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W skrócie 

Zbliża się wielki finał WOŚP  
Trwają przygotowania mrągowskiego sztabu 
WOŚP do 22 Finału. Organizatorzy zbierają 
właśnie zgłoszenia od instytucji i darczyńców, 
którzy chcą wesprzeć wszystko to, co będzie się 
działo 12 stycznia w Mrągowie. 
Tym razem wolontariusze w całej Polsce będą 
zbierać pieniądze na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i 
godnej opieki medycznej seniorów. Mrągowski 
sztab po raz kolejny włączył się w ogólnopolską 
akcję. Wolontariuszy chętnych do pomocy jest 
ponad setka. Organizatorzy w dalszym ciągu 
czekają na zgłoszenia od instytucji i darczyńców, 
którzy chcieliby wesprzeć działania sztabu. 
Wszystkich zainteresowanych  prosimy o kon-
takt z mrągowskim sztabem e-mail: 
a.naworska@ckit.mragowo.pl. 

W oczekiwaniu na zbliżające się  

Święta Bożego Narodzenia  

Życzymy, aby te najpiękniejsze polskie święta 

upłynęły w atmosferze radości i wzajemnej życzliwości 

Niech ten wyjątkowy czas przyniesie spokój  

i odpoczynek w gronie najbliższych  

a nadchodzący Nowy Rok 2014  

Spełnienie marzeń i oczekiwań  

w życiu osobistym i zawodowym 

Burmistrz Miasta Mrągowo oraz Radni Rady Miejskiej  

Burmistrz Miasta Mrągowa 
serdecznie zaprasza Mieszkańców 
Mrągowa na powitanie Nowego Roku 
Nowy Rok już za kilka dni. Prócz sylwestrowych 
balów i domowych imprez w Mrągowie można 
go jeszcze spędzić  przed budynkiem Centrum 
Kultury i Turystyki.  

Impreza z okazji powi-
tania Nowego Roku 
przed budynkiem 
CKiT rozpocznie się o 
godz. 23:00. Organiza-
torzy spotkania zapla-

nowali toast noworoczny i pokaz sztucznych 
ogni, oraz zabawę przy muzyce mechanicznej, 
która zakończy się  o godz. 1:00. Tradycyjnie o 
godz. 23:55 Burmistrza Miasta Mrągowo, złoży 
wszystkim Mieszkańcom  życzenia noworoczne.  
 

Puchar 7 Cudów Mazur najlep-
szym projektem promocyjnym 
samorządów str. 3 

Zakończono uzbrojenie terenów usługowych 
przy ul. Towarowej w Mrągowie 

Gmina Miasto Mrągowo podejmuje działania mające na celu poprawę warunków prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. W tym roku oddano do użytku nową drogę, która ma poprawić komunikację z przemy-
słową i usługową częścią miasta.  

Do uzbrojenia terenów przy ul. Towarowej Mia-
sto przygotowywało się od 2009 roku. Wniosek o 
dofinansowanie inwestycji został złożony na 
początku 2011 roku w konkursie, do którego 
mogły przystąpić jednostki samorządu terytorial-
nego chcące utworzyć strefy przedsiębiorczości. 
Umowę o dofinansowanie zadania na poziomie 
85% podpisano 28.12.2011r.  
Koszt kompleksowej przebudowy wyniósł 8 mln 
zł. Głównym celem inwestycji było ułatwienie 
dojazdu do terenów inwestycyjnych znajdują-
cych się przy ul. Przemysłowej oraz uzbrojenie 
kolejnych terenów w celu stworzenia przedsię-
biorcom korzystnych warunków do inwestowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wy-
budowana droga poprawi również komunikację z 

obszarem specjalnej strefy ekonomicznej.  
Dzięki inwestycji ulica Towarowa stanie się alter-
natywą dla często zakorkowanej ulicy Olsztyń-
skiej i Lubelskiej. Dodatkowo szerokie ciągi pieszo
-rowerowe powstałe wzdłuż nowej drogi z pew-
nością będą chętnie uczęszczane przez mieszkań-
ców Mrągowa. 
W związku z zakończonym uzbrojeniem terenów 
usługowych przy ulicy Towarowej, 17 grudnia 
telewizja regionalna TVP Olsztyn odwiedziła 
Mrągowo, by pokazać nową inwestycję i zapytać 
dlaczego warto tu zainwestować. Burmistrz Mia-
sta opowiedziała o zachętach inwestycyjnych 
takich jak obecność specjalnej strefy ekonomicz-
nej, pełna infrastruktura czy dobry dojazd do 
działek inwestycyjnych. O prowadzeniu działal-
ności w mrągowskiej strefie przedsiębiorczości 
opowiedzieli również lokalni przedsiębiorcy: 
Janusz Gruszczewski – właściciel firmy Agromasz, 
Konrad Zielaskiewicz z firmy Glob-Metal oraz 
Marek Jasiel prezes zarządu firmy Fricke Maszyny 
Rolnicze. Materiał został wyemitowany w TVP 
Olsztyn w programie Samorządowy Ekspres. Na 
ostatnią powtórkę programu zapraszamy 
25.12.2013 r. ok. godz. 20:30 do TVP Olsztyn. 

Fot. Piotr Piercewicz 
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Puchar 7 Cudów Mazur najlepszym Puchar 7 Cudów Mazur najlepszym Puchar 7 Cudów Mazur najlepszym    
projektem promocyjnym samorządów projektem promocyjnym samorządów projektem promocyjnym samorządów    

Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur organizowane wspólnie przez 7 ma-
zurskich samorządów: Mrągowo, Mikołajki, Giżycko, Węgorzewo, Ryn, Pisz i Ruciane-Nida 
zwyciężyło  w organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie konkursie RPO War-
mia i Mazury 2013 w kategorii wydarzenie promocyjne. 

Biznesowo o MazurachBiznesowo o MazurachBiznesowo o Mazurach   
Mazury ważnym ośrodkiem turystyki biznesowej 
w kraju? Oczywiście, że tak! Mazurski Klaster 
Turystyczny na www.konferencjemazury.com 
odsłania biznesową stronę mazurskiej turystyki. 

Portal zawiera kompleksową 
informację o turystyce bizneso-
wej Mazur. Jest swoistym plane-
rem, który ma służyć organizato-
rom i uczestnikom biznesowych 
spotkań. Na stronie znajduję  się 
między innymi wyszukiwarka 

obiektów konferencyjnych, lista tłumaczy przy-
sięgłych, baza firm organizujących szkolenia czy 
imprezy integracyjne itd. 
Stworzenie strony internetowej gromadzącej 
potrzebne do tego celu informacje to jednak tylko 
pierwszy krok. Kolejnym będzie przejście od 
pasywnej prezentacji oferty do aktywnego pozy-
skiwania firm. 
Portal został przygotowany w ramach grupy 
projektowej „Convention Bureau Mazury” Ma-
zurskiego Klastra Turystycznego, zajmującej się 
promocją regionu jako atrakcyjnego miejsca orga-
nizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. 
Koordynatorem MKT jest Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia Mrągowska”.  
Strona nie jest jeszcze skończona, na bieżąco 
będzie uzupełniania. 

