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Projekt „Nie taki komputer 

straszny…” 
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W skrócie Budżet Obywatelski.  
Zrealizujemy aż trzy projekty! 

Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec zdecydowała, że w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec zdecydowała, że w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec zdecydowała, że w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec zdecydowała, że w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) 
na rok 2014 sfinansowane zostaną trzy projekty, zgłoszone przez mieszkańców. Oprócz budowy placu na rok 2014 sfinansowane zostaną trzy projekty, zgłoszone przez mieszkańców. Oprócz budowy placu na rok 2014 sfinansowane zostaną trzy projekty, zgłoszone przez mieszkańców. Oprócz budowy placu na rok 2014 sfinansowane zostaną trzy projekty, zgłoszone przez mieszkańców. Oprócz budowy placu 
zabaw, który dostał największą liczbę głosów, realizacji doczekają się także projekty: przygotowanie tere-zabaw, który dostał największą liczbę głosów, realizacji doczekają się także projekty: przygotowanie tere-zabaw, który dostał największą liczbę głosów, realizacji doczekają się także projekty: przygotowanie tere-zabaw, który dostał największą liczbę głosów, realizacji doczekają się także projekty: przygotowanie tere-
nu rekreacji nad jez. Sutapie Małe i dwa murale tematyczne.nu rekreacji nad jez. Sutapie Małe i dwa murale tematyczne.nu rekreacji nad jez. Sutapie Małe i dwa murale tematyczne.nu rekreacji nad jez. Sutapie Małe i dwa murale tematyczne.    

50-lecie Domu Kultury  
W tym roku mija 50 lat działalności Domu Kul-W tym roku mija 50 lat działalności Domu Kul-W tym roku mija 50 lat działalności Domu Kul-W tym roku mija 50 lat działalności Domu Kul-
tury w Mrągowie, obecnie Centrum Kultury i tury w Mrągowie, obecnie Centrum Kultury i tury w Mrągowie, obecnie Centrum Kultury i tury w Mrągowie, obecnie Centrum Kultury i 
Turystyki. Jubileusz stał się okazją do przejrzenia Turystyki. Jubileusz stał się okazją do przejrzenia Turystyki. Jubileusz stał się okazją do przejrzenia Turystyki. Jubileusz stał się okazją do przejrzenia 
archiwum, oglądania starych zdjęć, spotkań z archiwum, oglądania starych zdjęć, spotkań z archiwum, oglądania starych zdjęć, spotkań z archiwum, oglądania starych zdjęć, spotkań z 
byłymi pracownikami… byłymi pracownikami… byłymi pracownikami… byłymi pracownikami…  
22 listopada o godz. 18.00 wspólnie przypomni-
my sobie jak zmieniała się na przestrzeni lat dzia-
łalność kulturalna jak i sam Dom Kultury. Wie-
czór uświetnią występy artystyczne grup działają-
cych w CKiT a gwiazdą wieczoru będzie Joanna 
Konrad - uznana młoda wokalistka i autorka. 
Chcielibyśmy również w ten symboliczny sposób 
podziękować wszystkim tym, którzy na prze-
strzeni lat kształtowali kulturę w naszym Mie-
ście. Gorąco zapraszamy!Gorąco zapraszamy!Gorąco zapraszamy!Gorąco zapraszamy!    

Budżet Obywatelski w naszym mieście to ogrom-
ny sukces - mówi Otolia Siemieniec, burmistrz 
Mrągowa - Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje 
ręce i ruszyli do urny. Taki był właśnie cel wpro-
wadzenia tej formy wydatkowania cząstki budże-
tu Miasta. Chcieliśmy, aby mieszkańcy współde-
cydowali na co idą nasze pieniądze. Mając na 
uwadze ogromną aktywność mrągowian, dając 
dowód na to, że ich zaangażowanie ma sens, 
zdecydowaliśmy o realizacji 3 projektów, które 
zdobyły największą liczbę głosów i wpisywały się 
w zasady BO. 
Szacunkowy koszt zwycięskiego projektu (613 
głosów) wynosi 135 tys. złotych. Mrągowski 
magistrat, biorąc pod uwagę, że realizacja tej in-
westycji nie wyczerpuje puli środków przezna-
czonej na BO, czyli 200 tys. zł, przeanalizował 
możliwość skierowania do realizacji kolejnych 
projektów według otrzymanej puli głosów. 
Pomimo, że drugie miejsce w głosowaniu zajął 
projekt pn. „Budowa Miejskich Kortów Teniso-
wych” (438 głosów) to jednak z powodu kosztów 
jego realizacji, które zostały oszacowane na kwotę 
200 tys. zł  (po dokładnej weryfikacji wynoszą 300 
tys. zł)  nie ma możliwości jego wykonania w 
ramach BO. Zgodnie z zaakceptowaną kwotą na 
realizację i liczbą przyznanych głosów, wybór 
padł na kolejne dwa projekty: „Przygotowanie 
terenu rekreacji nad jez. Sutapie Małe os. Nikuto-
wo” (306 głosów) i "Murale tematyczne" (288 
głosów). Ponieważ koszty wprowadzenia w życie 

trzech projektów, przewyższają środki przezna-
czone na BO, ostatni z nich, czyli murale, będzie 
zrealizowany po rozstrzygnięciu postępowań na 
dwa pierwsze, w takim zakresie na jaki pozwolą 
pozostałe po przetargach środki finansowe. Kolej-
ny warunek to ustalenie ostatecznej lokalizacji 
murali, po uzyskaniu przewidzianych prawem 
zgód i zezwoleń. 
Przypomnijmy. W głosowaniu, o realizację, w 
ramach pierwszego w historii Mrągowa Budżetu 
Obywatelskiego, walczyło 7 projektów. To miesz-
kańcy przez 4 dni decydowali, który z nich powi-
nien zostać zrealizowany. Łącznie w głosowaniu 
wzięło udział 2099 osób.  

Więcej o projektach na str. 2Więcej o projektach na str. 2Więcej o projektach na str. 2Więcej o projektach na str. 2    

BBBBURMISTRZURMISTRZURMISTRZURMISTRZ     OOOO     BBBBUDŻECIEUDŻECIEUDŻECIEUDŻECIE     OOOOBYWATELSKIMBYWATELSKIMBYWATELSKIMBYWATELSKIM ::::     
Dlaczego zdecydowałam się na wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego? Bo chcę, by mieszkańcy Mrą-
gowa mieli wpływ na wydatki z miejskiego budżetu i współdecydowali na co idą nasze pieniądze. Samo-
rząd to przecież wspólnota, dlatego każdy mieszkaniec powinien mieć wpływ na zarządzanie miastem. 
Budżet Obywatelski jest także jednym z mechanizmów angażowania mieszkańców w życie wspólnoty 
lokalnej, stwarza możliwość większego zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne. To ważne narzę-
dzie, które służy poszerzaniu świadomości mieszkańców i ich edukacji. Mam nadzieję, że Mrągowski 
Budżet Obywatelski pozwoli zerwać z przekonaniem: „mój głos się nie liczy”. Budżet Obywatelski daje 
przecież ludziom poczucie, że mają wpływ na konkretne sprawy. 

Program mrągowskich  
obchodów 95 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości str. 8 
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Celem projektu jest wspólne planowanie rozwoju 
obszaru funkcjonalnego i rozwiązanie problemów 
miast i otaczających je gmin wiejskich. W ramach 
zadania powstaną m.in. dokumenty umożliwiają-
ce ubieganie się o środki unijne w latach 2014-
2020. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofi-
nansowanie w wysokości ok. 1 mln zł.  
W październiku 2013 roku przeprowadzone  
zostały badania ankietowe na terenie 12 gmin 
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich realizujących 
projekt.  W telefonicznej ankiecie sami mieszkań-
cy określili zasięg i skalę problemów występują-
cych w naszym regionie, ale powiedzieli też co jest 
naszą mocną stroną. 
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 
1. Opracowanie Analizy Obszaru Funkcjonalnego 1. Opracowanie Analizy Obszaru Funkcjonalnego 1. Opracowanie Analizy Obszaru Funkcjonalnego 1. Opracowanie Analizy Obszaru Funkcjonalnego 
Krainy Wielkich Jezior MazurskichKrainy Wielkich Jezior MazurskichKrainy Wielkich Jezior MazurskichKrainy Wielkich Jezior Mazurskich    
Działanie będzie miało charakter zintegrowany, 
będzie dotyczyło wszystkich gmin obszaru funk-
cjonalnego. Analizy zostaną przeprowadzone 
zgodnie z zalecaną metodologią wyznaczania 
obszarów funkcjonalnych.  
2. Opracowanie dokumentów strategicznych2. Opracowanie dokumentów strategicznych2. Opracowanie dokumentów strategicznych2. Opracowanie dokumentów strategicznych    
W ramach projektu partnerzy planują opracowa-
nie dwóch dokumentów strategicznych uwzględ-
niających cały obszar funkcjonalny: 
 -  Program Regionalny dla rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazur-
skich. 
Program będzie określał wiązki powiązanych ze 
sobą małych projektów, realizujących zasadę 
zintegrowanego podejścia. 
Program będzie określał wymagane projekty 
inwestycyjne z uwzględnieniem perspektywy 
czasowej 2014-2020 wraz z założeniami technicz-
no – ekonomicznymi. Program będzie zawierał 
analizy rozwoju transportu, komunikacji  oraz 
turystyki 
- Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego 
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, który posłuży 
jako dokument do ubiegania się ośrodki w ramach 
perspektywy finansowej 2014-2020 na rewitaliza-
cję miast. 
3. Opracowanie badań, analiz, ewaluacji, eksper-3. Opracowanie badań, analiz, ewaluacji, eksper-3. Opracowanie badań, analiz, ewaluacji, eksper-3. Opracowanie badań, analiz, ewaluacji, eksper-
tyz służących przygotowaniu studiów uwarunko-tyz służących przygotowaniu studiów uwarunko-tyz służących przygotowaniu studiów uwarunko-tyz służących przygotowaniu studiów uwarunko-
wań przestrzennych, miejscowych planów zago-wań przestrzennych, miejscowych planów zago-wań przestrzennych, miejscowych planów zago-wań przestrzennych, miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, studiów wykonal-spodarowania przestrzennego, studiów wykonal-spodarowania przestrzennego, studiów wykonal-spodarowania przestrzennego, studiów wykonal-
ności oraz inwestycji, które mają być realizowane ności oraz inwestycji, które mają być realizowane ności oraz inwestycji, które mają być realizowane ności oraz inwestycji, które mają być realizowane 
w ramach perspektywy finansowej 2014w ramach perspektywy finansowej 2014w ramach perspektywy finansowej 2014w ramach perspektywy finansowej 2014----2020.2020.2020.2020.    
Przygotowanie analizy architektoniczno-
urbanistycznej, której celem będzie opracowanie, 
omówienie sposobu ustalania decyzji o warun-
kach zabudowy w przypadku braku planu zago-
spodarowania przestrzennego. W analizie ujęte 

