uczniów w 32 oddziałach. W szkole podstawowej 
uczyć się będzie 430 osób, w gimnazjum 287. 
W ,,zerówce” obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne rozpocznie 52 uczniów. 
 W Gimnazjum nr 1 OHP uczyć się będzie 80 
osób w 3 oddziałach. 
Do czterech mrągowskich przedszkoli uczęszczać 
będzie 676 wychowanków z tego obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne rozpocznie 291 
wychowanków. 

MMMMMMMM    

Dzień Weterana w rocznicę 
wybuchu II Wojny światowej 
Ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Dzień Weterana, obchodzony 1 września jest 
wyrazem szacunku i uznania państwa i narodu, 
dla Bohaterów walk II wojny światowej. Dzień 
ten stanowi pamiątkę i hołd dla wszystkich wal-
czących w obronie kraju. W Dniu Weterana  
współcześni Polacy oddają hołd ludziom, dzięki 
których odwadze i poświęceniu żyjemy w wol-
nej Polsce. 
Z tej okazji składam wszystkim Weteranom 
wyrazy najwyższego uznania nie tylko dla patrio-
tycznej postawy, odwagi i bohaterstwa, ale rów-
nież za aktywne działania na rzecz przekazywa-
nia młodym pokoleniom wiedzy o trudnej  prze-
szłości naszej Ojczyzny. 

„Disco pod żaglami” na zakończenie „Disco pod żaglami” na zakończenie „Disco pod żaglami” na zakończenie    
festiwalowego sezonufestiwalowego sezonufestiwalowego sezonu   

Ostatnia impreza  lata, które obfitowało jak co roku w wiele festiwali, Mazurska Gala Muzyki Ostatnia impreza  lata, które obfitowało jak co roku w wiele festiwali, Mazurska Gala Muzyki Ostatnia impreza  lata, które obfitowało jak co roku w wiele festiwali, Mazurska Gala Muzyki Ostatnia impreza  lata, które obfitowało jak co roku w wiele festiwali, Mazurska Gala Muzyki 
Tanecznej „Disco pod Żaglami”  zgromadziła komplet publiczności w mrągowskim amfiteatrze. Tanecznej „Disco pod Żaglami”  zgromadziła komplet publiczności w mrągowskim amfiteatrze. Tanecznej „Disco pod Żaglami”  zgromadziła komplet publiczności w mrągowskim amfiteatrze. Tanecznej „Disco pod Żaglami”  zgromadziła komplet publiczności w mrągowskim amfiteatrze. 
Z kolei transmisja koncertu na antenie stacji Polsat przyciągnęła kilkumilionową widownię.  Z kolei transmisja koncertu na antenie stacji Polsat przyciągnęła kilkumilionową widownię.  Z kolei transmisja koncertu na antenie stacji Polsat przyciągnęła kilkumilionową widownię.  Z kolei transmisja koncertu na antenie stacji Polsat przyciągnęła kilkumilionową widownię.      

17 sierpnia odbyła się pierwsza edycja festiwalu 
muzyki disco polo „Disco pod Żaglami”. Zaintere-
sowanie biletami było tak duże, że sprzedały się 
wszystkie z ponad 5000 biletów. Bardzo dobre 
wyniki oglądalności zanotowała transmisja Gali na 
antenie stacji Polsat. Według danych Nielsen Au-
dience Measurement zgromadziła przed telewizo-
rami ponad 2,7 mln widzów, czyli prawie 25 % 
wszystkich Polaków, którzy tego wieczora zasiedli 
przed telewizorami. 
Organizatorem wydarzenia była firma Performan-
ce Media Group przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Mrągowie i CKiT.  Zdj. P. KrasowskiZdj. P. KrasowskiZdj. P. KrasowskiZdj. P. Krasowski    

Zdj. P. KrasowskiZdj. P. KrasowskiZdj. P. KrasowskiZdj. P. Krasowski    
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Jak wyjaśnił dyrektor Kublik na turecki rynek 
trafią zarówno najtańsze traktory typu escort o 
mocy 48 KM przeznaczone do prac polowych w 
małych i średnich gospodarstwach rolnych jak i 
ciągniki z tak zwanej górnej półki o mocy 110 KM 
do specjalistycznych zadań. Te o wyższej mocy 
mają stanowić 60 proc. eksportu do Turcji. 
Andrzej Kublik dodał, że oprócz wejścia na rynek 
turecki firma planuje zwiększenie sprzedaży cią-
gników w krajach Unii Europejskiej. A to wiąże 
się także ze wzrostem zatrudnienia w firmie. 
- Decydujący będzie na pewno rok przyszły, pod-
czas którego będziemy rozwijać kontrakt turecki. 
Sądzę, że efekty przyjdą w roku 2015. Wtedy też 

będziemy musieli zwiększyć zatrudnienie - po-
wiedział Kublik. - Ciągniki Farmtrac kupują obec-
nie przede wszystkim polscy rolnicy a tylko 18 
proc. produkcji wysyłana jest na europejskie ryn-
ki. Zamierzeniem firmy jest kilkukrotne zwięk-
szenie udziału eksportu w sprzedaży. Strategia 
firmy zakłada, że w ciągu najbliższych lat stanie-
my się liderem w produkcji ciągników o mocy 70
-80 KM. Firma Farmtrac wspólnie z miastem 
przygotowała także specjalny program skierowa-
ny dla przedsiębiorców mających innowacyjne 
pomysły, tworzących miejsca pracy, a także pro-
mujących Mrągowo. Program „Jestem z Mrągo-
wa” ma promować, wykreować markę i przycią-
gnąć inwestorów do naszego miasta. 
 - Program realizowany przez firmę i samorząd 
ma promować miasto i produkt, który powstaje 
właśnie w Mrągowie - mówi Otolia Siemieniec, 
burmistrz Mrągowa. - Ciągniki Farmtrac są znane 
w całej Europie, niestety niewiele osób wie, gdzie 
one powstają. Dlatego chcemy, by te maszyny 
kojarzone były nie tylko z jakością, ale i naszym 
miastem. 

Stypendium szkolne 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń za-Stypendium szkolne może otrzymać uczeń za-Stypendium szkolne może otrzymać uczeń za-Stypendium szkolne może otrzymać uczeń za-
mieszkujący na terenie miasta Mrągowo, znajdu-mieszkujący na terenie miasta Mrągowo, znajdu-mieszkujący na terenie miasta Mrągowo, znajdu-mieszkujący na terenie miasta Mrągowo, znajdu-
jący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikają-jący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikają-jący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikają-jący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikają-
cej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. cej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. cej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. cej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.     
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzi-
nie uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł 
netto na osobę w rodzinie.  
Dnia 15 września 2013 r. upływa termin składa-
nia wniosków o przyznanie stypendium szkolne-
go na rok szkolny 2013/2014. Przyjęcie wniosków 
po tym terminie będzie rozpatrywane indywidu-
alnie i tylko w wyjątkowych przypadkach. 
Wnioski wraz z kompletem dokumentów, po-
świadczających uzyskane przez rodzinę dochody 
za miesiąc sierpień 2013 r., należy składać osobi-
ście (pełnoletni uczeń lub opiekun prawny) w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. 16A(tel. 
741 90 04). 

Wyprawka Szkolna  
Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. ––––    
„Wyprawka szkolna" przysługuje rozpoczynają-„Wyprawka szkolna" przysługuje rozpoczynają-„Wyprawka szkolna" przysługuje rozpoczynają-„Wyprawka szkolna" przysługuje rozpoczynają-
cym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:cym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:cym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:cym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:    
1. Uczniom klas I szkoły podstawowej Uczniom klas I szkoły podstawowej Uczniom klas I szkoły podstawowej Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzą-
cych z rodzin, w których dochód na osobę nie 
przekracza kryterium dochodowego 539 zł netto. 
2. Uczniom klas IIUczniom klas IIUczniom klas IIUczniom klas II----III oraz V szkoły podstawowej, III oraz V szkoły podstawowej, III oraz V szkoły podstawowej, III oraz V szkoły podstawowej, 
pochodzącym z rodzin spełniających kryterium 
dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie. 
3.Uczniom II klasy szkoły ponadgimnazjalnej:Uczniom II klasy szkoły ponadgimnazjalnej:Uczniom II klasy szkoły ponadgimnazjalnej:Uczniom II klasy szkoły ponadgimnazjalnej: 
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólno-
kształcącego i technikum, pochodzącym z rodzin 
spełniających kryterium dochodowe 456 zł netto 
na osobę w rodzinie. 
4.Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniają-Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniają-Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniają-Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniają-
cych kryterium dochodowego, na podstawie cych kryterium dochodowego, na podstawie cych kryterium dochodowego, na podstawie cych kryterium dochodowego, na podstawie 
decyzji dyrektora szkoły, decyzji dyrektora szkoły, decyzji dyrektora szkoły, decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona 
pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w 
danej gminie 5% ogólnej liczby uprawnionych 
uczniów. 
5.Uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upo-Uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upo-Uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upo-Uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ucz-śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ucz-śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ucz-śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ucz-
niom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej  
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. 
Rodzice, prawni opiekunowie uczniów realizują-Rodzice, prawni opiekunowie uczniów realizują-Rodzice, prawni opiekunowie uczniów realizują-Rodzice, prawni opiekunowie uczniów realizują-
cych obowiązek szkolny w szkołach z terenu cych obowiązek szkolny w szkołach z terenu cych obowiązek szkolny w szkołach z terenu cych obowiązek szkolny w szkołach z terenu 
Miasta Mrągowo mogą pobrać druki wniosków w Miasta Mrągowo mogą pobrać druki wniosków w Miasta Mrągowo mogą pobrać druki wniosków w Miasta Mrągowo mogą pobrać druki wniosków w 
sekretariatach szkół lub u pedagogów szkolnych.sekretariatach szkół lub u pedagogów szkolnych.sekretariatach szkół lub u pedagogów szkolnych.sekretariatach szkół lub u pedagogów szkolnych.    
Termin składania wniosków o przyznanie wy-Termin składania wniosków o przyznanie wy-Termin składania wniosków o przyznanie wy-Termin składania wniosków o przyznanie wy-
prawki upływa 13 września br.prawki upływa 13 września br.prawki upływa 13 września br.prawki upływa 13 września br.    