Mrągowski camping wśród Mrągowski camping wśród Mrągowski camping wśród 
najlepszych w Polscenajlepszych w Polscenajlepszych w Polsce   
Już po raz kolejny Camping „Cezar” z Mrągowa 
został laureatem konkursu na najlepszy camping 
w Polsce „Mister Camping”. W tegorocznej edy-
cji zdobył on III miejsce. 
W konkursie biorą udział wszystkie campingi 
zrzeszone w Polskiej Federacji Campingu i Cara-
vaningu (PFCC), zatem konkurencja była spora. 
Konkurs organizowany jest już od 49 lat przez 
PFCC we współpracy z Ministerstwem Sportu i 
Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. 
W skład Jury weszli przedstawiciele PFCC, Pol-
skiej Organizacji Turystycznej oraz dziennikarze. 
Oceny campingów zostały dokonane przy 
uwzględnieniu opinii turystów krajowych i za-
granicznych, a także opinii w mediach. W ra-
mach konkursu oceniano: zagospodarowanie, 
wyposażenie i stan techniczny campingu, czy-
stość, estetykę, oferowany produkt turystyczny, 
usługi świadczone na campingu, a także profesjo-
nalizm i jakość obsługi turystów. 
Jako laureat konkursu Camping „Cezar” będzie 
rekomendowany przez PFCC w wydawnic-
twach takich jak „Polska Mapa Campingów” i 
„Campingi w Polsce” oraz na stronie internetowej 
www.pfcc.eu prowadzonej w 16 wersjach języ-
kowych. Najlepsze polskie campingi promowane 
są również przez zagraniczne Ośrodki Polskiej 
Organizacji Turystycznej i na Narodowym Porta-
lu Turystycznym „Odkryj Polskę” prowadzonym 
w kilkunastu wersjach językowych. 

Ideą konkursu jest podnoszenie standardów dzia-
łań marketingowych oraz upowszechnianie naj-
lepszych przykładów i dobrych praktyk z zakresu 
komunikacji marketingowej, prowadzonej przez 
samorządy regionu. 
Współpraca siedmiu samorządów zdobyła uzna-
nie kapituły oceniającej zgłoszone projekty. Po raz 
pierwszy miasta Krainy Wielkich Jezior Mazur-
skich podjęły wspólną promocję. Oprócz regat 

zrealizowana została wspólna kampania w telewi-
zji. Powstała też strona internetowa 
www.7cudowmazur.pl. 
Konkurs PRO Warmia Mazury 2013 rozstrzy-
gnięty został podczas uroczystej gali, będącej 
częścią Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii 
i Mazur, który odbył się w Ełku.  
Laureaci RPO Warmia Mazury 2013: 
- zwycięstwo w kategorii Drukowane Wydaw-
nictwo Promocyjne - wydawnictwo „Inwestuj w 
Giżycku”, zgłoszone przez Urząd Miejski w Gi-
życku, 
- wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Promo-
cyjne - projekt „Uroczyste otwarcie pierwszego w 
kraju Interaktywnego Muzeum Państwa Krzy-
żackiego”, zgłoszony przez Urząd Miasta Działdo-
wa, 
- zwycięzca w kategorii Wydarzenie Promocyjne 
- projekt „Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 
7 Cudów Mazur”, zgłoszony przez siedem samo-
rządów uczestniczących w projekcie.  

Znamy  Mecenasów Muzeum Warmii i MazurZnamy  Mecenasów Muzeum Warmii i MazurZnamy  Mecenasów Muzeum Warmii i Mazur   
Trzy prestiżowe wyróżnienia trafiły do MrągowaTrzy prestiżowe wyróżnienia trafiły do MrągowaTrzy prestiżowe wyróżnienia trafiły do Mrągowa   

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie doceniło współpracę z Mrągowem. W tym roku presti-
żowe wyróżnienia przyznawane przez placówkę trafiły do Burmistrz Mrągowa, Otolii Siemie-
niec, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” oraz Bractwa Rycerskiego Roty 
Zaciężnej Strażnicy Sensburg (Mrągowo). 

Po raz kolejny w Salach Kopernikowskich olsz-
tyńskiego zamku zostali uhonorowani Mecenasi 
Muzeum Warmii i Mazur. Dzięki nim do zbiorów 
muzealnych naszego regionu trafiają kolejne eks-
ponaty, konserwowane są muzealia, powstają 
nowe wystawy i programy edukacyjne. Trzy 
wyróżnienia trafiły do Mrągowa. Burmistrz Mrą-
gowa, Otolia Siemieniec już po raz czwarty otrzy-
mała ten zaszczytny tytuł. Ponadto w gronie osób 
i instytucji, które na wieloraki sposób wsparły 
Muzeum w Olsztynie, a także jego oddziałały 
znalazła się również Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Ziemia Mrągowska”. 
Laureatem prestiżowego wyróżnienia zostało 
również Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Straż-
nicy Sensburg (Mrągowo), zrzeszające mieszkań-
ców Ziemi Mrągowskiej zafascynowanych odtwa-
rzaniem czasów średniowiecza. 
-Tytuł Mecenasa Muzeum Warmii i Mazur ma 
podkreślić wkład i zaangażowanie członków sto-
warzyszenia w  liczne imprezy organizowane 

przez muzealne placówki z naszego regionu- 
dodaje Dariusz Żyłowski, kierownik mrągowskie-
go Muzeum.  
Tytuł Mecenasa otrzymują osoby, które wspierają 
Muzeum Warmii i Mazur, dzięki czemu działal-
ność placówki rozwija się, a mieszkańcy mogą 
korzystać z ciekawej oferty kulturalnej.  
W tym roku uroczyste spotkanie odbyło się we 
wtorek 26 listopada w Salach Kopernikowskich 
olsztyńskiego zamku. 

Prestiżową nagrodę odebrali obecni na Festiwalu Promocji 
pracownicy Urzędu Miasta w Mrągowie, Giżycku i Rynu  
odpowiedzialni za organizację Regat o Puchar 7 Cudów Mazur  
wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn, Józefem Karpiń-
skim.  