zostaną zagadnienia dotyczące analizy funkcji 
zabudowy i zagospodarowania oraz cech zabudo-
wy i zagospodarowania, stanowiących podstawę 
rozstrzygnięć przestrzennych  orzekanych w 
decyzjach o warunkach zabudowy. 
Analiza urbanistyczno - architektoniczna Obsza-
ru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Ma-
zurskich pozwoli na: 
- dokonanie analizy warunków i zasad zagospo-
darowania terenu oraz jego zabudowy, wynikają-
cych z przepisów odrębnych 
- dokonanie analizy stanu faktycznego i prawne-
go terenu, na którym przewiduje się realizację 
inwestycji. 
4. Przygotowanie studiów wykonalności, doku-Przygotowanie studiów wykonalności, doku-Przygotowanie studiów wykonalności, doku-Przygotowanie studiów wykonalności, doku-
mentacji dotyczącej oceny oddziaływania przed-mentacji dotyczącej oceny oddziaływania przed-mentacji dotyczącej oceny oddziaływania przed-mentacji dotyczącej oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji sięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji sięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji sięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji 
społecznych oraz dokumentacji technicznej dla społecznych oraz dokumentacji technicznej dla społecznych oraz dokumentacji technicznej dla społecznych oraz dokumentacji technicznej dla 
inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej 
w ramach niniejszego projektu:w ramach niniejszego projektu:w ramach niniejszego projektu:w ramach niniejszego projektu:    
Zrealizowane dwie dokumentacje będą umożli-
wiały ubieganie się o środki unijne w ramach 
perspektywy unijnej 2014-2020. Będą to inwesty-
cje wynikające z diagnozy opracowanej w ra-
mach nprojektu: 
•  Studia wykonalności – 2 szt. studia wykonalno-
ści będą obejmowały cały obszar funkcjonalny. 
• Programy Funkcjonalno – Użytkowe wraz z 
OOŚ – 2 szt. – dokumenty te zostaną wykonane 
dla całego obszaru funkcjonalnego. 
W skład planowanego obszaru funkcjonalnego 
wchodzą następujące jednostki samorządu teryto-
rialnego, które podpisały porozumienie o współ-
pracy: Gmina Miasto Mrągowo ,Gmina Mrągo-
wo ,Gmina Miejska Giżycko, Gmina Giżycko, 
Gmina Pisz, Miasto i Gmina Ruciane – Nida,  
Gmina Mikołajki, Gmina Ryn , Miasto i Gmina 
Węgorzewo,  Miasto i Gmina  Orzysz, Gmina 
Miłki, Gmina Pozezdrze.  
Kontakt do gminnego koordynatora projektu:Kontakt do gminnego koordynatora projektu:Kontakt do gminnego koordynatora projektu:Kontakt do gminnego koordynatora projektu:    
Donata Kobylińska- Durka 
Urząd Miejski w Mrągowie 
Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej 
ul. Królewiecka 60 A 
11-700 Mrągowo 
tel. 89 741 90 42  
Projekt "Planowanie miejskiego obszaru funkcjo-
nalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" 
współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013 

Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Krainy Wielkich Jezior MazurskichKrainy Wielkich Jezior MazurskichKrainy Wielkich Jezior Mazurskich   

Gmina Miasto Mrągowo uczestniczy wspólnie z 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Gmina Miasto Mrągowo uczestniczy wspólnie z 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Gmina Miasto Mrągowo uczestniczy wspólnie z 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Gmina Miasto Mrągowo uczestniczy wspólnie z 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich w projekcie "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Jezior Mazurskich w projekcie "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Jezior Mazurskich w projekcie "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Jezior Mazurskich w projekcie "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy     
Wielkich Jezior Mazurskich". Wielkich Jezior Mazurskich". Wielkich Jezior Mazurskich". Wielkich Jezior Mazurskich".     

Nowa nawierzchnia na Nowa nawierzchnia na Nowa nawierzchnia na    
ul. Dziękczynnejul. Dziękczynnejul. Dziękczynnej   
Mieszkańcy ulicy Dziękczynnej w Mrągowie, Mieszkańcy ulicy Dziękczynnej w Mrągowie, Mieszkańcy ulicy Dziękczynnej w Mrągowie, Mieszkańcy ulicy Dziękczynnej w Mrągowie, 
korzystają już z nowej nawierzchni. Remont korzystają już z nowej nawierzchni. Remont korzystają już z nowej nawierzchni. Remont korzystają już z nowej nawierzchni. Remont 
drogi kosztował prawie 335 tys. złotych. drogi kosztował prawie 335 tys. złotych. drogi kosztował prawie 335 tys. złotych. drogi kosztował prawie 335 tys. złotych.     
Decyzję o wymianie nawierzchni na wniosek 
Burmistrz Miasta Mragowo ze względu na zły 
stan techniczny podjęto na czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej. Wtedy, radni zdecydowali o przezna-
czeniu środków na tę inwestycję. Procedura 
przetargowa trwała niespełna dwa miesiące, a 
najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Gajewie, które wykonało roboty 
w niespełna dwa miesiące.  
W kolejnych latach wyremontowane zostaną 
m.in. ul. Wileńska, Bohaterów Warszawy.  

Budżet Obywatelski  
- szczegóły projektów 
Budowa Placu Zabaw  
Plac zabaw powstanie na terenie przy Zespole 
Szkół Nr 1 na ul. Kopernika 2, od strony os. Grun-
waldzkiego. W związku z tym, że uczy się tam 
300 dzieci klas I-III teren do zabawy, szczególnie 
w okresie wiosenno-letnim jest potrzebny. No-
woczesny i bezpieczny Plac zabaw byłby otwarty 
również dla mieszkańców os. Grunwaldzkiego. 
Usytuowany na terenie szkoły będzie nieustannie 
monitorowany przez pracowników szkoły oraz 
pozostanie pod ich opieką.  

Przygotowanie terenu rekreacji nad  
jeziorem Sutapie Małe z miejscem do 

wypoczynku 
Miejsce planowanego rekreacji znajduje się nad 
jeziorem Sutapie Małe przy osiedlu Nikutowo. 
Projekt zakłada utworzenie miejsca  przeznaczo-
nego na wypoczynek i rekreację mieszkańców 
oraz turystów. Latem mimo, że jezioro jest tuż 
pod bokiem mieszkańcy muszą korzystać z in-
nych miejsc wypoczynku w innej części miasta. 
Dlatego też powstała inicjatywa mieszkańców 
osiedla, aby utworzyć miejsce rekreacji i wypo-
czynku  dla dzieci i dorosłych, by móc bezpiecz-
nie, ciekawie i blisko od miejsca zamieszkania 
wypocząć. Mieszkańcy osiedla Nikutowo  zobo-
wiązują się do utrzymania czystości i porządku na 
tym terenie.  
Murale tematyczne 
W ramach promocji Mrągowa oraz polepszenia 
jego wizerunku na ścianach budynków (w 
dwóch lokalizacjach), powstaną  dwa murale: 
patriotyczny oraz promujący imprezy kulturalne 
w naszym mieście. Ściany kamienic mogą być 
doskonałym nośnikiem reklamowym. Murale 
tematyczne od wielu lat doskonale spełniają funk-
cję promocyjną miast. Jest to doskonała  forma 
reklamy. Murale procentują tym że przyciągają 
turystów. Realizacja murali jest kolejnym kro-
kiem na drodze stworzenia z Mrągowa 
„Artystycznej stolicy Mazur”.  
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   W skrócie 

MSIS - Gra w Radę!  
Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły, I Liceum Ogólnokształcące im. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły, I Liceum Ogólnokształcące im. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły, I Liceum Ogólnokształcące im. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły, I Liceum Ogólnokształcące im. 
Obrońców Westerplatte i Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie przy wspar-Obrońców Westerplatte i Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie przy wspar-Obrońców Westerplatte i Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie przy wspar-Obrońców Westerplatte i Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie przy wspar-
ciu Burmistrz Miasta Mragowo, Otolii Siemieniec oraz Urzędu Miejskiego realizują projekt pn. ciu Burmistrz Miasta Mragowo, Otolii Siemieniec oraz Urzędu Miejskiego realizują projekt pn. ciu Burmistrz Miasta Mragowo, Otolii Siemieniec oraz Urzędu Miejskiego realizują projekt pn. ciu Burmistrz Miasta Mragowo, Otolii Siemieniec oraz Urzędu Miejskiego realizują projekt pn. 
,,Gramy w radę, damy radę”. ,,Gramy w radę, damy radę”. ,,Gramy w radę, damy radę”. ,,Gramy w radę, damy radę”.     