"Jestem z Mrągowa" "Jestem z Mrągowa" "Jestem z Mrągowa" ---   wspólna inicjatywawspólna inicjatywawspólna inicjatywa   
   miasta i Farmtrac’u  miasta i Farmtrac’u  miasta i Farmtrac’u     

Firma, która od 13 lat działa w Mrągowie podpisała kontrakt na eksport do Turcji. 10 tysięcy Firma, która od 13 lat działa w Mrągowie podpisała kontrakt na eksport do Turcji. 10 tysięcy Firma, która od 13 lat działa w Mrągowie podpisała kontrakt na eksport do Turcji. 10 tysięcy Firma, która od 13 lat działa w Mrągowie podpisała kontrakt na eksport do Turcji. 10 tysięcy 
traktorów za 80 mln euro trafi na tamtejszy rynek. To świetna informacja tym bardziej, że fir-traktorów za 80 mln euro trafi na tamtejszy rynek. To świetna informacja tym bardziej, że fir-traktorów za 80 mln euro trafi na tamtejszy rynek. To świetna informacja tym bardziej, że fir-traktorów za 80 mln euro trafi na tamtejszy rynek. To świetna informacja tym bardziej, że fir-
ma planuje jednocześnie zwiększenie zatrudnienia, a to szansa dla mieszkańców. Już niedługo ma planuje jednocześnie zwiększenie zatrudnienia, a to szansa dla mieszkańców. Już niedługo ma planuje jednocześnie zwiększenie zatrudnienia, a to szansa dla mieszkańców. Już niedługo ma planuje jednocześnie zwiększenie zatrudnienia, a to szansa dla mieszkańców. Już niedługo 
ruszy także wspólny projekt Miasta Mrągowo i Farmtrac ruszy także wspólny projekt Miasta Mrągowo i Farmtrac ruszy także wspólny projekt Miasta Mrągowo i Farmtrac ruszy także wspólny projekt Miasta Mrągowo i Farmtrac ----    „Jestem z Mrągowa”, który pomoże „Jestem z Mrągowa”, który pomoże „Jestem z Mrągowa”, który pomoże „Jestem z Mrągowa”, który pomoże 
w promocji miasta i jego przedsiębiorców.w promocji miasta i jego przedsiębiorców.w promocji miasta i jego przedsiębiorców.w promocji miasta i jego przedsiębiorców.    

Powstaje program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi 

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. Do 9 września ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. Do 9 września ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. Do 9 września ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. Do 9 września 
urzędnicy mrągowskiego magistratu czekali na propozycje zadań publicznych zaproponowa-urzędnicy mrągowskiego magistratu czekali na propozycje zadań publicznych zaproponowa-urzędnicy mrągowskiego magistratu czekali na propozycje zadań publicznych zaproponowa-urzędnicy mrągowskiego magistratu czekali na propozycje zadań publicznych zaproponowa-
nych do realizacji w przyszłym roku przez organizacje pozarządowe.nych do realizacji w przyszłym roku przez organizacje pozarządowe.nych do realizacji w przyszłym roku przez organizacje pozarządowe.nych do realizacji w przyszłym roku przez organizacje pozarządowe.    

Opracowywany w tej chwili program określa 
formy i zasady współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, takie jak zlecanie realizacji zadań 
publicznych, sposób realizacji programu oraz  
wysokość środków planowanych na jego realiza-
cję . Dokument ma odpowiadać nie tylko na po-
trzeby mieszkańców naszego miasta, ale także na 
potrzeby organizacji społecznych. Podmioty zali-
czane do sektora pozarządowego na stałe wpisane 
są w życie Mrągowa. Dzięki zaangażowaniu dzia-
łających w nich osób możliwe jest zaspokajanie 
wielu naszych potrzeb - między innymi w obsza-
rze zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu.  
Już po raz kolejny swoje propozycje do projektu 
tego dokumentu zgłosiły zainteresowane, mrą-
gowskie organizacje pozarządowe. W tej chwili 
opracowane są główne założenia dotyczące pro-
gramu współpracy z organizacjami pozarządowy-

mi. Następnie Program będzie jeszcze konsulto-
wany, a później trafi pod obrady Rady Miejskiej.  
Aktualny Program współpracy na 2013 r. można 
pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Miasto Mrągowo lub ze strony internetowej 
www.mragowo.pl – zakładka „ORGANIZACJE 
POZARZADOWE”. 
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AKTUALNOŚCI NGO AKTUALNOŚCI NGO   W skrócie 

MINĄŁ TERMIN PIERWSZEJ MINĄŁ TERMIN PIERWSZEJ MINĄŁ TERMIN PIERWSZEJ MINĄŁ TERMIN PIERWSZEJ     
WPŁATY ZA ODBIÓRWPŁATY ZA ODBIÓRWPŁATY ZA ODBIÓRWPŁATY ZA ODBIÓR    
    I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWI ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWI ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWI ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
MIESZKAŃCY MIASTA MRĄGOWOMIESZKAŃCY MIASTA MRĄGOWOMIESZKAŃCY MIASTA MRĄGOWOMIESZKAŃCY MIASTA MRĄGOWO    
10 sierpnia 2013 r. minął termin wpłaty pierwszej 10 sierpnia 2013 r. minął termin wpłaty pierwszej 10 sierpnia 2013 r. minął termin wpłaty pierwszej 10 sierpnia 2013 r. minął termin wpłaty pierwszej 
opłaty za miesiąc lipiec br. za odbiór i zagospoda-opłaty za miesiąc lipiec br. za odbiór i zagospoda-opłaty za miesiąc lipiec br. za odbiór i zagospoda-opłaty za miesiąc lipiec br. za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów.rowanie odpadów.rowanie odpadów.rowanie odpadów.    
Uprzejmie informujemy, że każdy właściciel i 
najemca nieruchomości zamieszkałej, który z 
różnych względów nie dopełnił obowiązku uisz-
czenia opłaty w terminie, zobowiązany jest do 
niezwłocznego jej uregulowania. 
Od nieterminowych wpłat będą naliczane odset-
ki, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zostaną wysłane upomnienia z doliczeniem ich 
kosztów w wysokości 8,80 zł.  
Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego miesią-
ca następnego za miesiąc poprzedni, zgodnie z 
zadeklarowaną kwotą, bez wezwania. 
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie (II piętro, pok. nr 56), w dni robo-
cze, od wtorku do piątku, w godzinach od 9.00 do 
14.00; w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 
15.00 lub na rachunek tut. Urzędu w banku PKO 
BP S.A. O/Mrągowo 
Nr konta : 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 
W tytule przelewu należy podać: adres nierucho-
mości, której dotyczy opłata oraz za jaki miesiąc 
jest ona wnoszona. 
Szanowni Mieszkańcy, nie narażajcie się na do-
datkowe koszty związane z nieterminowymi 
płatnościami!  

I Mrągowski Kongres Kobiet  
15 września w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie odbędzie się I Mrągowski Kongres 15 września w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie odbędzie się I Mrągowski Kongres 15 września w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie odbędzie się I Mrągowski Kongres 15 września w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie odbędzie się I Mrągowski Kongres 
Kobiet pod hasłem „Solidarność Kobiet ponad wszystkim”. Honorowy Patronat nad naszym Kobiet pod hasłem „Solidarność Kobiet ponad wszystkim”. Honorowy Patronat nad naszym Kobiet pod hasłem „Solidarność Kobiet ponad wszystkim”. Honorowy Patronat nad naszym Kobiet pod hasłem „Solidarność Kobiet ponad wszystkim”. Honorowy Patronat nad naszym 
Kongresem objęła Pani Burmistrz Otolia Siemieniec, zaś Matronat Stowarzyszenie Kongres Kongresem objęła Pani Burmistrz Otolia Siemieniec, zaś Matronat Stowarzyszenie Kongres Kongresem objęła Pani Burmistrz Otolia Siemieniec, zaś Matronat Stowarzyszenie Kongres Kongresem objęła Pani Burmistrz Otolia Siemieniec, zaś Matronat Stowarzyszenie Kongres 
Kobiet. Wsparcia udzielił, także Urząd Miejski w Mrągowie.Kobiet. Wsparcia udzielił, także Urząd Miejski w Mrągowie.Kobiet. Wsparcia udzielił, także Urząd Miejski w Mrągowie.Kobiet. Wsparcia udzielił, także Urząd Miejski w Mrągowie.    