Burmistrz Miasta Mrągowo po raz czwarty otrzymała tytuł  
Mecenasa Muzeum Warmii  i  Mazur.  

Fot. Elżbieta Tomczonek  
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Paweł  Bareja  Sukces mrągowskich ciągników  
Po raz kolejny na terenach Targowych Hanower Messe odbyły się jedne z największych na świecie targów sprzętu rolniczego Agritechnika 
2013. Wśród propozycji kilkudziesięciu polskich firm największe zainteresowanie wzbudziła premiera trzech nowych ciągników firmy Farm-
trac z Mrągowa. Oferta ta stała się wiarygodną i interesującą alternatywą także dla rolników zachodnioeuropejskich. 

Inwestycje w program badawczy oraz moderniza-
cje zakładów produkcyjnych w Polsce o wartości 
ponad 10 mln euro przyniosły rezultat w postaci 
nowej gamy produktów i premier nowych mode-
li na targach Agritechnica, którym towarzyszy 

prezentacja ambitnego i starannie przygotowane-
go programu pozyskania nowych dealerów. 
Umożliwi on poszerzenie istniejącej sieci ponad 
stu salonów dealerskich Farmtrac działających w 
Europie, a w konsekwencji osiągnięcie planowa-
nego 10% udziału w rynku traktorów o mocy 
poniżej 80KM na kontynencie europejskim. 
– W Europie jest już dwudziestu producentów 
traktorów walczących o swoje miejsce na rynku, 
mamy więc świadomość wyzwania, które przed 
nami stoi – mówi Andrzej Kublik, dyrektor 
generalny Farmtrac. – Jednakże z naszych badań 
wynika, że jest na nim wciąż apetyt na dobrze 
wyposażony, prosty w obsłudze ciągnik, który 

gwarantuje jednocześnie niskie koszty użytkowa-
nia. 
Wielokrotnie nagradzana europejska linia trakto-
rów Farmtrac, zaprojektowanych i wyproduko-
wanych tu, w Europie, powstaje w oparciu o 

Fot. Archiwum Farmtrac 

Lokalna Organizacja Turystyczna 
promowała region na targach  
w Lipsku  
Targi Lipskie to drugie po berlińskich ITB naj-
ważniejsze targi turystyczne w Niemczech 
wschodnich, są zarazem jednymi z najstarszych 
na świecie, a pod względem oferty jednymi z 
najnowocześniejszych i najbardziej innowacyj-
nych.  Co roku cieszą się one ogromnym powo-
dzeniem. W tym roku stoiska odwiedziło ponad 
70 tys. ludzi.  
W tym roku na czterech dużych halach odbywa-
ły się aż dwie imprezy targowe. Pierwsza to Tou-
ristik & Caravaning, druga zaś poświęcona tury-
styce aktywnej, zwłaszcza rowerowej  
„abgefahren”. Wśród ponad 1000 wystawców z 
38 krajów, nie zabrakło Warmińsko – Mazurskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” 
oraz Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 
w Giżycku. Przedstawiciele organizacji w rozmo-
wach z biurami podroży organizującymi wyjazdy 
do naszego regionu jak i ze zwykłymi turystami – 
fanami caravaningu starali się przekazać pomysł 
na spędzenie wolnego czasu w naszym regionie. 
Zwłaszcza, że turyści z Saksonii stanowią znaczną 
część turystów niemieckich (ze względu na bli-
skość z granicą RP), odwiedzających Warmię i 
Mazury, dlatego też udział w targach jest szcze-
gólnie ważny w obliczu nadchodzącego przyszłe-
go sezonu turystycznego.  
Odwiedzający stoisko Warmii i Mazur  najwięcej 
pytań zadawali o turystykę aktywną, w tym o 
hausboty oraz oczywiście o noclegi.  

Stacja przeładunkowa odpadów powstanie  
w Polskiej Wsi  

W Urzędzie Miejskim w Mrągowie podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę trzech 
stacji przeładunkowych wraz z punktami dobrowolnego gromadzenia odpadów w Polskiej 
Wsi, Medynach i Trelkowie w ramach projektu pt. „System zagospodarowania odpadów ko-
munalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Wartość inwestycji 
to prawie 14,3 mln .  

Projekt ma doprowadzić do uporządkowania 
gospodarki odpadami na terenie 37 gmin woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego poprzez stwo-
rzenie kompleksowego systemu zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych powstających na tym 
terenie. Projekt ten obejmuje zaprojektowanie i 
wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpa-
dów Komunalnych, który będzie instalacją dla 
Regionu Centralnego województwa, do którego 
należy również miasto Mrągowo, budowę drogi 
dojazdowej oraz budowę trzech stacji przeładun-
kowych, z których jedna powstanie w Polskiej 
Wsi. Instalacje te przyczynią się do poprawy stanu 
środowiska w obrębie ich oddziaływania, co spo-
woduje redukcję odpadów deponowanych na 
składowiskach, a cały system pozwoli na wzrost 
poziomu odzysku  odpadów surowcowych i bio-
degradowalnych poprzez wprowadzenie inten-
sywnego programu ich selektywnej zbiórki i 
edukacji ekologicznej. 
- Stacja w Polskiej Wsi zostanie oddana do użytku 
na koniec czerwca 2015 r, czyli na miesiąc przed 
uruchomieniem zakładu  w Tracku - mówi Adam 
Sierzputowski, Prezes Zarządu Zakładu  
Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

Spółka z o.o. w Olsztynie. 
Konferencja prasowa i podpisanie umowy na 
zaprojektowanie i budowę trzech stacji przeładun-
kowych wraz z punktami  dobrowolnego groma-
dzenia odpadów w ramach projektu pomiędzy 
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
w Olsztynie a Konsorcjum „Przemysłówka” 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
Holding Sp. z o.o. w Olsztynie, Segi-Eko Sp. z o.o. 
w Czciradzi odbyło się 17 grudnia w Urzędzie 
Miejskim w Mrągowie.  

W konferencji, na której podpisano umowę  udział wdzieli 
m.in.. Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa, Piotr Grzy-
mowicz, Prezydent Olsztyna, Danuta Górska, Burmistrz 
Szczytna, Artur Wais, Burmistrz Lidzbarka Warmińskie-
go,, Jerzy Krasiński, Wójt Gminy Mrągowo , Sławomir 
Wojciechowski, Wójt Gminy Szczytno.  

komponenty pochodzące od renomowanych 
producentów, takie jak: silniki Perkins, przekład-
nie Carraro i ZF, systemy sterowania Bosch i 
innych czołowych dostawców i jest dostępna z 
szeroką gamą silników o mocach od 33 do 
110KM. To dobrze znane marki, z którymi za-
równo dealerzy, jak i rolnicy są świetnie zaznajo-
mieni.  
Firma postrzega Niemcy, Polskę, Francję oraz 
Wielką Brytanię jak i Włochy oraz Hiszpanię 
jako swoje najmocniejsze rynki zbytu, podczas 
gdy dalej na wschód Turcja i wschodnie kraje UE 
również zajmują silną pozycję.  
– Te kraje odzwierciedlają po prostu rynki, na 
których sprzedaż traktorów jest najwyższa – 
zauważa Kublik. – Jesteśmy marką europejską i 
naszym celem jest obecność na całym kontynen-
cie. 