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w 
ramach szwajcarskiego programu współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii Europej-
skiej to gra symulująca działalność Młodzieżowej 
Rady, wspomagana specjalną platformą interneto-
wą. Udział w grze umożliwi uczestnikom pozna-
nie idei, zasad oraz doświadczenie korzyści płyną-
cych z funkcjonowania samorządności młodzie-
żowej. Gra przeznaczona jest dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wojewódz-
twa podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmiń-
sko - mazurskiego. Łącznie w grze uczestniczy 
ponad 30 drużyn.  
W trakcie 10 miesięcy (od września 2013 do 
czerwca 2014) kilkunastoosobowa grupa pn. 
,,MSIS – Gra w radę” pod okiem Tutora – Natalii 
Koptas z Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i 
Integracji Europejskiej zmierzy się z serią wy-
zwań, dzięki którym poznają zasady działania 
Młodzieżowej Rady Miasta. Będą tworzyć wspól-
ne inicjatywy, promować swoje pomysły, współ-
pracować z dorosłymi i angażować lokalną spo-
łeczność. Czeka ich dziesięć miesięcy inspirujące-
go, kreatywnego doświadczenia z iskrą rywalizacji 

i efektami, które zostaną szeroko nagłośnione w 
kraju i za granicą. Przekonają się, że aktywność 
społeczna i branie spraw w swoje ręce pozwalają 
zmieniać otaczającą rzeczywistość, poprawiać 
jakość życia swoją i „sąsiadów”. Z pewnością 
udział w grze pokaże młodym ludziom, że jeśli 
tylko zechcą i będą wiedzieć jak – mogą wpływać 
na to, co się dzieje w Mrągowie.  
Mrągowska drużyna zrealizowała już kilka zadań 
i zdobyła pierwsze punkty. Zachęcamy do śledze-
nia postępów zespołu „MSIS – Gra w radę” na 
Facebooku: https://www.facebook.com/
msisgrawrade.  
Kontakt do zespołu: msis.grawrade@gmail.com  

KMKMKMKM    

Projekt „Nie taki komputer straszny…” 
- na półmetku 

Szkolenie komputerowe mieszkańców Mrągowa, po 45 roku życia, jest już na półmetku. Szkolenie komputerowe mieszkańców Mrągowa, po 45 roku życia, jest już na półmetku. Szkolenie komputerowe mieszkańców Mrągowa, po 45 roku życia, jest już na półmetku. Szkolenie komputerowe mieszkańców Mrągowa, po 45 roku życia, jest już na półmetku. 
Pierwsza edycja kursu w ramach projektu „Nie taki komputer straszny…” zakończyła się 15 Pierwsza edycja kursu w ramach projektu „Nie taki komputer straszny…” zakończyła się 15 Pierwsza edycja kursu w ramach projektu „Nie taki komputer straszny…” zakończyła się 15 Pierwsza edycja kursu w ramach projektu „Nie taki komputer straszny…” zakończyła się 15 
października. Teraz nowych umiejętności nabywa druga, piętnastoosobowa grupa mrągowian.października. Teraz nowych umiejętności nabywa druga, piętnastoosobowa grupa mrągowian.października. Teraz nowych umiejętności nabywa druga, piętnastoosobowa grupa mrągowian.października. Teraz nowych umiejętności nabywa druga, piętnastoosobowa grupa mrągowian.    

Zajęcia skierowane są do osób, które nigdy nie 
miały styczności z komputerem i internetem, 
bądź miały bardzo mały kontakt z tymi mediami. 
Szkolenia odbywają się w Zespole Szkół nr 1, przy 
ulicy Kopernika w Mrągowie. Szkolenie prowa-
dzi osoba odpowiednio przygotowana do wpro-
wadzania uczestników w cyfrowy świat.  
Uczestnicy pierwszej edycji zgodnie podkreślają, 
że nie taki komputer straszny jak się wydaje.  
– Przyznam, że mimo ogromnej chęci nauczenia 
się obsługi komputera, obawiałam się że sobie nie 
poradzę. Jednak już po pierwszych zajęciach 
okazało się, że to wcale nie jest takie trudne. Tre-
ner dostosował poziom zajęć do wiedzy uczestni-
ków – mówi absolwentka kursu. – W Mrągowie 
jest wiele osób dorosłych, które nie znają się na 
komputerze, a chcą i potrzebują, np. by zdobyć 
lepsza pracę. Warto pokonać obawy i wstyd i 
wziąć udział w takim szkoleniu. 

Szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz ko-
rzystania z zasobów Internetu potrwają do 10 
grudnia.  Uczestnicy podzieleni są na trzy grupy. 
Każda z nich przez pięć tygodni poznaje tajniki 
wirtualnego świata. Przed nami III – ostatnia 
edycja. 
Projekt „Nie taki komputer straszny…” realizo-
wany jest przez Gminę Miasto Mrągowo w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Mrągowska Mrągowska Mrągowska    
„Stokrotka” po raz drugi „Stokrotka” po raz drugi „Stokrotka” po raz drugi    
laureatem „Zielonej Flagi”laureatem „Zielonej Flagi”laureatem „Zielonej Flagi”   
Szkoły dla Ekorozwoju to program edukacji i Szkoły dla Ekorozwoju to program edukacji i Szkoły dla Ekorozwoju to program edukacji i Szkoły dla Ekorozwoju to program edukacji i 
aktywności ekologicznej realizowany już od 11 aktywności ekologicznej realizowany już od 11 aktywności ekologicznej realizowany już od 11 aktywności ekologicznej realizowany już od 11 
lat przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. lat przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. lat przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. lat przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. 
W program ten do tej pory włączyło się ponad 
1000 szkół z całej Polski. Od 5 lat należy on do 
międzynarodowej sieci Eco-Schools – przyznają-
cej najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekolo-
giczne dla szkół na całym świecie – certyfikat 
Zielonej Flagi. Nad realizacją Programu w Polsce, 
oraz oceną szkolnych aplikacji o certyfikat Zielo-
nej Flagi, czuwa Kapituła Programu Szkoły dla 
Ekorozwoju, w skład której wchodzą m.in. 
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Minister-
stwa Środowiska a także firm i NGO zaangażo-
wanych w promowanie zrównoważonego roz-
woju. 
W tym roku Kapituła zadecydowała o przyzna-
niu 206 certyfikatów Zielonej Flagi oraz 49 certy-
fikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekolo-
gicznej. Uroczyste wręczenie certyfikatów odby-
ło się w Krakowie na XI Ogólnopolskim Zjeździe 
Szkół dla Ekorozwoju.  
Przedszkole Publiczne „Stokrotka” po raz drugi 
zostało za swoje zaangażowanie w działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju nagrodzone 
najwyższym wyróżnieniem – certyfikatem Zielo-
nej Flagi. 
Przedszkole Publiczne „Stokrotka” od lat pracuje 
w oparciu o własny program ekologiczny. Dzieci 
z naszego przedszkola szczególnie dbają o czy-
stość otaczającego je środowiska. Od pierwszych 
dni pobytu w przedszkolu wpajamy maluchom 
nawyki i zachowania, które mają uczyć nie tylko 
chronić otaczającą ich przyrodę, ale także racjo-
nalnie gospodarować jej zasobami. Bierzemy 
udział w licznych akcjach ekologicznych i kon-
kursach plastycznych, współpracujemy z mrą-
gowskim nadleśnictwem, Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Olsztynie, Fundacją Wielkich 
Jezior Mazurskich w Giżycku, Mazurskim Par-
kiem Krajobrazowym w Krutyni . Co roku orga-
nizujemy obchody „ Święta Ziemi” w CKiT dla 
mieszkańców naszego miasta a już tradycją 
przedszkola stał się coroczny konkurs 
„Śmieciomody” stwarzający okazję do wspaniałej 
zabawy połączonej z balem. 
Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami. To 
dzięki ich pomysłom i zaangażowaniu, udało 
nam się zachęcić do współpracy na rzecz ochrony 
środowiska lokalną społeczność, to dzięki ich 
pomocy połączonej z pasją naszych cudownych 
przedszkolaków do działań na rzecz otaczającej 
nas przyrody mogliśmy zdobyć Zieloną Flagę, 
międzynarodowe wyróżnienie w dziedzinie 
ekologii, które ukoronowało nasze dotychczaso-
we działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Iwona WojtkiewiczIwona WojtkiewiczIwona WojtkiewiczIwona Wojtkiewicz    
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W skrócie AKTUALNOŚCI NGOAKTUALNOŚCI NGO  