To pierwsza tak spektakularna inicjatywa mło-
dziutkiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 
BAB-SKA. Wszystkie cele i działania naszej orga-
nizacji pragniemy kierować do Kobiet i zajmować 
się ważnymi dla nas obszarami życia. Jednym z 
głównych celów BAB-SKIEJ jest bowiem inicjo-
wanie, wspieranie i promowanie różnorodnych 
form aktywności Kobiet w społeczeństwie oraz 
budowanie partnerstwa w działaniu na rzecz 
Kobiet. Kiedy we wrześniu zeszłego roku,  kilka z 
nas wróciło z IV Kongresu Kobiet, pełne chęci do 
działania i naładowane kreatywnością, postano-
wiłyśmy wspólnie stworzyć  „coś” , na podobień-
stwa Warszawskiego KK. Okazało się, że nie 
jesteśmy jedyne, bo w całej Polsce takich konfe-
rencji i kongresów odbywa się moc. Już jesteśmy 
zaproszone do Olsztyna i Elbląga. 
Poprosiłyśmy o Matronat KK, ponieważ w wielu 
celach i działaniach Stowarzyszenie to jest z nami 
spójne, a poza tym, dzięki KK już czujemy się w 
pewnej „siatce” mądrego, mocnego i kobiecego 
działania. Jest nam po prostu dzięki  wsparciu KK i 
naszej Pani Burmistrz, dużo prościej, bo nie jeste-
śmy same! Mamy zresztą wielka nadzieję, na jak 
najszybszą współpracę ze wszystkimi organizacja-
mi i strukturami pro-kobiecymi Mrągowa i oko-
lic. 
Czym jest wspierający nasze działanie Kongres Czym jest wspierający nasze działanie Kongres Czym jest wspierający nasze działanie Kongres Czym jest wspierający nasze działanie Kongres 
Kobiet ? Kobiet ? Kobiet ? Kobiet ?     
To społeczna inicjatywa zrzeszająca osoby indy-
widualne, organizacje pozarządowe, przedstawi-
cielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, 
dziennikarstwa, związków zawodowych, związ-
ków pracodawców, gospodynie domowe  oraz 
wiele innych. Kongres skupia Kobiety z całej 
Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z 
różnych środowisk. Nie jest związany z żadną 
instytucją, ani żadną partią polityczną. Kongres 
Kobiet reprezentuje  Rada Programowa, w skład 
której wchodzi ponad 170 kobiet, ekspertek z 
całej Polski m.in.: Magdalena Środa, Henryka 
Bochniarz, Zdzisława Janowska, Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, Małgorzata Fuszara, Wanda Nowic-
ka, Dorota Warakomska, Agnieszka Graff, Anna 
Karaszewska, Barbara Labuda, Olga Krzyżanow-
ska, Teresa Kamińska, Lidia Adamska, Beata Ja-
rosz, Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, Elżbieta 
Penderecka, Irena Eris, Janina Ochojska, Kazimie-

ra Szczuka, Urszula Dudziak, Elżbieta Oleksy i 
wiele innych. W styczniu 2010 roku, ten społecz-
ny ruch został sformalizowany i powstało Stowa-
rzyszenie Kongres Kobiet. 
Czym jeszcze jest KK?Czym jeszcze jest KK?Czym jeszcze jest KK?Czym jeszcze jest KK?    
-największym ruchem społecznym w Polsce, 
który stale rośnie w siłę - w niektórych swoich 
celach jest polityczny, ale ponadpartyjny! 
-to coroczna wielka Konferencja w Pałacu kultury 
w Warszawie, na której spotyka się prawie 10 000 
Kobiet, którym bliskie są idee Kongresu: idee 
demokracji, równości płci, dobrobytu, społeczeń-
stwa obywatelskiego, sprawiedliwości, wolności i 
tolerancji. 
- to również wiele całorocznych inicjatyw , spo-
tkań regionalnych, szkoleń i debat; Kobiety spoty-
kają się w dużych miastach wojewódzkich, po-
wiatowych, gminach i wsiach 
-celem wszystkich kongresowych spotkań jest 
podnoszenie świadomości, wymiana informacji o 
aktywności i problemach kobiet w Polsce, wza-
jemna pomoc, budowanie więzi, solidarność, 
formułowanie postulatów oraz stwarzanie me-
chanizmów ich realizacji. 
Nasz wrześniowy I Mrągowski Kongres Kobiet, 
odbywa się pod hasłem „Solidarność kobiet ponad 
wszystkim” , ponad wyznaniem, pochodzeniem, 
wykształceniem, wiekiem i statusem. Będziemy 
miały zaszczyt gościć Panią Burmistrz Otolię 
Siemieniec,  prof. Magdę Środę, Pełnomocniczkę 
Regionalną KK Jadwigę Król, Wójciny: Helenę 
Żukowską i Agnieszkę Kurczewską, Dr Beatę 
Szachowicz, Agnieszkę Paradowską, Katarzynę 
Enerlich, Małgorzatę Błyskun, Małgorzatę Ko-
złowską oraz wiele  wspaniałych, aktywnych  
Kobiety z różnych środowisk. Odbędą się dwa 
panele dyskusyjne, zobaczymy film o Kobietach  i 
mam nadzieję, że podczas lunchu w Parku Kobiet  
zawiążą się nowe, wartościowe znajomości , a 
przede wszystkim poczujemy naszą Kobiecą Soli-
darność! 
W przyszłym roku, chciałybyśmy zorganizować 
II Kongres, dwudniowy. Oprócz bowiem wykła-
dów i paneli,  pragniemy wziąć udział w warszta-
tach samorozwoju i oczywiście  wspólnie poje-
chać do Warszawy na VI już Kongres Kobiet, bo 
to niesamowite przeżycie i ogromne doładowa-
nie!!! Czego Wam Dziewczyny i sobie codziennie 
życzymy. 
Do zobaczenia więc 15 września w Centrum 
Kultury i Turystyki w Mrągowie! Zabierzcie 
swoje Córki, Mamy, Babcie, Siostry, Przyjaciółki, 
Koleżanki, Znajome i jeśli chcecie Facetów.  Obie-
cujemy  radosne, ciekawe  i wspaniałe przeżycia.  
Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych BABCzłonkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych BABCzłonkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych BABCzłonkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych BAB----SKA.SKA.SKA.SKA.    

Do końca września opłata  
za koncesje na alkohol  

Przypominamy wszystkim Przypominamy wszystkim Przypominamy wszystkim Przypominamy wszystkim 
przedsiębiorcom, którzy przedsiębiorcom, którzy przedsiębiorcom, którzy przedsiębiorcom, którzy 
prowadzą sprzedaż napo-prowadzą sprzedaż napo-prowadzą sprzedaż napo-prowadzą sprzedaż napo-
jów alkoholowych, że do jów alkoholowych, że do jów alkoholowych, że do jów alkoholowych, że do 
30 września należy uiścić 30 września należy uiścić 30 września należy uiścić 30 września należy uiścić 
ostatnią ratę opłaty za ostatnią ratę opłaty za ostatnią ratę opłaty za ostatnią ratę opłaty za 

korzystanie z koncesji. korzystanie z koncesji. korzystanie z koncesji. korzystanie z koncesji.     
Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub prze-
lewem na konto. Nr rachunku: 39 1020 3639 
0000 8202 0005 0617. Niedokonanie opłaty w 
podanym terminie będzie skutkowało cofnięciem 
zezwolenia. 
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W skrócie AKTUALNOŚCI NGOAKTUALNOŚCI NGO  

Dołącz do Drużyny Dołącz do Drużyny Dołącz do Drużyny    
Szlachetnej Paczki!Szlachetnej Paczki!Szlachetnej Paczki!   
Zostań Super Wolontariuszem! przyłącz się do Zostań Super Wolontariuszem! przyłącz się do Zostań Super Wolontariuszem! przyłącz się do Zostań Super Wolontariuszem! przyłącz się do 
SZLACHETNEJ PACZKI SZLACHETNEJ PACZKI SZLACHETNEJ PACZKI SZLACHETNEJ PACZKI ----    jednego z najwięk-jednego z najwięk-jednego z najwięk-jednego z najwięk-
szych ogólnopolskich projektów, który pomaga szych ogólnopolskich projektów, który pomaga szych ogólnopolskich projektów, który pomaga szych ogólnopolskich projektów, który pomaga 
potrzebującym rodzinom wygrywać w walce z potrzebującym rodzinom wygrywać w walce z potrzebującym rodzinom wygrywać w walce z potrzebującym rodzinom wygrywać w walce z 
biedą. Aktualnie kompletujemy skład wolonta-biedą. Aktualnie kompletujemy skład wolonta-biedą. Aktualnie kompletujemy skład wolonta-biedą. Aktualnie kompletujemy skład wolonta-
riuszy w Mragowie. Chcemy razem z Tobą po-riuszy w Mragowie. Chcemy razem z Tobą po-riuszy w Mragowie. Chcemy razem z Tobą po-riuszy w Mragowie. Chcemy razem z Tobą po-
móc ludziom w naszej okolicy wygrać z biedą!móc ludziom w naszej okolicy wygrać z biedą!móc ludziom w naszej okolicy wygrać z biedą!móc ludziom w naszej okolicy wygrać z biedą!    
Co roku w całej Polsce wolontariusze odnajdują 
ludzi żyjących w biedzie, spotykają się z nimi, 
diagnozują sytuację, a potem dbają o jak najlepszą, 
odpowiadającą na konkretne potrzeby pomoc, 
przygotowywaną przez darczyńców. Dzięki 
wolontariuszom ludzie otrzymują nie tylko po-
moc materialną, ale także impuls do działania 
oraz informację, że są ważni! 
Akcja w zeszłym roku zawitała pierwszy raz w 
naszym mieście i okazała się ogromnym sukce-
sem. W ramach projektu pomoc otrzymało 30 
ubogich rodzin z terenu Mrągowa i okolic.  Zaan-
gażowanych było ponad 30 wolontariuszy, któ-
rym dziękujemy i  zachęcamy do udziału  w tym 
roku.  
Wejdź na: www.superw.pl i dołącz do rejonu Wejdź na: www.superw.pl i dołącz do rejonu Wejdź na: www.superw.pl i dołącz do rejonu Wejdź na: www.superw.pl i dołącz do rejonu 
Mrągowo! Czekamy na Ciebie!Mrągowo! Czekamy na Ciebie!Mrągowo! Czekamy na Ciebie!Mrągowo! Czekamy na Ciebie!    