Fot. Natalia Koptas 
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Lato gorące, muzyczne, rozrywkowe, upłynęło 
przy dźwiękach country, muzyki kresowej  i 
kabaretu.    Międzynarodowy Piknik Country, 
Festiwal Kultury Kresowej, jubileuszowa - 15 
Mazurska Noc Kabaretowa to imprezy na trwałe 
związane z miastem. W tym roku na deskach 
amfiteatru zagościły dwie nowe imprezy: Festi-
wal tanecznych zespołów dziecięcych „Mazurski 
krok” oraz Mazurska Gala Muzyki Tanecznej 
„Disco pod żaglami”, która podbiła nie tylko 
publiczność amfiteatru, ale także miliony wi-
dzów przed telewizorami.  
Tego lata ulice Mrągowa zmieniły się w plan 
zdjęciowy. Ekipa filmowa reżysera Michała Bar-
toszewicza kręciła w mieście sceny do filmu 
fabularnego „Kładka”, w którym wzięli udział 
także mieszkańcy Mrągowa. Telewizja publiczna 
zrealizowała i pokazała film z Wojciechem Ma-
lajkatem,  w którym aktor wracał do miejsc swo-
jej młodości. Zespół mrągowianina Sebastiana 
Badurka, pracował nad filmem KAKUM. Spo-
dziewana premiera to jesień przyszłego roku.  
Aby podnieść poziom korzystania z oferty kultu-
ralnej w naszym mieście, CKiT pozyskał dofinan-
sowanie zewnętrzne na remont budynku i bi-
blioteki (305 tys. zł) i cyfryzację kina „Zodiak” (89 
tys. zł). Z budżetu Miasta dołożono do tych in-
westycji 237 tys. zł. Umożliwiło to dostosowanie 
kina do cyfrowego standardu wyświetlania fil-
mów, poprawiło ofertę filmową i zwiększyło 
frekwencję widzów. Prace remontowe budynku 
CKiT będą kontynuowane w 2014 roku i po-
trwają do 2015.  
W tym roku minęło 20 lat od nawiązania part-
nerskiej współpracy pomiędzy Mrągowem, a 
niemieckim miastem Grünberg. Z tej okazji w 
czerwcu mrągowianie świętowali jubileusz 
wspólnie z gośćmi z Grünberg, Condom, Lima-
nowej i Zielenogradzka. Obchody Jubileuszu 
zrealizowano w ramach projektu „Inspirujmy się 
dla Europy”, który dofinansowała Komisja Euro-

pejska.   
Od 1 lipca obowiązuje nowy system zarządzania 
odpadami. Zanim zaczęła obowiązywać tzw. 
„ustawa śmieciowa”, przeprowadzono konsulta-
cje społeczne z mieszkańcami, które pozwoliły 
na usystematyzowanie metod  gospodarki śmie-
ciami i terminowe wprowadzenie ustawy w 
życie. 
Po raz pierwszy w Mrągowie, wprowadzony 
został Budżet Obywatelski, jako forma współde-
cydowania o wydatkach Miasta. Aktywność 
mieszkańców była bardzo wysoka. W głosowa-
niu na 7 zgłoszonych projektów wzięło udział 
ponad 2 tys. mieszkańców. 
W wyniku głosowania, w 2014 r. wykonane 
zostaną trzy projekty: budowa placu zabaw przy 

ZS Nr 1 przy ulicy Kopernika, przygotowanie 
terenu rekreacji nad jeziorem Sutapie Małe oraz 
dwa murale tematyczne. 
Z myślą o mieszkańcach realizowane są projekty 
edukacyjne mające na celu zapobieganie wyklu-
czeniu cyfrowemu oraz podniesienie umiejętno-
ści obsługi komputera:  druga edycja projektu 
"Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród 
mieszkańców Mrągowa zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym" oraz  „Nie taki komputer strasz-
ny…”. W ramach projektów mieszkańcy miasta 
skorzystali z bezpłatnych szkoleń komputero-
wych. 
Przy okazji realizacji zakończonego w tym roku 
międzynarodowego projektu „Sport for Change” 
powstała marka Sport Zmienia Mrągowo. To idea 

Mrągowo - miasto ludzi aktywnych  
 
Koniec roku to czas podsumowań. Mrągowo to miasto ludzi aktywnych i takie były minione miesiące. 2013 rok upłynął 
pod znakiem inwestycji gospodarczych, wdrożenia ustawy śmieciowej, budżetu obywatelskiego oraz sukcesu imprez 
rozrywkowych i sportowych. 

Gala „Disco Pod Żaglami” spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem. Sprzedano wszystkie bilety, ale to nie koniec 
sukcesów. Stacja telewizyjna Polsat odnotowała prawie 25 % oglądalności wśród wszystkich widzów telewizyjnych w 
Polsce w tym czasie. Oznacza to, że praktycznie co czwarty Polak zasiadający przed telewizorem w sobotni wieczór, 
17 sierpnia miał włączony odbiornik telewizyjny na stacji Polsat! Łącznie 2,7 mln widzów! 

W Mrągowie powstał film fabularny ,,Kładka”, którego pre-
miera będzie na początku 2014 roku w Mrągowie.  

Fot. Marian Modzelewski 

Na początku czerwca   obchodziliśmy 20-lecie nawiązania 
partnerskiej współpracy pomiędzy  Mrągowem i niemieckim 
Grünberg.  

Mazurska Noc Kabaretowa  obchodziła w tym roku  Jubileusz  
15-lecia.  
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zmierzająca do pobudzenia lokalnej aktywności 
na rzecz promowania sportu i aktywnego stylu 
życia. Dzięki projektowi została opracowana 
Strategia rozwoju sportu i wolontariatu sporto-
wego dla Mrągowa „SPORT ZMIENIA”. Po-
wstała także strona internetowa 
www.sportzmieniamragowo.pl   
W bieżącym roku wykonano następujące inwe-
stycje: 
- nową drogę w ul. Towarowej, o nawierzchni 
bitumicznej, długości 1034 mb, wraz z pełną 
infrastrukturą, w tym: ciągiem pieszo rowero-
wym, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną,   
deszczową, oświetleniem, zatoką autobusową i 
małą architekturą. W ramach tej inwestycji wy-
konany został również kolektor burzowy od ul. 
Przemysłowej do rzeki Nikutowo wraz z urzą-
dzeniami podczyszczającymi.  