Okrągły jubileusz Okrągły jubileusz Okrągły jubileusz    
mrągowskiego Koła Związku mrągowskiego Koła Związku mrągowskiego Koła Związku    
NiewidomychNiewidomychNiewidomych   
Były życzenia, odznaczenia dla zasłużonych i Były życzenia, odznaczenia dla zasłużonych i Były życzenia, odznaczenia dla zasłużonych i Były życzenia, odznaczenia dla zasłużonych i 
wspólna zabawa. 17 października niewidomi z wspólna zabawa. 17 października niewidomi z wspólna zabawa. 17 października niewidomi z wspólna zabawa. 17 października niewidomi z 
powiatu mrągowskiego obchodzili Międzynaro-powiatu mrągowskiego obchodzili Międzynaro-powiatu mrągowskiego obchodzili Międzynaro-powiatu mrągowskiego obchodzili Międzynaro-
dowy Dzień Białej Laski. Tegoroczne obchody dowy Dzień Białej Laski. Tegoroczne obchody dowy Dzień Białej Laski. Tegoroczne obchody dowy Dzień Białej Laski. Tegoroczne obchody 
były wyjątkowe, bo zbiegły się z 50 rocznicą były wyjątkowe, bo zbiegły się z 50 rocznicą były wyjątkowe, bo zbiegły się z 50 rocznicą były wyjątkowe, bo zbiegły się z 50 rocznicą 
powołania mrągowskiego koła Polskiego Związ-powołania mrągowskiego koła Polskiego Związ-powołania mrągowskiego koła Polskiego Związ-powołania mrągowskiego koła Polskiego Związ-
ku Niewidomych.ku Niewidomych.ku Niewidomych.ku Niewidomych.    
W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu 
niewidomych i niedowidzących mieszkańców 
powiatu mrągowskiego. Zaproszenie przyjęli 
również samorządowcy, którzy na co dzień stara-
ją się wspierać działające w mieście koło PZN. O 
historii mrągowskiego koła mówił Julian Osiecki, 
dyrektor MOPS w Mrągowie, który 50 lat temu 
tworzył pierwsze struktury obecnego Związku. 
- W 1963 roku założyłem w Mrągowie grupę 
Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, 
działająca przy Polskim Czerwonym Krzyżu - 
wspomina Osiecki. - Osoby, które wchodziły w 
skład grupy udzielały pomocy niewidomym. I 
tak właśnie zawiązało się koło PZN w naszym 
mieście. 
Przez 50 lat mrągowskie koło edukowało, rehabi-
litowało i integrowało społeczność niewidomych 
i niedowidzących. W pewnym momencie koło 
organizowało imprezy dla niepełnosprawnych z 
całego kraju, a nasze miasto było niekwestiono-
waną polską stolicą niewidomych.  
Polski Związek Niewidomych zrzesza blisko 70 
tysięcy członków. W powiecie mrągowskim jest 
ich około 140. W każdym z 16 województwa 
działa okręg PZN. O to jak w dzisiejszych czasach 
żyje się niewidomym zapytaliśmy Annę Woź-
niak-Szymańską, prezesa Zarządu Głównego 
PZN, która brała udział w mrągowskich uroczy-
stościach. 
- W ostatnich latach zauważalny jest postęp w 
budowaniu świadomości ogólnospołecznej i 
samych osób niewidomych -mówi prezes. - Co-
raz więcej mówi się o potrzebach niepełnospraw-
nych i dostosowania przestrzeni publicznej do 
możliwości niewidomych. Obchody Dnia Białej 
Laski w Mrągowie były dla niewidomych nie 
tylko okazją do spotkania się i porozmawiania. 
Podczas uroczystości wyróżniono osoby, które 
wspierają ich w codziennym niełatwym jak pod-
kreślali  życiu. 

40-lecie TMZM 
Jedno z najstarszych towarzystw w Mrągowie obchodziło jubileusz 40Jedno z najstarszych towarzystw w Mrągowie obchodziło jubileusz 40Jedno z najstarszych towarzystw w Mrągowie obchodziło jubileusz 40Jedno z najstarszych towarzystw w Mrągowie obchodziło jubileusz 40----lecia swojego istnienia. W piątek lecia swojego istnienia. W piątek lecia swojego istnienia. W piątek lecia swojego istnienia. W piątek 
18 października w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie spotkali się członkowie 18 października w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie spotkali się członkowie 18 października w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie spotkali się członkowie 18 października w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie spotkali się członkowie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, władze miasta i powiatu, by wspólnie uczcić ten piękny Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, władze miasta i powiatu, by wspólnie uczcić ten piękny Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, władze miasta i powiatu, by wspólnie uczcić ten piękny Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, władze miasta i powiatu, by wspólnie uczcić ten piękny 
jubileusz. Jubileuszowa galę poprowadzili Paweł Ksiel oraz Prezes Towarzystwa, Andrzej Badurek. jubileusz. Jubileuszowa galę poprowadzili Paweł Ksiel oraz Prezes Towarzystwa, Andrzej Badurek. jubileusz. Jubileuszowa galę poprowadzili Paweł Ksiel oraz Prezes Towarzystwa, Andrzej Badurek. jubileusz. Jubileuszowa galę poprowadzili Paweł Ksiel oraz Prezes Towarzystwa, Andrzej Badurek.     

Jubileusz był okazją do wspomnień i podsumowa-
nia 40-lecia  stowarzyszenia, a także do podzięko-
wań, odznaczeń oraz gratulacji. Uroczystość swoją 
obecnością oprócz władz miejskich, powiatowych  
uświetnił honorowy obywatel Miasta, Cezary 
Makiewicz, który  wspólnie z przedszkolakami z 
Przedszkola publicznego nr 1 Stokrotka zaśpie-
wał ,,Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa” .  
Na spotkaniu prezes organizacji Andrzej Badurek, 
przedstawił zgromadzonym historię TMZM.  W  
ciągu tego okresu stowarzyszenie podjęło  wiele 
cennych służących mieszkańcom Ziemi Mrągow-
skiej inicjatyw.  
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej jest 
stowarzyszeniem, które poprzez swoje działania 
od 40 lat trwale wpisuje się w historię Mrągowa i 
powiatu. Podejmuje różne inicjatywy, których 
efektem jest m.in. poszerzanie wiedzy na temat 
historii miasta i regionu. Od lat wydaje publikacje, 
organizuje spotkania tematyczne i promuje ziemię 
mrągowską. 
Jako datę powstania Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Mrągowskiej przyjmuje się dzień 25 stycz-
nia 1973 r. Tego dnia odbyło się pierwsze zebra-
nie, w którym uczestniczyło 48 osób. Wśród osób 
tworzących Towarzystwo znaleźli się nauczyciele, 
prawnicy, przedstawiciele kultury, służby zdro-
wia, administracji państwowej i ówczesnych 
władz. Celem założycieli TMZM było skupienie 
w jednym miejscu potencjału intelektualnego i 
kulturalnego Powiatu Mrągowskiego dla lepszego 
wykorzystania go dla potrzeb stale rozwijającego 
się regionu. Ówczesne władze  powiatowe i miej-
skie, inspirując i uczestnicząc w procesie tworze-
nia Towarzystwa dobrze wiedziały o płynących 
stąd korzyściach.  W 2006 roku zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze powierzyło obowiązki prezesa 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej 
prywatnemu przedsiębiorcy, dziennikarzowi, 

członkowi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
członkowi Towarzystwa od 1989 roku Andrzejo-
wi Badurkowi. Pierwszym ważnym posunięciem 
nowego Zarządu była decyzja o udziale TMZM w 
organizacji corocznych obchodów Dni Mrągowa. 
Aktywne uczestnictwo w tej imprezie bardzo 
Towarzystwu pomogło, dzięki temu wyszło do 
społeczeństwa i stało się jemu bliższe. W obecnej 
kadencji Towarzystwo rozpoczęło wiele nowych 
inicjatyw, które promują ziemię mrągowską. 
Jedną z nich jest organizacja Festiwalu Kultury 
Mazurskiej, który od 3 lat odbywa się na Mazu-
rach. 

Burmistrz Miasta Mrągowa, Otolia Siemieniec wyróżniła Danutę Pawlak, 
kronikarza TMZM, Stanisława Szczepańskiego, jednego z założycieli 
stowarzyszenia (na zdjęciu) oraz Andrzeja Badurka,  obecnego prezesa  za 
wieloletnią pracę społeczną na rzecz mieszkańców Mrągowa medalem 660
-lecia Mrągowa.   

Julian Osiecki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego odznaczył Cezarego Makiewicza Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Województwa. 

Fot. Marian Modzelewski 

Prezes Stowarzyszenia podziękował także za okazywane na co dzień wsparcie dla organizacji. 

PKPKPKPK    PKPKPKPK    
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Zofia WojciechowskaZofia WojciechowskaZofia WojciechowskaZofia Wojciechowska    

Początki konkursu są związane z rokiem 2009, 
kiedy to na terenie miasta Mrągowa i powiatu 
mrągowskiego ogłoszono konkurs historyczny 
"Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miej-
sce Żydów w historii i kulturze Mrągowa". Kon-
kurs przeprowadzony był w ramach projektu 
"Śladami mrągowskiego kirkutu i żydowskich 
mieszkańców Mrągowa". Celem tego projektu 
było informowanie współczesnych mieszkańców 
Mrągowa o przeszłości miasta związanego z ży-
ciem Żydów i ich udziałem w budowaniu lokal-
nej społeczności. Po dawnych, żydowskich miesz-
kańcach Mrągowa pozostał kirkut, na którego 
terenie nie ma już nagrobków. Projekt został 
zrealizowany, a idea konkursu pozostała.  
W 2009 r. myśl Heschela o dialogu została przyję-
ta przez Stowarzyszenie SEEiK. Realizujemy ją 
poprzez konkurs, wystawy towarzyszące konkur-
sowi oraz w trakcie zajęć edukacyjnych prowa-
dzonych dla uczniów i zainteresowanych osób. 
W 2010 r. organizatorzy postanowili działanie 
kontynuować i w kolejnych latach stale rozwijać 
zasięg oddziaływania, aby objąć coraz większy 
obszar województwa. W 2010 r. w konkursie 
mogły już brać udział osoby z terenu całego woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, natomiast 
główne działania skupione zostały w powiecie 
mrągowskim, gdzie koordynacją zajmuje się Sto-
warzyszenie SEEiK i w powiecie piskim, gdzie 
działania koordynuje Stowarzyszenie Kobieta na 
Plus. W ten sposób powstał pomysł na II i III 
edycję, ale już o odmiennym tytule "Tolerancja a 
Społeczeństwo obywatelskie. Miejsce Żydów w 
historii i kulturze Warmii i Mazur. II i III edycja 

konkursu". Mamy za sobą czwartą, a teraz piąta 
edycja, jubileuszowa.  
W realizację konkursu zaangażowany jest samo-
rząd mrągowski.  
W roku 2013 rozdanie nagród oraz uroczyste 
podziękowanie za działalność odbędzie się 10 
grudnia w CKiT w Mrągowie. W trakcie wyda-
rzenia wręczone zostaną nagrody za udział w V 
edycji, wygłoszone odczyty na temat historii 
Żydów oraz demokracji i społeczeństwa obywa-
telskiego. W wydarzeniu wezmą udział osoby 
związane z konkursem od 5 lat. Zgłoszenia do 
konkursu przyjmowane są do końca listopada. 
Więcej informacji na www.mragowo.pl.  