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

Mrągowianie mogą zgłaszać kandyda-Mrągowianie mogą zgłaszać kandyda-Mrągowianie mogą zgłaszać kandyda-Mrągowianie mogą zgłaszać kandyda-
tury do Statuetki Mrongowiusza tury do Statuetki Mrongowiusza tury do Statuetki Mrongowiusza tury do Statuetki Mrongowiusza ––––    
najważniejszego wyróżnienia przy-najważniejszego wyróżnienia przy-najważniejszego wyróżnienia przy-najważniejszego wyróżnienia przy-
znawanego osobom wybitnie zasłużo-znawanego osobom wybitnie zasłużo-znawanego osobom wybitnie zasłużo-znawanego osobom wybitnie zasłużo-
nym dla Mrągowa.nym dla Mrągowa.nym dla Mrągowa.nym dla Mrągowa.    

Statuetka Mrongowiusza wręczana jest przez 
Burmistrz Miasta Mrągowo oraz Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej podczas Dni Mrągowa oraz 
Obchodów Święta Niepodległości. O przyznaniu 
tego wyróżnienia decyduje kapituła, która spoty-
ka się dwa razy do roku. Od 2000 roku  wyróż-
nienie trafiło do ponad 30 osób. Podczas tego-
rocznych obchodów Dni Mrągowa Statuetkę 
wręczono Krzysztofowi Trzcińskiemu - uhono-
rowanemu za działalność społeczną na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości i mieszkańców miasta 
Mrągowo.  
Kandydatury do Statuetki Mrongowiusza, która 
zostanie wręczona 11 listopada br. można zgła-
szać do 30 września w Referacie Strategii Rozwo-
ju Promocji i Integracji Europejskiej w Urzędzie 
Miasta. Więcej informacji www.mragowo.pl/pl/
miasto/o-miescie/statuetka-mrongowiusza.  

Inkubator Ekonomii Społecznej  
działa w Mrągowie  

Urząd Miejski nawiązał współpracę z działającym w naszym mieście od lipca 2013 r. Inkubato-Urząd Miejski nawiązał współpracę z działającym w naszym mieście od lipca 2013 r. Inkubato-Urząd Miejski nawiązał współpracę z działającym w naszym mieście od lipca 2013 r. Inkubato-Urząd Miejski nawiązał współpracę z działającym w naszym mieście od lipca 2013 r. Inkubato-
rem Ekonomii Społecznej. Jednostka ma kompleksowo wspierać oraz wzmacniać potencjał rem Ekonomii Społecznej. Jednostka ma kompleksowo wspierać oraz wzmacniać potencjał rem Ekonomii Społecznej. Jednostka ma kompleksowo wspierać oraz wzmacniać potencjał rem Ekonomii Społecznej. Jednostka ma kompleksowo wspierać oraz wzmacniać potencjał 
sektora ekonomii społecznej.  sektora ekonomii społecznej.  sektora ekonomii społecznej.  sektora ekonomii społecznej.      

Inkubator Ekonomii Społecznej, którego terenem 
działania jest powiat mrągowski oferuje: 
- usługi informacyjno - konsultacyjne dla osób 
zainteresowanych ekonomią społeczną, 
- kompleksowe usługi doradcze biznesowe, mar-
ketingowe, prawne i księgowe, 
- profesjonalne szkolenia umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/
lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii 
społecznej, 
- usługi wspierające rozwój partnerstw lokalnych 
na rzecz ekonomii społecznej m.in. poprzez budo-
wę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu 
wspierania rozwoju podmiotów ekonomii spo-
łecznej oraz konsolidacji podmiotów ekonomii 
społecznej, 
- działania promocyjne na rzecz zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej, 
- wsparcie infrastrukturalne dla powstałych pod-
miotów ekonomii społecznej. 
Oferta usług świadczonych przez Inkubator Eko-
nimii Społecznej skierowana jest do: 
- osób fizycznych bezrobotnych i długotrwale 
bezrobotnych, korzystających z pomocy społecz-
nej, osób prawnych, spółdzielni socjalnych, pod-
miotów ekonomii społecznej, członków i pracow-
ników spółdzielni socjalnych, organizacji pozarzą-
dowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów 

Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności 
Zawodowej,  Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej,  
Jednostek Samorządu Terytorialnego, kościelnych 
osób prawnych, instytucji rynku pracy oraz po-
mocy i integracji społecznej, przedstawicieli lokal-
nych przedsiębiorstw i mediów w zakresie pro-
mocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sekto-
rze ekonomii społecznej oraz rozwoju partner-
stwa. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i 
miejsca spotkania dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo i grup świadczymy również usługi wy-
jazdowe. 
Więcej informacji można uzyskać:Więcej informacji można uzyskać:Więcej informacji można uzyskać:Więcej informacji można uzyskać:    
Inkubator Ekonomii Społecznej w MrągowieInkubator Ekonomii Społecznej w MrągowieInkubator Ekonomii Społecznej w MrągowieInkubator Ekonomii Społecznej w Mrągowie    
ul. Królewiecka 41/5 
11-700 Mrągowo 
tel. 730-512-733 
ies.wamacoop.mragowo@gmail.com  
Biuro czynne:Biuro czynne:Biuro czynne:Biuro czynne:    
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00 
Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych 
usług doradców w ramach IES.usług doradców w ramach IES.usług doradców w ramach IES.usług doradców w ramach IES.    
Barbara Elżbieta Wyłudek - Kierownik Inkubato-
ra Ekonomii Społecznej 
ies.wamacoop.bw@gmail.com 
Jolanta Mojzych - Doradca/Animator 
ies.wamacoop.jm@gmail.com 

Inkubator zaprasza na szkolenia  
,,S,,S,,S,,SZKOŁAZKOŁAZKOŁAZKOŁA    EEEEKONOMIIKONOMIIKONOMIIKONOMII    SSSSPOŁECZNEJPOŁECZNEJPOŁECZNEJPOŁECZNEJ” ” ” ”     
Trwa nabór do udziału w "Szkole Ekonomii Spo-
łecznej" mającej na celu podniesienie wiedzy i 
kompetencji przedstawicieli JST, instytucji rynku 
pracy i organizacji pozarządowych z powiatu 
mrągowskiego i kętrzyńskiego. Celem szkolenia 
jest zwiększenie efektywności i profesjonalizmu 
działań w obszarze ekonomii społecznej oraz sfe-
rze pożytku publicznego, w tym przygotowanie 
do podjęcia działalności gospodarczej lub odpłatnej 
działalności statutowej. 
Szkolenie odbędzie się w  I terminie w dniach 21-
22.09.2013  oraz w II terminie w dniach 19-
20.10.2013 r. w Hotelu Solar Palace SPA & 
Wellness w Mrągowie. Organizator zapewnia 
bezpłatny nocleg i wyżywienie. 
,,LIDER EKONOMI SPOŁECZNEJ” ,,LIDER EKONOMI SPOŁECZNEJ” ,,LIDER EKONOMI SPOŁECZNEJ” ,,LIDER EKONOMI SPOŁECZNEJ”     
Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i kom-
petencji przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych i osób bezrobotnych poszukujących zatrud-
nienia. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności 

gospodarczej w podmiotach ekonomii społecznej. 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby poszu-
kujące zatrudnienia oraz przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych z powiatów: kętrzyńskiego i 
mrągowskiego. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Szkolenia będą  odbywały się w dwóch terminach: 
I termin w dniach 20-22.09.2013, II termin w 
dniach 18-20.10.2013 r. w Hotelu Solar Palace 
SPA & Wellness w Mrągowie. Organizator za-
pewnia bezpłatny nocleg i wyżywienie. 
Więcej informacji oraz karty zgłoszeniowe na 
szkolenia dostępne są na stronie internetowej 
miasta www.mragowo.pl.  
Projekt „Inkubatory Ekonomii Społecznej”, reali-
zowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WA-
MA-COOP, 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 
pok.203a w Partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Olsztynie 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 

MMMMMMMM    



 

Piotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr PiercewiczPiotr Piercewicz    
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Mrągowianin drugi na podium w Finale  
Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur 
W Mrągowie odbyły się siódme regaty z cyklu Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur. W W Mrągowie odbyły się siódme regaty z cyklu Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur. W W Mrągowie odbyły się siódme regaty z cyklu Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur. W W Mrągowie odbyły się siódme regaty z cyklu Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur. W 
zawodach wzięło udział 24 zawodników w Klasie Omega. Rywalizację wygrała załoga prowadzona przez zawodach wzięło udział 24 zawodników w Klasie Omega. Rywalizację wygrała załoga prowadzona przez zawodach wzięło udział 24 zawodników w Klasie Omega. Rywalizację wygrała załoga prowadzona przez zawodach wzięło udział 24 zawodników w Klasie Omega. Rywalizację wygrała załoga prowadzona przez 
sternika Piotra Małeckiego z Giżycka, drugie miejsce zajął mrągowianin Emil Bałdyga, trzecie miejsce sternika Piotra Małeckiego z Giżycka, drugie miejsce zajął mrągowianin Emil Bałdyga, trzecie miejsce sternika Piotra Małeckiego z Giżycka, drugie miejsce zajął mrągowianin Emil Bałdyga, trzecie miejsce sternika Piotra Małeckiego z Giżycka, drugie miejsce zajął mrągowianin Emil Bałdyga, trzecie miejsce 
przypadło Krzysztofowi Małeckiemu, również z Giżycka.przypadło Krzysztofowi Małeckiemu, również z Giżycka.przypadło Krzysztofowi Małeckiemu, również z Giżycka.przypadło Krzysztofowi Małeckiemu, również z Giżycka.    