- przebudowa i przekazanie do użytku budynku 
mieszkalnego przy ul. Młodkowskiego 2C. W 
maju 33 rodziny otrzymały klucze do nowych 
mieszkań, w budynku po byłym hotelu pielę-
gniarskim. Mieszkania są starannie wykonane i 
dobrze wyposażone. Wiele z nich przystosowa-
nych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zagospodarowano cały teren wokół budynku 
oraz zbudowany został duży parking. Inwestycja 
ta wpłynęła na poprawę sytuacji w  komunalnym 
zasobie mieszkaniowym.  
- nową nawierzchnię na ul. Dziękczynnej wraz z 
kanalizacją deszczową. Jej koszt to kwota  
410 tys. zł. Inwestycja ta była niezbędna ze 
względu na zły stan techniczny tej drogi.  
- przebudowę pomostów na jez. Czos przy os. 
Grunwaldzkim. Wartość tej inwestycji wyniosła 
630 tys. zł i została opłacona z budżetu Miasta. 
Mrągowo  wspiera przedsiębiorców. W tym roku 
Ministerstwa Gospodarki przyznało Miastu  dofi-
nansowanie w kwocie 95, 2 tys. zł. na realizację 
projektu „Dobry klimat dla biznesu w Mrągo-
wie” . W 2014 do udziału w projekcie zostaną 

zaproszeni przedsiębiorcy, którzy prowadzą już 
działalność na terenie Mrągowa i najlepiej znają 
lokalne uwarunkowania.  
Mrągowo uczestniczy wspólnie z 11 samorząda-
mi z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 
w projekcie "Planowanie miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazur-
skich". W ramach porozumienia w bieżącym 
roku opracowano także strategię „Wielkie Jeziora 
Mazurskie 2020”, która wyznacza kierunki dzia-
łania oraz określa przedsięwzięcia kluczowe dla 
rozwoju tego obszaru, w tym Mrągowa. Wnioski 
z opracowania posłużą do przygotowania strate-
gii rozwoju Mrągowa.  
Samorząd Mrągowa znalazł się w najlepszej dzie-
siątce samorządów województwa w rankingu 
Filary Polskiej Gospodarki. Dodatkowo Bur-
mistrz Miasta, Otolia Siemieniec została uhono-
rowana wyróżnieniem “Samorządowy Mene-
dżer Regionu 2012″ w województwie warmiń-
sko-mazurskim. 

W ramach projektu ,,Sport for Change” powstała Księga Marki 
SPORT ZMIENIA MRĄGOWO, która dostępna jest na  
stronie www.sportzmieniamragowo.pl. Portal  służy wszystkim 
tym, którzy są zainteresowani sportem w Mrągowie. Dlatego 
zachęcamy organizacje, kluby i stowarzyszenia sportowe do 
dzielenia się informacjami na temat swoich działań, osiągnięć, 
organizowanych imprez, wyjazdów .  

W maju 33 rodziny otrzymały klucze do nowych mieszkań, w 
budynku po byłym hotelu  pielęgniarskim.  Mieszkania zwol-
nione przez mieszkańców w starych zasobach, zostały wyre-
montowane i zasiedlone przez rodziny oczekujące na listach, 
głównie na lokale socjalne. 

Gmina Miasto Mrągowo realizuje drugą edycję projektu 
"Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców 
Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Do lipca 
2015 r. 35 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej będzie miało 
darmowy dostęp do szerokopasmowego Internetu. Zostały one 
także wyposażone w zestawy komputerowe. 

- Przed Panią i radnymi ostatni rok urzędowania 
w obecnej kadencji samorządu. Jakie są Pani pla-
ny na ostatnią prostą tej w kadencji? Czy w roku 
wyborczym czekają mieszkańców jakieś spekta-
kularne, efektowne inwestycje? 
- W związku z tym, że rok 2014 to pierwszy rok 
nowego okresu programowania, to będzie on 
zdominowany działaniami przygotowującymi 
Miasto do absorpcji środków unijnych. Na pewno 
skupimy się na przygotowaniu procedur i doku-
mentów umożliwiających sprawne aplikowanie o 
środki unijne. Dalej będziemy prowadzić prace 
nad diagnozą gospodarczą, strategią rozwoju mia-
sta, strategią rozwoju marki Miasta.  
Podejmiemy kolejne działania związane z popra-
wą klimatu inwestycyjnego i lepszą współpracą z 

przedsiębiorcami, ponieważ mamy na uwadze 
fakt, że priorytetem unijnego finansowania będzie 
rozwój gospodarki i innowacyjność.  
Do takiego dziania motywują nas rezultaty do-
tychczasowych inwestycji w przemysłowej części 
Miasta. Dzięki środkom unijnym w pełni uzbroili-
śmy te tereny. Na efekty nie trzeba długo czekać. 
Pojawiają się nowi inwestorzy, którzy lokują 
swoje firmy właśnie w tej części Miasta, co będzie 
miało pozytywne oddziaływanie na rynek pracy, 
a przecież nowe miejsca pracy to wyjątkowe 
dobro, którego nam w obecnych czasach najbar-
dziej potrzeba. 
Podsumowując, następny rok będzie ukierunko-
wany na mniejsze inwestycje i dobre przygotowa-
nie się do nowej perspektywy unijnej 2014-2020. 

Następny rok będzie ukierunkowany na mniejsze inwestycje  
i dobre przygotowanie się do nowej perspektywy unijnej 2014-2020 



PK 
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Magdalena Maślanka  

Takiego finału chyba nikt się nie spodziewał. 
Dzięki ogromnej pracy sztabu Szlachetnej Paczki, 
w Mrągowie udało się przygotować prawie 500 
paczek, których wartość przekroczyła 63 tysiące 
złotych. Potrzeby były ogromne, ale i serca dar-
czyńców okazały się równie wielkie. Dzięki temu 
w wielu domach nadchodzące święta będą wyjąt-
kowe. 
W akcję zaangażowało się ponad 30 wolontariu-
szy, którym udało się przekonać do mądrej pomo-
cy ogromną liczbę mieszkańców, firm i instytucji. 
Przygotowane przez Darczyńców paczki trafiły 
do wybranych rodzin na początku grudnia.  
Po rozwiezieniu wszystkich prezentów, na 
wszystkich darczyńców i wolontariuszy czekał 
finałowy koncert, w którym zaprezentowały się 
mikołajski duet Chameleon oraz mrągowska 

kapela Blues 4 Cash. Były podziękowania, wzru-
szające relacje uczestników i ważne słowa o po-
trzebie pomocy innym. Mamy nadzieję, że po 
tegorocznym sukcesie akcji Szlachetna Paczka, w 
przyszłym roku wspólnie pomożemy jeszcze 
większej ilości potrzebujących rodzin. 