AKTUALNOŚCI NGOAKTUALNOŚCI NGO  

Ku pamięci Abrahama Heschela 
Abraham Heschel to patron konkursu, który od pięciu lat organizowany jest na terenie województwa Abraham Heschel to patron konkursu, który od pięciu lat organizowany jest na terenie województwa Abraham Heschel to patron konkursu, który od pięciu lat organizowany jest na terenie województwa Abraham Heschel to patron konkursu, który od pięciu lat organizowany jest na terenie województwa 
warmińskowarmińskowarmińskowarmińsko----mazurskiego. Organizatorem i głównym koordynatorem, a jednocześnie pomysłodawcą mazurskiego. Organizatorem i głównym koordynatorem, a jednocześnie pomysłodawcą mazurskiego. Organizatorem i głównym koordynatorem, a jednocześnie pomysłodawcą mazurskiego. Organizatorem i głównym koordynatorem, a jednocześnie pomysłodawcą 
przedsięwzięcia jest Zarząd Stowarzyszenia SEEIK. przedsięwzięcia jest Zarząd Stowarzyszenia SEEIK. przedsięwzięcia jest Zarząd Stowarzyszenia SEEIK. przedsięwzięcia jest Zarząd Stowarzyszenia SEEIK.     

Mrągowskie Stowarzyszenie Zielone  
Dzieci w Senacie RP 

W dniu 15 października w gmachu Senatu RP odbyła się specjalna prezentacja. Mrągowskie Stowarzysze-W dniu 15 października w gmachu Senatu RP odbyła się specjalna prezentacja. Mrągowskie Stowarzysze-W dniu 15 października w gmachu Senatu RP odbyła się specjalna prezentacja. Mrągowskie Stowarzysze-W dniu 15 października w gmachu Senatu RP odbyła się specjalna prezentacja. Mrągowskie Stowarzysze-
nie Zielone Dzieci zostało wyróżnione zaproszeniem na godzinną prezentację programu Pomost. Przed-nie Zielone Dzieci zostało wyróżnione zaproszeniem na godzinną prezentację programu Pomost. Przed-nie Zielone Dzieci zostało wyróżnione zaproszeniem na godzinną prezentację programu Pomost. Przed-nie Zielone Dzieci zostało wyróżnione zaproszeniem na godzinną prezentację programu Pomost. Przed-
stawiono prezentację pt. „Wielokulturowość przestrzeni. Polacy i Mazurzy na Syberii. Tożsamość miejsca stawiono prezentację pt. „Wielokulturowość przestrzeni. Polacy i Mazurzy na Syberii. Tożsamość miejsca stawiono prezentację pt. „Wielokulturowość przestrzeni. Polacy i Mazurzy na Syberii. Tożsamość miejsca stawiono prezentację pt. „Wielokulturowość przestrzeni. Polacy i Mazurzy na Syberii. Tożsamość miejsca 
i historii”.i historii”.i historii”.i historii”.    

Wizyta w Senackiej Komisji Spraw Emigracji i 
Łączności z Polakami za Granicami związana była 
z ekspedycją na Syberię we wrześniu br., repre-
zentując Mrągowo, uczestniczyliśmy w uroczy-
stościach Dni Kultury Polskiej. Obchodziliśmy 
wspólnie w Chakasji jubileusz 20 – lecia, zaprzy-
jaźnionej z miastem Mrągowo polonijnej organi-
zacji ,,Polonia”.  
W senackim spotkaniu udział wzięła Anna Wasi-
lewska członek zarządu Województwa Warmiń-
sko – Mazurskiego, dr Sergiusz Leończyk prezes 
Kulturalno Oświatowej Organizacji Społecznej w 
Chakasji „Polonia” oraz Waldemar Majcher - 

pełnomocnik Marszałka Województwa Warmiń-
sko - Mazurskiego do spraw Dziedzictwa Kultury 
Niematerialnej, prof. Stanisław Czachorowski z 
Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego, Senato-
rowie RP, inni goście oraz licznie przybyli dzien-
nikarze. 

Zostań bohaterem i razem ze Zostań bohaterem i razem ze Zostań bohaterem i razem ze 
Szlachetną Paczką zmieniaj Szlachetną Paczką zmieniaj Szlachetną Paczką zmieniaj 
świat na lepsze!świat na lepsze!świat na lepsze!   
Już 16 listopada będzie można pomóc rodzinom z Już 16 listopada będzie można pomóc rodzinom z Już 16 listopada będzie można pomóc rodzinom z Już 16 listopada będzie można pomóc rodzinom z 
Mrągowa i okolic przygotowując mądrą pomoc Mrągowa i okolic przygotowując mądrą pomoc Mrągowa i okolic przygotowując mądrą pomoc Mrągowa i okolic przygotowując mądrą pomoc 
w postaci paczki odpowiadającej na konkretne w postaci paczki odpowiadającej na konkretne w postaci paczki odpowiadającej na konkretne w postaci paczki odpowiadającej na konkretne 
potrzeby rodziny. Paczki trafiają do magazynu potrzeby rodziny. Paczki trafiają do magazynu potrzeby rodziny. Paczki trafiają do magazynu potrzeby rodziny. Paczki trafiają do magazynu 
akcji, z którego wolontariusze rozwożą je do akcji, z którego wolontariusze rozwożą je do akcji, z którego wolontariusze rozwożą je do akcji, z którego wolontariusze rozwożą je do 
rodzin. rodzin. rodzin. rodzin.     
Projekt Szlachetna Paczka już po raz drugi gości 
w naszym mieście. Zakłada niesienie pomocy 
rodzinom w trudnej sytuacji, ale które starają się 
ten stan zmieniać. Wolontariusze odwiedzają 
potrzebujące rodziny i włączają do projektu te, 
dla których paczka może stać się impulsem do 
zmiany.  
W projekcie piękne jest to, że konkretna pomoc 
trafia do konkretnej osoby. Paczka, oprócz zawar-
tości materialnej, niesie rodzinom zaangażowa-
nie, radość i dobre emocje przygotowujących 
pomoc. Zostając Darczyńcami mamy szansę 
zmieniać Mrągowo! Bo więcej radości jest w 
dawaniu aniżeli w braniu! 
Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i przygotuj 
paczkę mrągowskiej rodzinie! 

Jubileuszowe spotkanie Jubileuszowe spotkanie Jubileuszowe spotkanie 
SDW SDW SDW    
22 października odbyło się uroczyste spotkanie z 22 października odbyło się uroczyste spotkanie z 22 października odbyło się uroczyste spotkanie z 22 października odbyło się uroczyste spotkanie z 
okazji Urodzin Jubileuszowych 33 członków okazji Urodzin Jubileuszowych 33 członków okazji Urodzin Jubileuszowych 33 członków okazji Urodzin Jubileuszowych 33 członków 
Mrągowskiego Oddziału  Stowarzyszenia Dzieci Mrągowskiego Oddziału  Stowarzyszenia Dzieci Mrągowskiego Oddziału  Stowarzyszenia Dzieci Mrągowskiego Oddziału  Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny w Polsce, którzy w tym roku  kończą 70Wojny w Polsce, którzy w tym roku  kończą 70Wojny w Polsce, którzy w tym roku  kończą 70Wojny w Polsce, którzy w tym roku  kończą 70----
75757575----80808080----    85 lat. 85 lat. 85 lat. 85 lat.     
Na spotkaniu Jubilaci zostali udekorowani złoty-
mi  medalami okolicznościowymi. Dekoracji 
dokonała Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa 
w asyście Prezesa Zygmunta Roślenia.  
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Szymon Rostkowski  vice mistrzem Czech K-1 
Szymon Rostkowski, zawodnik mrągowskiego Klubu Kaliniak Team zdobył srebrny medal i tym samym Szymon Rostkowski, zawodnik mrągowskiego Klubu Kaliniak Team zdobył srebrny medal i tym samym Szymon Rostkowski, zawodnik mrągowskiego Klubu Kaliniak Team zdobył srebrny medal i tym samym Szymon Rostkowski, zawodnik mrągowskiego Klubu Kaliniak Team zdobył srebrny medal i tym samym 
został wicemistrzem Czech Kzostał wicemistrzem Czech Kzostał wicemistrzem Czech Kzostał wicemistrzem Czech K----1 w kategorii junior 75 kg.1 w kategorii junior 75 kg.1 w kategorii junior 75 kg.1 w kategorii junior 75 kg.    