- Regaty to jedno z działań podjętych przez sie-
dem mazurskich samorządów w ramach kampa-
nii 7 Cudów Mazur, które zjednoczyły się, by 
promować region i przygotować jednolitą oraz 
atrakcyjną ofertę turystyczną. Kampania realizo-
wana jest przez samorządy Mikołajek, Węgorze-
wa, Giżycka, Rucianego – Nidy, Pisza, Rynu  oraz 
Mrągowa – mówi Burmistrz Mrągowa. Razem z 
partnerami od końca ubiegłego roku pracujemy 
nad strategią mającą budować nową wspólną 
markę.  Zmagania na wodzie, które mieliśmy 
okazję obserwować od maja w poszczególnych 
miastach w ramach Żeglarskiego Grand Prix, to 
jeden z efektów tej współpracy – dodaje Otolia 
Siemieniec. 
W biegach finałowych na jeziorze Czos, które 
oficjalnie zakończyły rywalizację uczestniczyło 
siedmiu najlepszych żeglarzy cyklu Żeglarskiego 
Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur oraz załoga 
reprezentująca Mrągowo.   
Jednak Finał Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 
cudów Mazur to nie były tylko zmagania na wo-
dzie, organizatorzy przygotowali także wiele 
atrakcji na lądzie. Żeglarska rywalizacja wzboga-
cona została o cykl wydarzeń w ramach akcji 
SPORT ZMIENIA MRĄGOWO.  Dla mrągo-
wian i gości przygotowano: Sportowy Festyn 
Przedszkolaków, Turniej Futbol Zmienia - Pu-
char Fair Play pod patronatem Burmistrz Miasta 
Mrągowo,  Mistrzostwa Mrągowa w Piłce Plażo-
wej Siatkowej Omega Cup 2013, a także  specjalne 
atrakcje: warsztaty hortiterapii, garncarskie oraz 
happening Sportowo, zdrowo, kolorowo!  Atrak-
cję, w postaci wspólnego tworzenia malowidła, 
odzwierciedlającego jedną ze scen kultowego 
filmu ,,Rejs” przygotowali również artyści mrą-
gowskiej grupy Paradox Art. To właśnie ta grupa 
namalowała na Ekomarinie mural Sport Zmienia 
Mrągowo, którego oficjalna prezentacja odbyła się 
w trakcie sobotniej imprezy. Piknik rodzinny 

zakończył występ zespołu ,,Szybki Montaż”. 
Ostatnim punktem imprezy było podsumowanie 
Finału Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cu-
dów Mazur. Ostatecznie zmagania wygrał Piotr 
Małecki z Giżycka, drugie miejsce na podium 
przypadło Emilowi Bałdydze z Mrągowa, a trzecie 
Krzysztofowi Małeckiemu. 
Najlepszym żeglarzom Otolia Siemieniec, Bur-
mistrz Miasta Mrągowo, Wioletta Śląska – Zyśk, 
Zastępca Burmistrza Pisza oraz Andrzej Lacho-
wicz,  zastępca Burmistrza Węgorzewa wręczyli  
puchary oraz nagrody pieniężne ufundowane 
przez włodarzy miast, w których rozegrano cykl 
regat w wysokości 2.500 zł - I miejsce,  1.000 zł - II 
miejsce, 500 zł - III miejsce. Dodatkowo wśród 
uczestników regat finałowych rozlosowane zosta-
ły nagrody specjalne wręczone przez pozostałych 
przedstawicieli poszczególnych samorządów. 
Zwycięska ekipa otrzymała także odzież sportową 
„DAD Sportswear”, oficjalnego dostawcy odzieży 
dla Polskiego Związku Żeglarskiego, ufundowaną 
przez dystrybutora marki - firmę WOOW – 
Studio z Mrągowa. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy 
za współpracę partnerom z poszczególnych samo-
rządów i jednocześnie zapraszamy na kolejne 
regaty Żeglarskiego Grand Prix o Puchar 7 Cu-
dów Mazur w przyszłym roku!  
Organizatorzy: Organizatorzy: Organizatorzy: Organizatorzy: Urząd Miejski w Mrągowie, Cen-
trum Kultury i Turystyki oraz Klub Sporto-
wy ,,Baza” Mrągowo 
Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy "Omega" Mrągowo, ,,MSIS” Mazurskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w 
Mrągowie, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo 
Kondycyjny, Centrum Edukacji Ekologicznej 
(Ekomarina), Ośrodek Szkolenia i Wychowania – 
OHP w Olsztynie, Gościniec Molo w Mrągowie, 
WOOW – Studio z Mrągowa dystrybutor marki 
„DAD Sportswear”.  

Fot. Marian Modzelewski 

Fot. MSIS 

Piłkarze Mrągowii  
Udanie rozpoczęli sezon 2013/14.  

Po sześciu kolejkach zaj-Po sześciu kolejkach zaj-Po sześciu kolejkach zaj-Po sześciu kolejkach zaj-
mują szóste miejsce w mują szóste miejsce w mują szóste miejsce w mują szóste miejsce w 
tabeli III ligi, a do lidera tabeli III ligi, a do lidera tabeli III ligi, a do lidera tabeli III ligi, a do lidera 
tracą jedynie 3 punkty.tracą jedynie 3 punkty.tracą jedynie 3 punkty.tracą jedynie 3 punkty.    
Przebudowana przed 
sezonem Mrągowia jest 

drużyną nieobliczalną. Jak podkreślał przed sezo-
nem trener Zbigniew Marczuk siła tkwi w po-
tencjale ofensywnym drużyny. To widać w każ-
dym spotkaniu, pomijając jedynie mecz z Turem 
Bielsk Podlaski. Jest to jedyny mecz, w którym 
nasi piłkarze nie trafili do siatki rywali. 
W innych spotkaniach robią to regularnie. Mrą-
gowia zaczęła sezon od zwycięstwa nad Motorem 
Lubawa po dwóch golach Pawła Kowalewskiego. 
Niestety, nasz napastnik w tym samym meczu 
obejrzał czerwoną kartkę i został zawieszony na 
trzy spotkania. To zdarzenie miało spory wpływ 
na kolejne mecze. W drugiej kolejce Mrągowia 
ograła na wyjeździe ŁKS Łomża 3:2, ale w kolej-
nych trzech zdobyła już tylko jeden punkt 
(bezbramkowy remis z Turem). Na szczęście złą 
passę udało się przerwać w spotkaniu z Huraga-
nem Morąg. Wygrana Mrągowii przerwała także 
passę rywali, bo Huragan do szóstej kolejki miał 
na koncie trzy zwycięstwa. Jednak gole Kacpra 
Rokickiego, Mateusza Niedźwieckiego i Szymona 
Nałysnyka pozwoliły zgarnąć w Morągu komplet 
punktów, mimo że gospodarze też mieli swoje 
szanse. Choćby w postaci dwóch rzutów kar-
nych. Jeden został przestrzelony, a drugi obronił 
Piotr Osmański. Po sześciu kolejkach można z 
optymizmem patrzeć w przyszłość. Kontuzję 
wyleczył już Damian Majak, do gry wrócił Paweł 
Kowalewski, w coraz lepszej formie znajduje się 
Szymon Nałysnyk. Do dyspozycji trenera są już 
także bracia Bladosz, którzy mimo młodego wie-
ku coraz śmielej poczynają sobie na boisku. To 
dopiero początek wyjątkowo długiej rundy. 
Przed nami jeszcze siedem ligowych spotkań w 
roli gospodarza w rundzie jesiennej. 

Szachiści rywalizowali  
w Mrągowie 
MKS „Mrągowia” w Mrągowie wraz z klubem 
szachowym Junior Lubin zorganizował krajowy 
Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrz 
Miasta Mrągowo Otolii Siemieniec.  W turnieju 
uczestniczyło 32 szachistów, w tym 19 juniorów, 
z całej Polski. Turniej rozegrano w dwóch gru-
pach: główny OPEN zgłoszony do międzynaro-
dowej federacji szachowej FIDE oraz turniej ju-
niorów.  
W opinii uczestników  turniej okazał się bardzo 
udany pod względem organizacyjnym, jak rów-
nież pod względem sportowym. Uzyskano 7 
norm na wyższe kategorie szachowe i 8 klas spor-
towych, a ponadto najmłodsi uczestnicy nabrali 
wiele doświadczeń w konfrontacji z rutynowany-
mi starszymi szachistami.  

NKNKNKNK    
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ZAJMIJ CZAS PO WAKACJACH ZAJMIJ CZAS PO WAKACJACH   

Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na zajęcia w  
nowym sezonie  

Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś interesującego, spotkać Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś interesującego, spotkać Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś interesującego, spotkać Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się czegoś interesującego, spotkać     
ciekawe osoby czy wystąpić przed publicznością albo po prostu aktywnie spędzić czas Centrum Kultury i Turystyki ciekawe osoby czy wystąpić przed publicznością albo po prostu aktywnie spędzić czas Centrum Kultury i Turystyki ciekawe osoby czy wystąpić przed publicznością albo po prostu aktywnie spędzić czas Centrum Kultury i Turystyki ciekawe osoby czy wystąpić przed publicznością albo po prostu aktywnie spędzić czas Centrum Kultury i Turystyki     
proponuje udział w zajęciach.proponuje udział w zajęciach.proponuje udział w zajęciach.proponuje udział w zajęciach.    
Zapoznaj się z naszymi propozycjami w tym sezonie i znajdź coś dla siebie! Zapoznaj się z naszymi propozycjami w tym sezonie i znajdź coś dla siebie! Zapoznaj się z naszymi propozycjami w tym sezonie i znajdź coś dla siebie! Zapoznaj się z naszymi propozycjami w tym sezonie i znajdź coś dla siebie!     
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Informacje oraz zapisy w siedzibie Centrum (dział organizacji imprez, I piętro), Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Informacje oraz zapisy w siedzibie Centrum (dział organizacji imprez, I piętro), Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Informacje oraz zapisy w siedzibie Centrum (dział organizacji imprez, I piętro), Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Informacje oraz zapisy w siedzibie Centrum (dział organizacji imprez, I piętro),     
tel. 89 743 34 53.tel. 89 743 34 53.tel. 89 743 34 53.tel. 89 743 34 53.    