Wielki sukces Szlachetnej Paczki 
Serca darczyńców tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w Mrągowie były niezwykle otwarte. 
Do potrzebujących rodzin z Mrągowa i powiatu mrągowskiego trafiło prawie 500 paczek! Ich 
wartość przekroczyła 63 tysiące złotych! To ogromny sukces, a podziękowania należą się koor-
dynatorom, wolontariuszom i darczyńcom Szlachetnej Paczki, którzy przez wiele tygodni 
przygotowywali się do finału imprezy, który odbył się  7-8 grudnia.  

Fot. Mateusz Klimek 

Łzy wzruszenia, chwile refleksji i zadumy, wiele 
ciepłych słów i emocji, a na koniec koncert Kapeli 
Jakubowej - to wszystko towarzyszyło uroczysto-
ści z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego 29 
par z Mrągowa.  W tym roku Jubilaci obchodzili 
50, 55, 60 i 65-lecie wspólnego związku. 22 pary 
odebrały specjalne medale nadane przez Prezy-
denta RP, a do 7 małżeństw trafiły specjalne pa-
miątkowe wyróżnienia.  
Taką uroczystość organizujemy w Mrągowie już 
od czterech lat, mówi Otoli Siemieniec, Burmistrz  
Miasta - Wcześniej jubilaci spotykali się co ty-
dzień lub dwa tygodnie w Urzędzie Stanu  Cywil-
nego. Zdecydowałam, że lepiej zgromadzić 
wszystkich w CKiT i zorganizować piękną uro-
czystość z udziałem znanego artysty. Koncerto-
wali u nas już : Piotr Szczepanik, Alicja Majewska 
z Włodzimierzem Korczem i Krystyna Giżowską. 
W tym roku zaprosiliśmy Kapelę Jakubową.  
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego był 
okazją do spojrzenia na minione lata, dokonania 
podsumowań i wzbudzenia refleksji. Odżyły 
wspomnienia chwil dobrych, radosnych i pięk-
nych, ale też wyrzeczeń, smutków i ciężkich 
doświadczeń.  
Podczas Jubileuszu wręczono także medal za 
zasługi dla obronności kraju, który stanowi uzna-
nie dla osób, przyczyniających się poprzez swoją 
pracę lub działalność, do rozwoju i umocnienia 
obronności kraju. W tym roku wyróżnienie  
trafiło do Krystyny i Eugeniusza Korotko.  

,,…i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci” 
Z wielkim wzruszeniem i empatią przypominam słowa 
przysięgi, którą Państwo, nasi Jubilaci, złożyli sobie  50 i 
więcej lat temu. Tak piękny Jubileusz jest okazją do 
refleksji, spojrzenia wstecz, na tak szybko miniony czas, 
na sukcesy i porażki, na radości i smutki, na to wszystko 
co Was łączyło, co umacniało Wasze związki. 
Ale przecież nie sposób nie wspomnieć o pierwszym 
zauroczeniu, które zaowocowało wspaniałym uczuciem, 
miłością, a następnie zawartym związkiem małżeńskim. 
Od tego czasu realizowaliście Państwo wspólnie marze-
nia i plany. Wychowywaliście dzieci, a później troszczy-
liście się o wnuki, prawnuki, obdarzające się nawzajem 
nie tylko miłością, ale i przyjaźnią, zaufaniem i toleran-
cją. 
Drodzy Jubilaci, jesteście Państwo wzorem do naślado-
wania, receptą na szczęśliwe życie, życie na dobre i złe. 
Dziś żyjemy w czasach trudnych dla wielu małżeństw, 
dla ich trwałości. Tym większy ukłon dla Was Kochani. 
Idąc wspólnie przez życie tyle lat trzeba umieć i chcieć , 
dla małżeństwa i dla rodziny, zrozumieć siebie nawza-
jem, wybaczać winy i szukać porozumienia w każdej 
sprawie. 

Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec 

Małżeństwa z długim stażem otrzymały medale 
29 małżeństw z Mrągowa obchodziło w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z 
tej okazji, w sobotę 30 listopada władze miasta zorganizowały specjalną uroczystość, podczas 
której uhonorowano jubilatów.  

Niepełnosprawni spotkali się  
na Przeglądzie Jasełek 
Po raz piąty odbył się w Mrągowie Wojewódzki 
Przegląd Jasełek, w którym uczestniczyli podo-
pieczni środowiskowych domów samopomocy. 
Jak co roku impreza cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem - scenki bożonarodzeniowe przedsta-
wiali reprezentanci Bartoszyc, Olsztyna, Piasutna, 
Mikołajek, Piecek, Wolnicy i Mrągowa. 
Nie tylko zabawa, ale przede wszystkim integra-
cja – taki jest cel jasełek organizowanych dla 
podopiecznych Środowiskowych Domów Samo-
pomocy. Impreza odbyła się po raz piąty, a udział 
wzięły w niej Domy Środowiskowe z całego 
województwa warmińsko – mazurskiego. 
- Przyjechało do nas około 140 uczestników - 
mówi Jolanta Puszko, kierownik mrągowskiego 
ŚDS. - Wszyscy profesjonalnie przygotowali się 
do występów i wprowadzili nas w świąteczny 
nastrój. Ze sceny rozbrzmiewały kolędy, a ze 
stołów unosił się zapach pierników.  
Organizatorem przeglądu był Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mrągowie. Podczas impre-
zy zaprezentowano talenty uczestników domów i 
miło spędzono czas w świątecznej atmosferze.  
- Chcieliśmy przede wszystkim rozbudzić ukryte 
talenty podopiecznych placówek i ich integrować 
- mówi Julian Osiecki, dyrektor MOPS w Mrągo-
wie. - Ludzie niepełnosprawni mają swoje warto-
ści i naprawdę wiele potrafią. Przegląd pozwala 
zaistnieć im w społeczeństwie i daje możliwość 
pokazania swoich zdolności. 
W przeglądzie Jasełek wziął udział między inny-
mi Środowiskowy Dom Samopomocy "Dedal" z 
Olsztyna. Podopieczni placówki jak dotąd nie 
opuścili żadnej edycji imprezy i zawsze chętnie 
przyjeżdżają do Mrągowa. 
- Takie spotkania są dla uczestników bardzo waż-
ne, bo najlepszą terapią jest kontakt z drugim 
człowiekiem - mówi Justyna Łuńska-Bąkowska, 
terapeuta. - Za każdym razem uczymy się jak 
pracować w grupie, trenujemy pamięć i staramy 
się opanować stresujące sytuacje.  
Podczas tegorocznych Przeglądu Jasełek rozstrzy-
gnięto także dwa konkursy w których brali udział 
uczestnicy imprezy. Nagrody otrzymali wyko-
nawcy piernikowych wypieków i świątecznych 
bieżników. 