Zawodnicy mrągowskiego klubu "Kaliniak Team 
Mrągowo", w składzie: Szymon Rostkowski, 
Jakub Piaskowski, Sebastian Romańczyk, Paweł 
Ściepuro, Tomasz Kalinowski, uczestniczyli w 
Międzynarodowych Mistrzostwach Czech K-1 w 
Pradze.  
W imprezie wzięli udział zawodnicy z Czech, 
Słowacji, Węgier, Austrii, Ukrainy oraz Polski. 
Poziom walk był bardzo wysoki, większość za-
wodników miała na swoim koncie po kilka walk 
zawodowych. 
Wszyscy mrągowianie zaczęli walki z gospoda-
rzami. Jakub Piaskowski, Paweł Ściepuro, Tomasz 
Kalinowski przegrali pierwsze walki i pożegnali 
się z turniejem. 
- Sebastian Romańczyk pierwszą walkę wygrał z 
Czechem, natomiast w ćwierćfinale przegrał i 
odpadł, również z Czechem - relacjonuje Tomasz 
Kalinowski. - Największą niespodziankę sprawił 
Szymon Rostkowski, junior w kategorii 75 kg., 
który w walce półfinałowej pokonał reprezentan-
ta Czech w pierwszej rundzie przez KO (sędzia 
dwukrotnie liczył Czecha, za trzecim razem za-
kończył walkę). W finale Szymon trafił na repre-
zentanta Węgier. Przeciwnik dominował fizycz-

nie i umiejętnościowo, dla Szymona zabrakło 
doświadczenia na tak dobrego zawodnika i musiał 
uznać jego wyższość. Jestem zadowolony z wyjaz-
du, mimo dużej odległości i małych komplikacji z 
wyjazdem, było warto. Dumnie reprezentować 
nasz kraj i Mrągowo na międzynarodowych za-
wodach o randze Mistrzowskiej. Pozwoliło to 
nam na zebranie cennego doświadczenia, pokaza-
ło, że mimo krótkiego stażu treningowego, to 
możemy rywalizować z najlepszymi. 
Wyjazd dofinansowany został przez Urząd Miej-
ski w Mrągowie oraz lokalnych przedsiębiorców: 
Łukasza Bieryckiego, Dariusza Ołowia, Jarosława 
Łuńskiego. 

Walka kolarzy o Puchar  
Burmistrza Mrągowa  
Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie gościła Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie gościła Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie gościła Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie gościła 
kolarzy startujących w wyścigu w kolarstwie kolarzy startujących w wyścigu w kolarstwie kolarzy startujących w wyścigu w kolarstwie kolarzy startujących w wyścigu w kolarstwie 
górskim MTB o Puchar Burmistrza Mrągowa. Na górskim MTB o Puchar Burmistrza Mrągowa. Na górskim MTB o Puchar Burmistrza Mrągowa. Na górskim MTB o Puchar Burmistrza Mrągowa. Na 
starcie stanęło ponad osiemdziesięciu  zawodni-starcie stanęło ponad osiemdziesięciu  zawodni-starcie stanęło ponad osiemdziesięciu  zawodni-starcie stanęło ponad osiemdziesięciu  zawodni-
ków.ków.ków.ków.    
Zawody w Mrągowie były jednymi z ostatnich w 
długim kolarskim sezonie. Walka o Puchar Bur-
mistrza Mrągowa zgromadziła gwiazdy, bo do 
takich zdecydowanie można zaliczyć reprezen-
tanta Polski Szymona Rekitę, czy naszego rodzi-
mego Patryka Piaseckiego. Na starcie stanęli kola-
rze z regionu, a także z Kaliningradu, nie zabrakło 
także oczywiście zawodników z mrągowskich 
grup kolarskich – Renault Eco2Team, Mrągow-
skiego Stowarzyszenia Rowerowego oraz Luz 
Grupa Mrągowo. W najbardziej emocjonującym 
wyścigu elity, szans rywalom na swoim terenie 
nie dał Patryk Piasecki, który przyjechał przed 
Bartoszem Karczmarskim i Tomaszem Madra-
kiem.  

Zwycięstwo siatkarek MUKS Zwycięstwo siatkarek MUKS Zwycięstwo siatkarek MUKS    
Omega na początek sezonu!Omega na początek sezonu!Omega na początek sezonu!   
W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-W sobotę 26 października 2013 roku w Mrągo-
wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-wie odbył się I Eliminacyjny Turniej II Ligi Wo-
jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały jewódzkiej Młodziczek. Świetnie zaprezentowały 
się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS się gospodynie turnieju czyli siatkarki MUKS 
Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i Omega, które wygrały wszystkie spotkania i 
awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.awansowały do pierwszej ligi.            
Młodziczki MUKS OMEGA MRĄGOWO, wy-Młodziczki MUKS OMEGA MRĄGOWO, wy-Młodziczki MUKS OMEGA MRĄGOWO, wy-
grały wszystkie trzy mecze bez straty seta i tym grały wszystkie trzy mecze bez straty seta i tym grały wszystkie trzy mecze bez straty seta i tym 
samym zajęły pierwsze miejsce w turnieju i samym zajęły pierwsze miejsce w turnieju i samym zajęły pierwsze miejsce w turnieju i 
awansowały do I Ligi wojewódzkiej młodziczek. awansowały do I Ligi wojewódzkiej młodziczek. awansowały do I Ligi wojewódzkiej młodziczek. 
Teraz przed naszymi młodziczkami występy  w Teraz przed naszymi młodziczkami występy  w Teraz przed naszymi młodziczkami występy  w 
kolejnym Turnieju Eliminacyjnym I Ligi Młodzi-kolejnym Turnieju Eliminacyjnym I Ligi Młodzi-kolejnym Turnieju Eliminacyjnym I Ligi Młodzi-
czek, który odbędzie się w Iławie 16 listopada czek, który odbędzie się w Iławie 16 listopada czek, który odbędzie się w Iławie 16 listopada 
2013 roku. Naszymi przeciwnikami będzie go-2013 roku. Naszymi przeciwnikami będzie go-2013 roku. Naszymi przeciwnikami będzie go-
spodarz Turnieju, zwycięzca I Turnieju młodzi-spodarz Turnieju, zwycięzca I Turnieju młodzi-spodarz Turnieju, zwycięzca I Turnieju młodzi-
czek MKS ZRYWczek MKS ZRYWczek MKS ZRYW---VOLLEY Iława, UKS OLIMP VOLLEY Iława, UKS OLIMP VOLLEY Iława, UKS OLIMP 
Bartoszyce i MKS TRUSO Elbląg.Bartoszyce i MKS TRUSO Elbląg.Bartoszyce i MKS TRUSO Elbląg.   

Mistrzostwa Bazy  Mrągowo 

Blisko dwieście załóg i ponad trzystu zawodników wzięło udział w październikowych Mistrzostwach Blisko dwieście załóg i ponad trzystu zawodników wzięło udział w październikowych Mistrzostwach Blisko dwieście załóg i ponad trzystu zawodników wzięło udział w październikowych Mistrzostwach Blisko dwieście załóg i ponad trzystu zawodników wzięło udział w październikowych Mistrzostwach 
Bazy Mrągowo będących jednocześnie walką w Mistrzostwach Województwa oraz rywalizacją o Puchar Bazy Mrągowo będących jednocześnie walką w Mistrzostwach Województwa oraz rywalizacją o Puchar Bazy Mrągowo będących jednocześnie walką w Mistrzostwach Województwa oraz rywalizacją o Puchar Bazy Mrągowo będących jednocześnie walką w Mistrzostwach Województwa oraz rywalizacją o Puchar 
Starosty Mrągowskiego.Starosty Mrągowskiego.Starosty Mrągowskiego.Starosty Mrągowskiego.    

Wśród gospodarzy z Bazy Mrągowo, na desce z 
żaglem na ogromne wyróżnienie zasłużyli: Patryk 
Chojnicki (2 miejsce w Bic Techno 7,8), Maciej 
Zalewski (3 miejsce w Bic Techno 6,8), Adrian 
Wyrostek (trzeci w klasie UKS). Bezdyskusyjne 
zwycięstwo odniósł faworyt z Mrągowa w klasie 
RSX czyli Arkadiusz Brzozowski, który wygrał 
we wszystkich rozegranych wyścigach. Ale dziel-
nie w tej klasie spisali się także trzeci Wiktor Sa-
moraj oraz czwarta Klaudia Szablińska. W klasie 
Cadet wygrał Białorusin, ale za jego plecami upla-
sowała się trójka mrągowian. Drugi był Bartłomiej 
Śledzik, trzecia Klaudia Dawidczyk, a czwarty 
Daniel Butkiewicz. W czołówce klasy 470 także 
mieliśmy mrągowian. Wygrały siostry Zielińskie, 
które pochodzą z naszego miasta, ale obecnie 
reprezentują barwy AZS UWM Olsztyn. Drugie 
miejsce wywalczyła mrągowsko-warszawska 
załoga Antonina Marciniak / Mateuisz Jatczak, 
trzecie – Paweł Roszkowski / Bartłomiej Waszkie-
wicz, a czwarte Karolina Anzel / Wojciech Pa-
jączkowski.  W klasie 29er całe podium było mrą-
gowskie. Pierwsze miejsce dla załogi Wojciech 
Stolarczyk / Damian Knorps, drugie dla Martyny 