Teatr MańjaTeatr MańjaTeatr MańjaTeatr Mańja    

Zajęcia teatralne skierowane do dzieci i młodzie-
ży poprowadzi aktor Sebastian Badurek. Zajęcia 
uczą  poprawnej wymowy, interpretacji tekstu, 
wyrażania emocji. Ich efektem jest wystawienie 
spektaklu. Chętne osoby zapraszamy na spotkanie 
organizacyjne w piątek 20 września o godz. 15.00 
w sali teatralnej.  

Mrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca WspółczesnegoMrągowska Scena Tańca Współczesnego    

Zajęcia tańca współczesnego skierowane są do 
młodzieży i odbywają się 2 razy w tygodniu. 
Choreografem zespołu jest Marta Szymborska. 
Grupa prezentuje swoje dokonania na mrągow-
skiej scenie oraz na przeglądach tanecznych, a jej 
członkowie biorą udział w warsztatach oraz pro-
jektach tanecznych. Pierwsze spotkanie odbędzie 
się 24 września o godz. 15.00 w sali baletowej. 
Wiek uczestników od 12 lat.    

HIPHIPHIPHIP----HOP / breakdanceHOP / breakdanceHOP / breakdanceHOP / breakdance    

Na zajęcia  taneczne w technice hip-hop oraz 
pokrewnych, które poprowadzi Izabela Andrear-
czyk zapraszamy w środy od 2 października o 
godz. 14.30 – grupa dziecięca JUMP, o godz. 16.00 
grupa młodzieżowa ROCKING STEPS. 

Teatr ŚwiatłaTeatr ŚwiatłaTeatr ŚwiatłaTeatr Światła    

Propozycja skierowana do młodych fascynatów 
sztuki niekonwencjonalnej, chętnych do tworze-
nia grupy tańca z ogniem. Zajęcia uczą technik 
fireshow przy użyciu różnych sprzętów aby w 
przyszłości tworzyć widowiska świetlne. Zainte-
resowane osoby zapraszamy na spotkanie organi-

zacyjne 27 września o godz. 15.00 w sali widowi-
skowej CKiT. Zajęcia prowadzi Justyna Zapała. 

Zajęcia plastyczne / warsztaty WITRAŻUZajęcia plastyczne / warsztaty WITRAŻUZajęcia plastyczne / warsztaty WITRAŻUZajęcia plastyczne / warsztaty WITRAŻU    

Zajęcia plastyczne prowadzone przez Dorotę 
Kruszewską skierowane są do młodzieży zainte-
resowanej nauką rysunku i malarstwa. Odbywać 
się będą od 2 października w środy o godz. 16.00 
w pracowni plastycznej.  

Osobom dorosłym oraz młodzieży powyżej 15 
roku życia proponujemy odpłatne warsztaty 
witrażu metodą Tiffany’ego. Uczestnicy zajęć 
zapoznają się z technikami projektowania i wyko-
nywania m.in. witrażu, przedmiotów codzienne-
go użytku, biżuterii itp. z wykorzystaniem do-
stępnych wzorów oraz własnych pomysłów. 
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 
godziny. Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my na spotkanie organizacyjne 30 września o 
godz. 16.00 w pracowni plastycznej. 

Zajęcia rękodzielnicze Zajęcia rękodzielnicze Zajęcia rękodzielnicze Zajęcia rękodzielnicze ----    decoupagedecoupagedecoupagedecoupage    

Zapraszamy na zajęcia rękodzielnicze, które po-
prowadzi Alicja Naworska-Kotelon. Młodzieży i 
dorosłym proponujemy zajęcia z techniki decou-
page, czyli zdobienia przedmiotów, polegającego 
na przyklejaniu wzoru wyciętego z papieru lub 
serwetki na odpowiednio przygotowaną po-
wierzchnię z drewna, metalu, szkła, tkaniny, 
plastiku, ceramiki i innych. Zajęcia będą odbywać 
się raz w tygodniu po 3 godziny, opłata za zajęcia 
wynosi 45 zł miesięcznie i stanowi opłatę za ma-
teriały niezbędne do ich realizacji. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się we wtorek 24 wrze-

śnia o godz.  17.00 w sali plastycznej  

Chór KAMERTONChór KAMERTONChór KAMERTONChór KAMERTON    

Zespół chóralny „Kamerton” to propozycja 
wspólnego muzykowania skierowana do osób 
nieco starszych, którzy hołdują zasadzie „piosenka 
jest dobra na wszystko”. Repertuar tworzą pieśni 
ludowe, patriotyczne, wojskowe czyli „muzyczny 
bukiet” z minionych lat. Na zajęcia, prowadzone 
przez Justynę Zapałę zapraszamy od października.  

Orkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIAOrkiestra Dęta MRONGOVIA    

Orkiestra działa od kilku lat przy CKiT, prowa-
dzona przez Andrzeja Regieca. Występy Orkie-
stry, w skład której wchodzą dzieci, młodzież i 
dorośli,  uświetniają większość miejskich uroczy-
stości. Próby odbywają się w sali na piętrze: po-
niedziałki i środy o godz. 18.00 w sali na piętrze. 
Nabór do orkiestry jest stały. Więcej informacji o 
działalności orkiestry znajduje się na stronie 
www.orkiestramrongovia.pl.  

Pracownia muzyczna Pracownia muzyczna Pracownia muzyczna Pracownia muzyczna     

Pracownia otwarta jest dla wszystkich, którzy 
pragną realizować swoją muzyczną pasję.  Zapra-
szamy zespoły z Mrągowa i okolic. Sala wyposa-
żona jest w sprzęt nagłaśniający - wzmacniacze do 
gitar i zestaw perkusyjny. Zgłoszenia przyjmuje-
my od 23 września. Wszystkie osoby chętne 
zapraszamy na spotkanie organizacyjne, w ponie-
działek 23 września o godz. 15.30.  

Młodzi Animatorzy KulturyMłodzi Animatorzy KulturyMłodzi Animatorzy KulturyMłodzi Animatorzy Kultury    

Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży do 
pracy w charakterze animatora kultury. Uczestni-
cy mają możliwość włączania się w prace koncep-
cyjne oraz realizację imprez organizowanych 
przez CKiT w Mrągowie oraz podejmują własne 
działania i inicjatywy. Spotkania odbywają się od 
września w środy o godz. 15.00 w sali kameralnej. 
Grupą opiekuje się Alicja Naworska-Kotelon. 

Aerobik oraz zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   Aerobik oraz zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   Aerobik oraz zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa   Aerobik oraz zajęcia profilaktyki bólów kręgosłupa       

Zajęcia aerobiku wzmacniające kondycję fizycz-
ną, pomagające schudnąć a równocześnie popra-
wiające samopoczucie poprowadzi Agnieszka 
Dobrosielska – instruktorka fitness i fizjoterapeut-
ka. Zajęcia odbywają się od września w sali bale-
towej w poniedziałki i środy o godz. 19.00 (I gru-
pa) oraz we wtorki i czwartki (II grupa). Na zaję-
cia ruchowe mające na celu profilaktykę bólów 
kręgosłupa we wtorki i czwartki o godz. 18.00.  



 

- Ci, którzy interesują się rękodziełem zapraszamy 
na zajęcia rękodzielnicze zajęcia rękodzielnicze zajęcia rękodzielnicze zajęcia rękodzielnicze .W programie:  wykony-
wanie lalek przy jednoczesnej nauce szycia ręcz-
nego, szycia na maszynie, umiejętności łączenia ze 
sobą różnych materiałów; poznanie nowatorskich 
technik artystycznych (decupage, twist-art, gul-
ling); wykonywanie stroików okazjonalnych; 
modelowanie z masy solnej, plasteliny, modeliny, 
gliny; poznanie ściegów hafciarskich i nauka wy-
szywania, tkanie oraz elementy rysunku i malar-
stwa. Uczestnicy zajęć mają również możliwość 
udziału w konkursach o zasięgu powiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodo-
wym. 

- Ci , których pasją jest taniec mogą zapisać się na 
zajęcia zespołu "Kawałek Mrągowa" i taniec towa-zajęcia zespołu "Kawałek Mrągowa" i taniec towa-zajęcia zespołu "Kawałek Mrągowa" i taniec towa-zajęcia zespołu "Kawałek Mrągowa" i taniec towa-
rzyski. rzyski. rzyski. rzyski. Tu można nauczyć się tańca ludowego, 
tańca country oraz kroków samby, rumby, cha-
cha, jive, salsy, walca, tanga, fokstrota ,merengue, 
salsy. Zespół "Kawałek Mrągowa" ma swoich 
dorosłych przyjaciół, którzy wspólnie tańczą z 
dziećmi na wielu występach oraz uczestniczą 
razem w Pikniku Country przeprowadzając 
"rekord tańca liniowego". Zespół "Kawałek Mrą-
gowa" prezentował się również z grupą taneczną 
"Rodeo" podczas Pikniku Country. 

-W tym roku ruszają zajęcia grup: Fresh, Azong, zajęcia grup: Fresh, Azong, zajęcia grup: Fresh, Azong, zajęcia grup: Fresh, Azong, 
Iskierki i Iskiereczki. Iskierki i Iskiereczki. Iskierki i Iskiereczki. Iskierki i Iskiereczki. Przyjmujemy chętnych 
uczestników tylko do grupy Fresh i Azong- a więc 
dzieci starsze. Grupy ćwiczą w technice tańca hip 
hop, house, dance show i zdobywają czołowe 
miejsca w turniejach powiatowych, wojewódz-
kich i ogólnopolskich oraz występują na impre-
zach miejskich i akcjach charytatywnych. Mają 
też możliwość udziału w warsztatach ze znanymi 
tancerzami. 