Fot. Piotr Piercewicz 

Julian Osiecki, Dyrektor MOPS w Mrągowskie pogratulował  
wszystkim uczestnikom .  



 

Podsumowano rozgrywki MLP 
Kilka tygodni po zakończeniu rozgrywek Mrą-
gowskiej Ligi Piłkarskiej nastąpiło ich podsumo-
wanie. Nagrody odebrali przedstawiciele najlep-
szych drużyn oraz najlepsi zawodnicy. 
W jesiennej edycji rozgrywek Mrągowskiej Ligi 
Piłkarskiej uczestniczyło dziewięć drużyn, które 
od września do listopada rozegrały łącznie 36 
spotkań. W minioną środę odbyło się oficjalne 
zakończenie. Puchary i statuetki wręczyli Lech 
Gołębicki, dyrektor CKiT oraz Łukasz Ranachow-
ski, animator Boiska Orlik. Najlepszą drużyną 
rozgrywek została ekipa Bambus Team, która do 
ostatniego spotkania walczyła o zwycięstwo z 
Sangrią. Kapitan Bambus Team Mariusz Styliaras 
odebrał w środę nie tylko nagrodę dla drużyny, 
ale także indywidualne wyróżnienie dla najlep-
szego bramkarza ligi. Drugie miejsce w MLP 
zajęła także dobrze znana ekipa w Mrągowie – FC 
Sangria. Na trzecim stopniu podium stanęli debiu-
tujący w rozgrywkach piłkarze Permolasów. 
Najskuteczniejszym graczem sezonu został Bar-
tłomiej Wójcik (MB Meble Borkowski Team), a 
najwszechstronniejszym piłkarzem Kamil Skrzęta 
(FC Sangria). 
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Trenują i pomagają innym 
Członkowie Mrągowskiego Klubu AIKIDO i 
Samoobrony odwiedzili małych pacjentów z 
Oddziału Hematologiczno – Onkologicznego 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie. 
W ramach współpracy z Fundacją Spełnionych 
Marzeń 8 grudnia przygotowali na szpitalnym 
oddziale niecodzienny pokaz dla małych pacjen-
tów. W czasie pokazu zaprezentowali czym jest 
AIKIDO, jaką bronią posługują się w czasie zajęć, 
jak wyglądają podstawowe techniki samoobrony. 
Dzieci zadowolone z wizyty niecodziennych 
gości zadawały mnóstwo pytań związanych z tym 
stylem walki. Bezpośrednią motywacją do udziału 
w tym innym niż wszystkie pokazie, było to, że 
pacjentką oddziału jest mała Wiktoria z Mrągowa. 
Wiktoria do czasu wykrycia u niej białaczki, sama 
aktywnie uczestniczyła w treningach najmłodszej 
grupy Mrągowskiego Klubu AIKIDO. 

Fot. Piotr Piercewicz 

- To duże wyróżnienie  znaleźć się w gronie 
wyróżnionych z ponad 2600 obiektów i 
jednocześnie docenienie wieloletnich dzia-
łań Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Cen-
trum Kultury i Turystyki,  Mazurskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych, 
szkół, przedszkoli „Stokrotka”, „Kubuś” i 
„Bajka”, sponsorów, w szczególności Banku 
Spółdzielczego w Mrągowie. – mówi  Ma-
riusz Narel – Dzięki nim na mrągowskich 
orlikach widzimy coraz więcej osób. Dodat-
kowo Orlik stał się miejscem nie tylko dla 
sportowców, ale również miejscem spotkań mło-
dzieży. Chcemy dalej zwiększać dostęp do aktyw-
ności fizycznej w Mrągowie, two-
rzyć  partnerstwa, które umożliwiają poszerzenie 
oferty i zaspokajają potrzeby mieszkańców zainte-
resowanych korzystaniem z obiektu - dodaje.  
Jednym z największych sukcesów Orlików było 
utworzenie propozycji angażowania młodzieży. 
Dzięki aktywności animatorów w obszarze poza-
rządowym oraz stworzeniu MSIS, mrągowska 
młodzież zaangażowała się w wolontariat sporto-
wy akcyjny. Dzisiaj już ponad 50 młodych osób 
jest zaangażowanych na stałe, pomaga przy 
wszystkich imprezach sportowych organizowa-

nych na mrągowskich Orlikach, ale nie tylko, po 
czasie okazało się, a z czasem też przy innych 
akcjach i działaniach na terenie Miasta. Nagroda 
Super Orlik to ogromne wyróżnienie dla mrągow-
skich Orlików, które zostały docenione m.in. za 
innowacyjność, pomysłowość oraz zaangażowanie 
różnych grup społecznych w aktywność fizyczną. 
Podczas konferencji, która odbyła się na Stadionie 
Narodowym w Warszawie obecny był Minister 
Sportu Andrzej Biernat oraz Wiceminister To-
masz Półgrabski który wręczał nagrodę w postaci 
Grantu w wysokości 5 tysięcy złotych do wyko-
rzystania na cele związane z działalnością Orlika. 
 

Tytuł Super Orlika trafił do Mrągowa  
Znamy już zdobywców Super Orlików – nagrody dla animatorów sportowych działających na Orlikach. 
Wśród wyróżnionych znalazł się Mariusz Narel, pracujący na mrągowskich obiektach, który wspólnie z 
Lechem Gołębickim, dyrektorem CKiT, 9 grudnia odebrał na ogólnopolskiej konferencji ,,Nasz Orlik” na 
Stadionie Narodowym w Warszawie statuetkę i grant w wysokości 5 tysięcy złotych. To dowód na to, że 
budowa dwóch orlików była udaną inwestycją.  

MUKS Omega ponownie w I lidze! 
Siatkarki MUKS Omega wygrały turniej II ligi wojewódzkiej Młodziczek, i dzięki temu awansowały do I 
ligi, w której zmierzą się w styczniu z najlepszymi siatkarkami tej kategorii wiekowej w regionie. Mrągo-
wianki wracają do siatkarskiej elity województwa. 