Mik i Wojciecha Pętlaka, a trzecie dla Karoliny 
Sołtaniuk i Jakuba Patekmana. 
Wśród zawodników L’Equipe na trzecim stopniu 
podium stanęły kolejne mrągowianki z Bazy – 
Emilia Koperska / Nikola Kociubska. 
Na Czosie po raz kolejni pokazali się mastersi czyli 
seniorzy żeglarskiej braci. Wśród nich dwójka 
mrągowian. Dariusz Lubak stanął na drugim 
stopniu podium, a na szóstym miejscu zawody 
zakończył Grzegorz Pieczko.  
Po raz pierwszy w regaty włączył się także Ma-
zurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych. 
Dzięki temu powstała nowa klasa czyli El Bimbo, 
w  której zwyciężyła załoga sternika Andrzeja 
Michalczyka w składzie z Remigiuszem Kowalem 
oraz Ludwikiem Kusielem. 
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Jury w składzie: Iza Jaśniewska, Jan Gudelis , Wie-
sław Wachowski z okręgu olsztyńskiego  Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków przyznało trzy 
równorzędne nagrody oraz jedno  wyróżnienie. 
Nagrodę Burmistrza Miasta Mrągowo otrzymał 
Jan Żdaniec z Mrągowa za obraz „Jesienna droga”. 
Nagrodę Firmy CNC Serwis Henryki Gudelis 
otrzymała Grażyna Lewandowska z Mrągowa za 
obraz „Lato w słoiku po ogórkach”.  
Nagrodę Starosty Powiatu Mrągowskiego otrzy-
mała Regina Bałon z Olsztyna za obraz 
„Wspomnienie z Prowansji” 
Wyróżnienie i nagroda ufundowana przez Zwią-
zek Gmin Warmińsko – Mazurskich trafiło do 

KULTURALNIKKULTURALNIK  

Tego nie można przegapić… 
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 17 listopada 2013 r. o godz. 19.00 na niezwykłe wydarzenie 6. Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 17 listopada 2013 r. o godz. 19.00 na niezwykłe wydarzenie 6. Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 17 listopada 2013 r. o godz. 19.00 na niezwykłe wydarzenie 6. Centrum Kultury i Turystyki zaprasza 17 listopada 2013 r. o godz. 19.00 na niezwykłe wydarzenie 6. 
Impresje Artystyczne „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”! Gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół CZESŁAW Impresje Artystyczne „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”! Gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół CZESŁAW Impresje Artystyczne „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”! Gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół CZESŁAW Impresje Artystyczne „ŚPIEWAJĄCE OBRAZY”! Gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół CZESŁAW 
ŚPIEWA!!! W ramach jesiennej trasy to jedyny koncert grupy w Polsce północno ŚPIEWA!!! W ramach jesiennej trasy to jedyny koncert grupy w Polsce północno ŚPIEWA!!! W ramach jesiennej trasy to jedyny koncert grupy w Polsce północno ŚPIEWA!!! W ramach jesiennej trasy to jedyny koncert grupy w Polsce północno ––––    wschodniej!wschodniej!wschodniej!wschodniej!    

Zakończył się Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej  
26 października 2013 roku w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 26 października 2013 roku w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 26 października 2013 roku w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 26 października 2013 roku w Centrum Kultury i Turystyki odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 
42. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. Na tegoroczny Przegląd wpłynęło 144 prac 62 42. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. Na tegoroczny Przegląd wpłynęło 144 prac 62 42. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. Na tegoroczny Przegląd wpłynęło 144 prac 62 42. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. Na tegoroczny Przegląd wpłynęło 144 prac 62 
plastyków amatorów.plastyków amatorów.plastyków amatorów.plastyków amatorów.    

Alicji Miazga z Olsztyna za obraz „Wiosna w 
Godkach”.  
Wszystkie prace można oglądać do 26 listopada .  

,,Jesienna droga” J. Żdaniec 

Czesław Śpiewa to polsko – duński zespół z chary-
zmatycznym wokalistą Czesławem Mozilem 
znanym polskiej publiczności jako smutny chło-
piec z akordeonem i juror talent show „X- Factor”. 
Zespół ma na swoim koncie prawie 13 milionów 
wyświetleń pierwszego, wielkiego hitu 
„Maszynka do Świerkania”, który podbił listy 
przebojów zdobywając m.in. pierwsze miejsce w 
radiowej „Trójce”. Zespół ma na swoim koncie 
aktualnie album „Debiut”, który sprzedał się w 
nakładzie blisko 100 tysięcy i podwójną Platynę za 
album „POP”. Ostatni, bardzo dobrze przyjęty 
przez krytyków muzycznych album „Czesław 
Śpiewa Miłosza” zbliża się do statusu Złotej Płyty. 
Czesław Śpiewa zdobył również uznanie polskich 
krytyków muzycznych otrzymując 15 nominacji 
do „Fryderyków” nagród polskiej branży muzycz-
nej mając na koncie 3 zdobyte statuetki 
„Fryderyka”. Do tej pory zespół zagrał ponad 700 
koncertów w Polsce i za granicą m.in. na Roskilde 
Festival czy OFF Festival. Występy Czesław Śpie-
wa to unikalne spektakle muzyczne, wielobarwne 
widowiska z wirtuozerskimi popisami oraz fre-
estyle’ową konferansjerką rodem z kabaretu arty-
stycznego. Muzycy zabierają swoich słuchaczy w 
zwariowaną podróż do krainy finezyjnych dźwię-
ków tanga, popu, folku i awangardy. Zespół Cze-

sław Śpiewa ma blisko 450 tysięcy fanów na 
swoim fan page’u na Facebooku. 
Impresje Artystyczne „Śpiewające Obrazy” to 
także Ogólnopolski Konkurs Piosenki!  
Przedsięwzięcie to rok rocznie gromadzi miłośni-
ków muzyki i poezji z całej Polski, dając szansę 
zaprezentowania się szerszej publiczności i kon-
frontacji własnych umiejętności. Uczestnicy kon-
kursu prezentują własną interpretację jednego 
utworu autorstwa Marka Grechuty oraz drugi 
utwór dowolny w języku polskim. Na laureatów 
czekają nagrody pieniężne a także możliwość 
zaprezentowania się w Koncercie Finałowym 
„Śpiewających Obrazów”, bezpośrednio przed 
koncertem gwiazdy.  
*Bilety na koncert można nabyć w CKiT w punk-
cie ksero, tel. 89 743 34 66. 

CYFROWE KINO ZODIAK  

ZAPRASZA 

7 listopada  
- FILMOWE CZWARTKI 
godz. 18.00 SEKRETY  
MIŁOŚCI (2D)  
(dokumentalny; Francja, Polska)  

8 -10 listopada 
godz. 17.00 CHCE SIĘ ŻYĆ (2D) 
(dramat; Polska)  
godz. 19.00 GRAWITACJA (3D)
(dramat, sci-fi; USA, Wielka Bryta-
nia) 

11 listopada 
godz. 19.00 GRAWITACJA (3D) 
12 listopada 
godz. 20.00 GRAWITACJA (3D) 
13 listopada 
godz. 19.00 GRAWITACJA (3D) 

WYSTAWYWYSTAWYWYSTAWYWYSTAWY     
Mazurski Szyk Mazurski Szyk Mazurski Szyk Mazurski Szyk ––––    rozsądek w ubiorzerozsądek w ubiorzerozsądek w ubiorzerozsądek w ubiorze    
To tytuł wystawy, którą oglądać można w Biblio-
tece Pedagogicznej w Mrągowie do 30.11.2013 r. 
Wystawa prezentuje ubiór wierzchni i spodni w 
modzie kobiecej oraz przedmioty użytkowe z 
końca XIX w. i pierwszej połowy XX w. Zbiory z 
kolekcji Jolanty Hellis, pracownika biblioteki, 
pochodzą głównie z Mazur nam najbliższych, 
czyli z Mrągowa, Marcinkowa, Sorkwit, Dłużca 
ale nie tylko. Znajdują się tu również towary, 
które można było dawniej nabyć tylko w skle-
pach „kolonialnych”. W Mrągowie przed wojną 
taki sklep usytuowany był obok nieistniejącego 
już hotelu „Masovia”. 
Można też zobaczyć stare sprzęty i przedmioty 
codziennego użytku  używane do prania, praso-
wania, szycia, tkania czy naprawiania obuwia. Na 
wystawie nie brakuje też starych fotografii przed-
stawiających mieszkańców, głównie Marcinko-
wa i okolic, w strojach odświętnych i roboczych. 
Wystawa jest efektem wieloletnich działań Bi-
blioteki Pedagogicznej na rzecz edukacji regio-
nalnej. Obecnie przypomina małe muzeum, z tą 
różnicą, że eksponaty (stroje i nie tylko) można 
nie tylko dotykać ale i … przymierzać! 
    