- Jeśli ktoś chce nauczyć się gry na gitarze gry na gitarze gry na gitarze gry na gitarze zapra-
szamy na zajęcia prowadzone w zakresie podsta-
wowym i zaawansowanym. Oprócz nauki uczest-
nicy mają możliwość prezentacji nabytych umie-
jętności na występach MDK i poza placówką. 
Tworzony jest również zespół muzyczny repre-
zentujący pracownię na wszelkich akcjach i im-
prezach artystycznych. 

- Na miłośników teatru czekają zajęcia teatralne. zajęcia teatralne. zajęcia teatralne. zajęcia teatralne. 
Umożliwiają one amatorską działalność teatralną i 
zabawę z teatrem poprzez doskonalenie wymo-
wy, naukę pięknej recytacji, animacje kukiełkowe, 
twórcze przedstawienia i wspólne tworzenie 
scenografii. Dzieci uczą się pięknego czytania, 
recytacji. Grupy również występują na imprezach 

organizowanych przez MDK i poza placówką. 
Biorą udział w konkursach recytatorskich, wystę-
pują dla swoich rodziców  i dzieci z mrągowskich 
przedszkoli oraz w bibliotece. 

-Zainteresowanych tenisem stołowym tenisem stołowym tenisem stołowym tenisem stołowym zaprasza-
my na zajęcia dla początkujących i zajęcia zaa-
wansowane. Poprzez trening ogólnorozwojowy i 
nabycie odpowiednich umiejętności sportowych 
można uczestniczyć w turniejach miejskich, 
gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Zaję-
cia tenisa stołowego odbywają się na ul. Bohate-
rów Warszawy -w sali gimnastycznej. 

- Dzieci i młodzież, która chce rozwijać swoje 
zainteresowania i uzdolnienia artystyczne zapra-
szamy również na zajęcia plastycznezajęcia plastycznezajęcia plastycznezajęcia plastyczne, na których 
oprócz malarstwa, rysunku, modelowania i grafiki 
można poznać nowatorskie techniki mieszane 
oraz mieć możliwość udziału w konkursach na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopol-
skim i międzynarodowym. Uczestnicy mają też 
możliwość zwiedzania wystaw i galerii oraz orga-
nizowania własnych wystaw. Zajęcia odbywają 
się również w plenerze. 

- Zainteresowanych zajęciami Chóru Schola Vo-Chóru Schola Vo-Chóru Schola Vo-Chóru Schola Vo-
cale cale cale cale zapraszamy na spotkania przygotowujące do 
wspólnych koncertów i musicali. Oprócz wystę-
pów dla miasta Mrągowo chór reprezentuje Mrą-
gowo w innych miejscowościach. Brał również 
udział w prezentacji spektaklu "Król Lew" w mie-
ście GRÜNBERG. 

- najmłodszych uczestników zapraszamy na zaję-

Młodzieżowy Dom Kultury także przygotował Młodzieżowy Dom Kultury także przygotował Młodzieżowy Dom Kultury także przygotował    
ofertę zajęć pozaszkolnych ofertę zajęć pozaszkolnych ofertę zajęć pozaszkolnych    
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udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych. udziału w ciekawych zajęciach artystycznych i sportowych.             
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www.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.plwww.mdk.mragowo.pl            
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ZAJMIJ CZAS PO WAKACJACH ZAJMIJ CZAS PO WAKACJACH   

cia Akademii Przedszkolaka, które odbywają się 
w dwóch grupach wiekowych. Są to zajęcia 
przedszkolne obejmujące zabawę swobodną, 
taniec, śpiew, gry, plastykę, rytmikę. Grupy wy-
stępują dla swoich rodziców oraz biorą udział w 
imprezach organizowanych przez MDK- stawia-
jąc pierwsze kroki na scenie. Grupa młodsza w 
tym roku będzie spotykała się we wtorki i czwart-
ki a starsza w poniedziałki i środy. 

- Zapraszamy również chętnych wolontariuszy chętnych wolontariuszy chętnych wolontariuszy chętnych wolontariuszy 
na spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą z na spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą z na spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą z na spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą z 
ZSS i DPS w Mrągowie oraz pomoc w przygoto-ZSS i DPS w Mrągowie oraz pomoc w przygoto-ZSS i DPS w Mrągowie oraz pomoc w przygoto-ZSS i DPS w Mrągowie oraz pomoc w przygoto-
waniach akcji charytatywnej "Być dla innych"waniach akcji charytatywnej "Być dla innych"waniach akcji charytatywnej "Być dla innych"waniach akcji charytatywnej "Być dla innych" 

Młodzieżowy Dom Kultury otrzymał od Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej tytuł "Miejsce od-
krywania talentów" ale jest również miejscem 
wspierania dzieci i młodzieży w ich twórczym 
rozwoju, wychowaniu oraz miejscem integracji z 
dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i miejscem 
integracji lokalnej. Organizuje Mistrzostwa Ta-
neczne, akcję " Być dla innych" i wiele konkur-
sów plastycznych, rękodzielniczych,  recytator-
skich i turniejów sportowych. Współpracuje z 
innymi placówkami, stowarzyszeniami i funda-
cjami aby oprócz edukacji i wychowania wspierać 
innych i uczyć otwartości na drugiego człowieka 
poprzez wspaniały wolontariat od najmłodszych 
lat. Każdy może więc znaleźć tu coś dla siebie, 
tworzyć i dzielić się z innymi, rozwijać się i "żyć z 
pasją" .  

Zapraszamy!!!!Zapraszamy!!!!Zapraszamy!!!!Zapraszamy!!!!    
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KULTURALNIKKULTURALNIK  

11 . Objazdowy Festiwal WATCH DOCS 11 . Objazdowy Festiwal WATCH DOCS 11 . Objazdowy Festiwal WATCH DOCS    
po raz kolejny odwiedzi Mrągowopo raz kolejny odwiedzi Mrągowopo raz kolejny odwiedzi Mrągowo   

Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Na projekcje festiwalowe zapraszamy do Sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w 
dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27dniach 27------------28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 28 września 2012 r. Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne dokumenty 
filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-filmowe z całego świata pokazujące przejawy łamania praw człowieka a także uświadamiają-
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imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!! imprezy towarzyszące jest WOLNY!!!             

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM    
Czwartek 26 wrześniaCzwartek 26 wrześniaCzwartek 26 wrześniaCzwartek 26 września    
godz. 16.00 Jak przetrwać zarazę 120’Jak przetrwać zarazę 120’Jak przetrwać zarazę 120’Jak przetrwać zarazę 120’ 
reżyser: David France 
godz. 18.00 Porządna dziewczyna 48'Porządna dziewczyna 48'Porządna dziewczyna 48'Porządna dziewczyna 48' 
Reżyser: Ann Fessler 
godz. 19.00 Baranek boży 28’Baranek boży 28’Baranek boży 28’Baranek boży 28’ 
Reżyser: Karine de Villers 
godz. 19.30 Brak dowodów 10’Brak dowodów 10’Brak dowodów 10’Brak dowodów 10’ 
godz. 19.40 Diabeł 7’Diabeł 7’Diabeł 7’Diabeł 7’ 
Francja 2012, reżyser: Jean-Gabriel Périot 
godz. 19.50 Reporter 72’Reporter 72’Reporter 72’Reporter 72’ 
Meksyk, USA 2012, reżyser: Bernardo Ruiz 
Piątek 27 września 
godz. 16.00 Biały skarb: zbieracze soli z Cacqueny Biały skarb: zbieracze soli z Cacqueny Biały skarb: zbieracze soli z Cacqueny Biały skarb: zbieracze soli z Cacqueny 
52’ Niemcy, Szwajcaria, Boliwia. 2011, reżyseria: 
Eva Katharine Bühler 
godz. 17.00 Dzieci Kotana 66’Dzieci Kotana 66’Dzieci Kotana 66’Dzieci Kotana 66’ 

Polska 2012, reżyser: Mirosław Dembiński 
po projekcji spotkanie z Panią Krystyną Woźniak, po projekcji spotkanie z Panią Krystyną Woźniak, po projekcji spotkanie z Panią Krystyną Woźniak, po projekcji spotkanie z Panią Krystyną Woźniak, 
Kierowniczką Oddziału Stowarzyszenia MONAR Kierowniczką Oddziału Stowarzyszenia MONAR Kierowniczką Oddziału Stowarzyszenia MONAR Kierowniczką Oddziału Stowarzyszenia MONAR 
w Białymstokuw Białymstokuw Białymstokuw Białymstoku    
godz. 19.00 Ciągle wierzę 40’Ciągle wierzę 40’Ciągle wierzę 40’Ciągle wierzę 40’ 
Polska, 2011, reżyser: Magdalena Mosiewicz 
godz. 19.50 Plaża szowinistów 25’Plaża szowinistów 25’Plaża szowinistów 25’Plaża szowinistów 25’ 
Portugalia 2005, Diana Adringa, Mamadou Ba, 
Bruno Cabral, Joana Lucas, Pedro Rodrigues 
godz. 20.20 Zezwalam na atak 58’Zezwalam na atak 58’Zezwalam na atak 58’Zezwalam na atak 58’ 
Holandia 2011, reżyser: Shuchen Tan 
 