Średniowieczne  miasto  Mrągowo  (Sensburg)Średniowieczne  miasto  Mrągowo  (Sensburg)Średniowieczne  miasto  Mrągowo  (Sensburg)Średniowieczne  miasto  Mrągowo  (Sensburg)    
To tytuł  wystawy, którą oglądać  można  w  
Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie. Wysta-
wa pokazuje zabytki z epoki oraz rekonstrukcje 
uzbrojenia, stroju i naczyń z okresu średniowie-
cza. Celem wystawy jest przybliżenie gościom 
muzeum początków osadnictwa i realiów życia 
w dawnym Sensburgu /Mrągowie. 
Ceny biletów: 5 zł ulgowy, 7 zł ulgowy, dzień 
bezpłatny - sobota. 
Muzeum czynne (oprócz niedziel) w godzinach 
10.00-16.00. 
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Niepodległościowy marsz pieszy Niepodległościowy marsz pieszy Niepodległościowy marsz pieszy 
„Poznaj Mrągowo”„Poznaj Mrągowo”„Poznaj Mrągowo”   
Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-Marsz pieszy to propozycja Mrągowskiego Cen-
trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-trum Informacji Turystycznej oraz Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na nizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na 
aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepod-
ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.  ległości 11 listopada.              
Marsz pieszy pozwoli Mrągowianom poznać nie Marsz pieszy pozwoli Mrągowianom poznać nie Marsz pieszy pozwoli Mrągowianom poznać nie 
tylko zabytki czy ciekawsze atrakcje, ale również tylko zabytki czy ciekawsze atrakcje, ale również tylko zabytki czy ciekawsze atrakcje, ale również 
rzeźbę terenu, trasa przebiega bowiem wąwozami rzeźbę terenu, trasa przebiega bowiem wąwozami rzeźbę terenu, trasa przebiega bowiem wąwozami 
i wzgórzami nad którymi leży miasto. i wzgórzami nad którymi leży miasto. i wzgórzami nad którymi leży miasto.    
Spacer trasą Poznaj Mrągowo rozpoczyna się przy Spacer trasą Poznaj Mrągowo rozpoczyna się przy Spacer trasą Poznaj Mrągowo rozpoczyna się przy 
plaży przy Osiedlu Grunwaldzkim skąd ruszymy plaży przy Osiedlu Grunwaldzkim skąd ruszymy plaży przy Osiedlu Grunwaldzkim skąd ruszymy 
do tzw. „zwalonego mostu” przy ul. Słonecznej, do tzw. „zwalonego mostu” przy ul. Słonecznej, do tzw. „zwalonego mostu” przy ul. Słonecznej, 
dalej Wielkim Ozem Mrągowskim przez Park dalej Wielkim Ozem Mrągowskim przez Park dalej Wielkim Ozem Mrągowskim przez Park 
Sikorskiego (Wieża Bismarka, cmentarz wojsko-Sikorskiego (Wieża Bismarka, cmentarz wojsko-Sikorskiego (Wieża Bismarka, cmentarz wojsko-
wy), centrum miasta z jez. Magistrackim i Ratu-wy), centrum miasta z jez. Magistrackim i Ratu-wy), centrum miasta z jez. Magistrackim i Ratu-
szem, promenadą do Amfiteatru i Źródełka Miło-szem, promenadą do Amfiteatru i Źródełka Miło-szem, promenadą do Amfiteatru i Źródełka Miło-
ści, Festiwalowym Deptakiem (ul. Jaszczurcza ści, Festiwalowym Deptakiem (ul. Jaszczurcza ści, Festiwalowym Deptakiem (ul. Jaszczurcza 
Góra), Mrongoville, a kończy się w Słowiczym Góra), Mrongoville, a kończy się w Słowiczym Góra), Mrongoville, a kończy się w Słowiczym 
Wąwozie nad. Jez. Czarnym. Szlak liczy 12 kilo-Wąwozie nad. Jez. Czarnym. Szlak liczy 12 kilo-Wąwozie nad. Jez. Czarnym. Szlak liczy 12 kilo-
metrów.metrów.metrów.   
Niepodległościowy marsz pieszy „Poznaj Mrągo-Niepodległościowy marsz pieszy „Poznaj Mrągo-Niepodległościowy marsz pieszy „Poznaj Mrągo-
wo” odbędzie się w poniedziałek 11 listopada o wo” odbędzie się w poniedziałek 11 listopada o wo” odbędzie się w poniedziałek 11 listopada o 
godzinie 11:00. Zbiórka uczestników na plaży na godzinie 11:00. Zbiórka uczestników na plaży na godzinie 11:00. Zbiórka uczestników na plaży na 
osiedlu Grunwaldzkim. Na imprezę nie obowią-osiedlu Grunwaldzkim. Na imprezę nie obowią-osiedlu Grunwaldzkim. Na imprezę nie obowią-
zują zapisy. zują zapisy. zują zapisy.    
Przewidywana godzina zakończenia: 16.00. Oso-Przewidywana godzina zakończenia: 16.00. Oso-Przewidywana godzina zakończenia: 16.00. Oso-
by nieletnie wyłącznie z dorosłym opiekunem. by nieletnie wyłącznie z dorosłym opiekunem. by nieletnie wyłącznie z dorosłym opiekunem.    
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Mrą-W przypadku pytań prosimy o kontakt z Mrą-W przypadku pytań prosimy o kontakt z Mrą-
gowskim Centrum Informacji Turystycznej przy gowskim Centrum Informacji Turystycznej przy gowskim Centrum Informacji Turystycznej przy 
ul. Warszawskiej 26, tel. 89 741 80 39 lub mailo-ul. Warszawskiej 26, tel. 89 741 80 39 lub mailo-ul. Warszawskiej 26, tel. 89 741 80 39 lub mailo-
wo: info@it.mragowo.pl. wo: info@it.mragowo.pl. wo: info@it.mragowo.pl.    

11 listopada ze SZWADRONEM 11 listopada ze SZWADRONEM 11 listopada ze SZWADRONEM 11 listopada ze SZWADRONEM     
Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojaz-Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojaz-Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojaz-Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojaz-
dów Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON dów Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON dów Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON dów Wojskowych i Zabytkowych SZWADRON 
tradycyjnie przyłącza się do obchodów Narodo-tradycyjnie przyłącza się do obchodów Narodo-tradycyjnie przyłącza się do obchodów Narodo-tradycyjnie przyłącza się do obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości 11 listopada.wego Święta Niepodległości 11 listopada.wego Święta Niepodległości 11 listopada.wego Święta Niepodległości 11 listopada.    
W tym dniu zorganizujemy Wystawę Pojazdów 
na placu przy ulicy Oficerskiej. Wystawa będzie 
dostępna w godzinach 10 - 16 i zobaczyć na niej 
będzie można pojazdy wojskowe, pożarnicze oraz 
inne, które łączyć będzie jeden klucz - zostały 
wyprodukowane w Polsce. Pokażemy w ten 
sposób różnorodność i siłę polskiej motoryzacji. 
Oprócz wystawy na imprezie dostępny będzie 
poczęstunek wojskową grochówką z kuchni 
polowej. Na najmłodszych czekać będzie stanowi-
sko, gdzie będzie można przymierzyć elementy 
umundurowania i wyposażenia wojskowego, 
zrobić sobie zdjęcie w hełmie, z karabinem i w 
bojowej kamizelce kuloodpornej. Poza tym około 
godziny 11:30 odbędzie się przejazd wybranych 
pojazdów przez miasto. 
Wystawa zostanie zorganizowana dzięki Wystawa zostanie zorganizowana dzięki Wystawa zostanie zorganizowana dzięki Wystawa zostanie zorganizowana dzięki     
wsparciu finansowemu samorządu Miasta wsparciu finansowemu samorządu Miasta wsparciu finansowemu samorządu Miasta wsparciu finansowemu samorządu Miasta     
Mrągowo. Mrągowo. Mrągowo. Mrągowo.     

10 listopada10 listopada10 listopada10 listopada    
  
Plac Lotników Polskich (za Urzędem Miasta)Plac Lotników Polskich (za Urzędem Miasta)Plac Lotników Polskich (za Urzędem Miasta)Plac Lotników Polskich (za Urzędem Miasta)    
godz. 16.30   godz. 16.30   godz. 16.30   godz. 16.30       
występ Orkiestry Dętej „Mrongovia“ 
Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości 
RP, złożenie kwiatów 
okolicznościowe wystąpienia 
wręczenie odznaczeń Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
godz. 17.00   godz. 17.00   godz. 17.00   godz. 17.00       
CAPSTRZYK NIEPODLEGŁOŚCI  
z udziałem wojska, policji, straży pożarnej, władz samorządowych, harcerzy  
oraz pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i szkół 
 
Centrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i Turystyki    
godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00     
 „Polsce śpiewajmy” w wykonaniu harcerzy  
z Komendy Hufca ZHP w Mrągowie 
  
11 listopada    11 listopada    11 listopada    11 listopada        
  
godz. 10.30   godz. 10.30   godz. 10.30   godz. 10.30       
Uroczysta Msza Święta w Kościele św. Wojciecha  
  
godz. 11.30  godz. 11.30  godz. 11.30  godz. 11.30      
Przejazd pojazdów wojskowych  
Mrągowskiego Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych  
SZWADRON ulicami Roosevelta, Królewiecką, Warszawską 
Wystawa historycznych polskich pojazdów wojskowych, pożarniczych i innych 
Poczęstunek wojskową grochówką i inne atrakcje, plac przy ul. Oficerskiej  
  
godz. 16.30 godz. 16.30 godz. 16.30 godz. 16.30     
Uroczyste spotkanie w Centrum Kultury i Turystyki Uroczyste spotkanie w Centrum Kultury i Turystyki Uroczyste spotkanie w Centrum Kultury i Turystyki Uroczyste spotkanie w Centrum Kultury i Turystyki     
referat okolicznościowy 
Wręczenie wyróżnień zasłużonym mieszkańcom Mrągowa 
program okolicznościowy w wykonaniu:  
Teatru Mańja, Chóru „Kamerton” i Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia,  
Orkiestry Dętej „Mrongovia” 
  
Imprezy sportowe i rekreacyjneImprezy sportowe i rekreacyjneImprezy sportowe i rekreacyjneImprezy sportowe i rekreacyjne    
  
9 listopada 9 listopada 9 listopada 9 listopada     
godz. 20.00 godz. 20.00 godz. 20.00 godz. 20.00     
Rajd Niepodległości (zbiórka przy Komendzie Hufca ZHP, ul. Kopernika 2c/1) 
  
11 listopada 11 listopada 11 listopada 11 listopada  
godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 11.00     
Niepodległościowy Marsz Pieszy Żółtym Szlakiem „Poznaj Mrągowo” (12 km)  
(spotkanie:  plaża przy os. Grunwaldzkim, planowane zakończenie: godz. 16.00) 
  
godz. 13.00 godz. 13.00 godz. 13.00 godz. 13.00     
Niepodległościowy Turniej Piłkarski  
Boisko Orlik 2012, ul. Żołnierska 6 – osoby w wieku 14-17 lat 
Boisko Orlik 2012, os. Mazurskie 12 - osoby w wieku 10-13 lat  
  
12121212----14 listopada 14 listopada 14 listopada 14 listopada     
Turnieje Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej i Koszykowej, ZS 2, LO 