Jak co roku w ramach festiwalu odbędzie się Jak co roku w ramach festiwalu odbędzie się Jak co roku w ramach festiwalu odbędzie się Jak co roku w ramach festiwalu odbędzie się 
Forum Organizacji Pozarządowych pod ha-Forum Organizacji Pozarządowych pod ha-Forum Organizacji Pozarządowych pod ha-Forum Organizacji Pozarządowych pod ha-
słem ,,Ekonomia społeczna w organizacjach poza-słem ,,Ekonomia społeczna w organizacjach poza-słem ,,Ekonomia społeczna w organizacjach poza-słem ,,Ekonomia społeczna w organizacjach poza-
rządowych” współorganizowane ze stowarzysze-rządowych” współorganizowane ze stowarzysze-rządowych” współorganizowane ze stowarzysze-rządowych” współorganizowane ze stowarzysze-
niem Synapsa oraz Inkubatorem Ekonomii Spo-niem Synapsa oraz Inkubatorem Ekonomii Spo-niem Synapsa oraz Inkubatorem Ekonomii Spo-niem Synapsa oraz Inkubatorem Ekonomii Spo-
łecznej. W programie forum, które odbędzie się łecznej. W programie forum, które odbędzie się łecznej. W programie forum, które odbędzie się łecznej. W programie forum, które odbędzie się 
w czwartek, 26 września o godz.17.00 znajdzie się w czwartek, 26 września o godz.17.00 znajdzie się w czwartek, 26 września o godz.17.00 znajdzie się w czwartek, 26 września o godz.17.00 znajdzie się 
również przedstawianie założeń „Rocznego Pro-również przedstawianie założeń „Rocznego Pro-również przedstawianie założeń „Rocznego Pro-również przedstawianie założeń „Rocznego Pro-
gramu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z gramu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z gramu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z gramu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2014”. organizacjami pozarządowymi na rok 2014”. organizacjami pozarządowymi na rok 2014”. organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.     
 

,,Stawiam na Tolka Banana” 22 ,,Stawiam na Tolka Banana” 22 ,,Stawiam na Tolka Banana” 22 
września w CKiTwrześnia w CKiTwrześnia w CKiT   
Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka Zapraszamy na spektakl "Stawiam na Tolka 
Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana Banana" olsztyńskiego Teatru im. Stefana 
Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 Jaracza, który odbędzie się w Mrągowie 22 
września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu września o godz. 18.00 w ramach programu 
TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.TEATR POLSKA.            
To inscenizacja popularnej powieści o piątce nasto-To inscenizacja popularnej powieści o piątce nasto-To inscenizacja popularnej powieści o piątce nasto-
latków, którzy zmieniają się pod wpływem tytuło-latków, którzy zmieniają się pod wpływem tytuło-latków, którzy zmieniają się pod wpływem tytuło-
wego bohatera. Spetakl w reżyserii Piotra Ratajcza-wego bohatera. Spetakl w reżyserii Piotra Ratajcza-wego bohatera. Spetakl w reżyserii Piotra Ratajcza-
ka zachowuje ramy fabularne oryginału, ale prze-ka zachowuje ramy fabularne oryginału, ale prze-ka zachowuje ramy fabularne oryginału, ale prze-
nosi akcję we współczesność i uwzględnia zmie-nosi akcję we współczesność i uwzględnia zmie-nosi akcję we współczesność i uwzględnia zmie-
nione uwarunkowania społeczne. Autorzy olsz-nione uwarunkowania społeczne. Autorzy olsz-nione uwarunkowania społeczne. Autorzy olsz-
tyńskiej inscenizacji unowocześnili postacie z po-tyńskiej inscenizacji unowocześnili postacie z po-tyńskiej inscenizacji unowocześnili postacie z po-
wieści Bahdaja. Tolek Banan nie jest już harce-wieści Bahdaja. Tolek Banan nie jest już harce-wieści Bahdaja. Tolek Banan nie jest już harce-
rzem, ale charyzmatycznym hackerem, który rzem, ale charyzmatycznym hackerem, który rzem, ale charyzmatycznym hackerem, który 
włamuje się na bankowe konta, żeby wspomagać włamuje się na bankowe konta, żeby wspomagać włamuje się na bankowe konta, żeby wspomagać 
bezrobotnych. Przywódczyni bandy, Karioka staje bezrobotnych. Przywódczyni bandy, Karioka staje bezrobotnych. Przywódczyni bandy, Karioka staje 
się w spektaklu królową portalu społecznościowe-się w spektaklu królową portalu społecznościowe-się w spektaklu królową portalu społecznościowe-
go, marzącą o sławie w dowolnej dziedzinie. Ce-go, marzącą o sławie w dowolnej dziedzinie. Ce-go, marzącą o sławie w dowolnej dziedzinie. Ce-
giełka jest ultrasem z klubu kibica, a Filipek to giełka jest ultrasem z klubu kibica, a Filipek to giełka jest ultrasem z klubu kibica, a Filipek to 
młodociany handlarz, robiący szemrane interesy młodociany handlarz, robiący szemrane interesy młodociany handlarz, robiący szemrane interesy 
na internetowych aukcjach. Zdaniem Ratajczaka na internetowych aukcjach. Zdaniem Ratajczaka na internetowych aukcjach. Zdaniem Ratajczaka 
właśnie tematyka społeczna stała się inspiracją do właśnie tematyka społeczna stała się inspiracją do właśnie tematyka społeczna stała się inspiracją do 
przeniesienia powieści na scenę teatru. Jak dodał przeniesienia powieści na scenę teatru. Jak dodał przeniesienia powieści na scenę teatru. Jak dodał 
zamiarem twórców spektaklu było stworzenie zamiarem twórców spektaklu było stworzenie zamiarem twórców spektaklu było stworzenie 
współczesnej opowieści o Polsce. Sztuka mówi o współczesnej opowieści o Polsce. Sztuka mówi o współczesnej opowieści o Polsce. Sztuka mówi o 
wolności, buncie, marzeniach i kontrkulturze.wolności, buncie, marzeniach i kontrkulturze.wolności, buncie, marzeniach i kontrkulturze.   
Sprzedaż i rezerwacja biletów w CKiT w punckie Sprzedaż i rezerwacja biletów w CKiT w punckie Sprzedaż i rezerwacja biletów w CKiT w punckie 
ksero poniedziałekksero poniedziałekksero poniedziałek---piątek w godz. 10.00piątek w godz. 10.00piątek w godz. 10.00---17.00 lub 17.00 lub 17.00 lub 
pod nr tel. 89 743 34 66. Przed spektaklem odbędą pod nr tel. 89 743 34 66. Przed spektaklem odbędą pod nr tel. 89 743 34 66. Przed spektaklem odbędą 
się warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone się warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone się warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone 
przez aktorów. Chętne osoby prosimy o kontakt z przez aktorów. Chętne osoby prosimy o kontakt z przez aktorów. Chętne osoby prosimy o kontakt z 
Martą Szymborską pod nr tel. 89 743 34 53.Martą Szymborską pod nr tel. 89 743 34 53.Martą Szymborską pod nr tel. 89 743 34 53.            

Pełna sala na premierze  
musicalu "Kochanie bez granic"    
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się pre-Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się pre-Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się pre-Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się pre-
miera musicalu "Kochanie bez granic" w wykona-miera musicalu "Kochanie bez granic" w wykona-miera musicalu "Kochanie bez granic" w wykona-miera musicalu "Kochanie bez granic" w wykona-
niu utalentowanej młodzieży z Zespołu Sukces. niu utalentowanej młodzieży z Zespołu Sukces. niu utalentowanej młodzieży z Zespołu Sukces. niu utalentowanej młodzieży z Zespołu Sukces. 
Na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia nie Na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia nie Na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia nie Na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia nie 
było już miejsc siedzących. Sala Centrum Kultury było już miejsc siedzących. Sala Centrum Kultury było już miejsc siedzących. Sala Centrum Kultury było już miejsc siedzących. Sala Centrum Kultury 
i Turystyki w Mrągowie "pękała w szwach"!i Turystyki w Mrągowie "pękała w szwach"!i Turystyki w Mrągowie "pękała w szwach"!i Turystyki w Mrągowie "pękała w szwach"!    
Widowisko było wpisane w program XIX Festi-
walu Kultury Kresowej. Musical powstał jako 
efekt cyklu warsztatów artystycznych prowadzo-
nych przez ekspertów przygotowujących mło-
dzież pod względem wokalnym, teatralnym i 
tanecznym. Realizatorem przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycz-
nej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie. 

Fot. Marian Modzelewski 

PKPKPKPK    

I Międzynarodowy Jesienny Festiwal LAND-
ART MYTHOGENESIS „Przenikanie Ducha” 

Pod koniec września w Mrągowie zagości Land 
Art czyli Sztuka Ziemi. Na zaproszenie grupy 
artystycznej Paradox Art do  naszego miasta w 
dniach 20-22 września przyjadą artyści z Polski i 
zagranicy,  po to by zgodnie z naturą przez dwa 
dni tworzyć dzieła. Założeniem Festiwalu Land 
Art’owego organizowanego w Mrągowie jest 
zbudowanie z wykorzystaniem naturalnych 
materiałów, pozyskanych z najbliższego otocze-
nia, trwałych obiektów o charakterze użytko-
wym. Mają one poprawić wizualnie najbliższe 
otoczenie, spowodować, że tereny dotąd 
„nieprzyjazne oku” zaskoczą nowym pejzażem.  
Festiwal LAND-ART MYTHOGENESIS 
„Przenikanie Ducha” jest wspólnym projektem 
organizacji: Grupy Artystycznej Paradox Art w 
partnerstwie z Winnicką Obwodową Organiza-
cją Pozarządową „Laboratorium  Twórczości  
Aktualnej”. Wsparcia przy realizacji przedsię-
wzięcia udzielił Urząd Miejski w Mrągowie. 