Podopieczne trenera Andrzeja Wachowicza do-
brze spisują się w obecnym sezonie, a gdyby nie 
kontuzje dwóch czołowych zawodniczek, mogło-
by być jeszcze lepiej. 
W niedzielę 15 grudnia podczas turnieju II ligi w 
Mrągowie, ich rywalkami były zawodniczki LKS 
WEL Lidzbark Welski, Vęgorii Węgorzewo oraz 
MKS-u Dobre Miasto. 
W pojedynkach z rówieśniczkami z Lidzbarka 
Welskiego oraz Węgorzewa, mrągowianki nie 
oddały nawet seta. Bardziej wyrównane było 
spotkanie z MKS-em Dobre Miasto, w którym 
siatkarki MUKS Omega wygrały dopiero po tie-
breaku. 
Zwycięstwo w mrągowskim turnieju dało im 

awans do siatkarskiej elity województwa. W 
styczniowych rozgrywkach I ligi, będą walczyć o 
wejście do ścisłego finału mistrzostw Polski.  

Fot. Piotr Piercewicz 
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Siedemnasta edycja  Przeglądu Teatrów Amator-
skich  im. Kasi Kowal odbyła się 29 listopada br. w 
CKiT. Przegląd, który na stałe wpisał się w kalen-
darz imprez kulturalnych miasta i województwa, 
ma na celu uczczenie pamięci tragicznie zmarłej 
członkini mrągowskiego Teatru Mańja – Kasi 
Kowal; propagowanie kultury teatralnej oraz 
stworzenie instruktorom teatralnym i młodym 
aktorom możliwości prezentacji i wymiany do-
świadczeń. Przegląd odbywa się pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, zyskał wsparcie Burmistrza 
Miasta Mrągowa, Związku Gmin Warmińsko-
Mazurskich i Towarzystwa Kultury Teatralnej. 
W 17. PTAKK wzięło udział 10 grup teatralnych. 
Po obejrzeniu wszystkich spektakli jury (Wanda 
Anusiak, Jagoda Orzołek, Lech Gołębicki) posta-
nowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następu-
jącym zespołom: Nagrodę główną (ufundowaną 
przez Starostę Powiatu Mrągowskiego) oraz statu-
etkę PTAKK otrzymał Teatr ŚWIATŁO I CIEŃ z 
Olsztyna za spektakl "eRPeG" w reżyserii Krzysz-
tofa Legowicza z  muzyką przygotowaną przez 
Emiliana Spychalskiego. Drugie miejsce  
(ufundowaną przez Związek Gmin Warmińsko-
Mazurskich) zajął Teatr „Przebudzeni” ze spekta-

KULTURALNIKKULTURALNIK  

Anna Maria Jopek zaśpiewa w Mrągowie! 
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkich na wyjątkowe wydarzenie muzyczne! 8 lutego 2014 r.  
o godz. 19.00 odbędzie się niepowtarzalny koncert Anny Marii Jopek! Na scenie artystce towarzyszyć  
będą: Krzysztof Herdzin, Piotr Nazaruk i Robert Kubiszyn. 

Teatr "Światło i Cień" po raz drugi  z rzędu   
zwycięzcą Przeglądu Teatrów Amatorskich  

Olsztyński Teatr „Światło i Cień” po raz drugi z rzędu wygrał Przegląd Teatrów Amatorskich imienia Kasi 
Kowal. Miłym mrągowskim akcentem było wyróżnienie, które trafiło do Teatru Dnia Ósmego  
z Mrągowa.  

Anna Maria Jopek - wokalistka, kompozytorka, 
improwizatorka, wizjonerka, pasjonatka. Nagrywa 
i koncertuje na całym świecie z najważniejszymi 
postaciami muzyki naszych czasów (m.in Pat 
Metheny,Youssu'n Dour, Bobby McFerrin, Ivan 
Linz, Branford Marsalis, Nigel Kennedy, Richard 
Bona, OscarCastro-Neves, Makoto Ozone). Wy-
stąpiła na najbardziej prestiżowych scenach świa-
ta, takich jak:Carnegie Hall, Hollywood Bowl, 
Royal Festival Hall, Opera w Tokio i Tel Awiwie, 
Blue Note Tokyo, Santori Hall. Nagrywała w 
Studiach Real World u Petera Gabriela, Abbey 
Road w Londynie i Power Station w Nowym 
Jorku. Od 2000 roku jej muzyka jest wydawana na 
całym świecie. Sprzedała milion płyt, ale najbar-
dziej ceni sobie kameralistykę i scenę blisko ludzi. 
Teraz wystąpi na deskach mrągowksiego Centrum 

klem „Za-ręczyny”. Aktorzy z Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, Koło w Ostródzie wypadli świetnie na 
scenie mrągowskiego CKiT i słusznie otrzymali 
owację na stojąco. Trzecie nagroda (ufundowana 
przez Burmistrz Miasta Mrągowo) przypadła w 
udziale Teatrzykowi w „Kieszeni” z Węgorzew-
skiego Centrum Kultury, który przygotował 
„Zabawę w Śpiącą Królewnę” . Była to jedna z 
najmłodszych grup teatralnych występujących w 
tegorocznym festiwalu. O wysokim poziomie 
festiwalu świadczą także wyróżnienia, które trafi-
ły do mrągowskiego Teatru „Dnia Ósmego” z 
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz do Teatru 
„Bażyniak”. 

Kultury i Turystyki. Na tą wspaniałą ucztę mu-
zyczną zapraszamy Państwa 8 lutego 2014 o godz. 
19. 00. Tego nie można przegapić...! 
Bilety na koncert w cenie 80 zł/ 70 zł (balkon) już 
niebawem do nabycia w Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Mrągowie. 

CYFROWE KINO ZODIAK  
ZAPRASZA 

Bilet na mrągowskie kino 
zarezerwuj i kup online 
Nie wychodząc z domu, unikając kolejki przed 
seansem w kasie, zarezerwuj a następnie kup 
bilet na filmy w mrągowskim kinie Zodiak onli-
ne. 
Centrum Kultury i Turystyki wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom Mrągowian uruchomiło 
aplikację rezerwacji i sprzedaży biletów online.  
Usługa to kolejna po możliwości oglądania fil-
mów w technice 3D nowość w mrągowskim 
kinie Zodiak. 
Do tej pory bilety na filmy można było kupić pół 
godziny przed seansem. Teraz wystarczy wejść 
na stronę www.ckit.mragowo.pl i w zakładce 
„Kino Zodiak” kliknąć „Kup Bilet” lub zalogować 
się na Facebooka, a następnie na FanPage’u mrą-
gowskiego kina kliknąć na aplikację „Kup bilet”.  
Po zapłaceniu za bilet e-przelewem lub kartą 
kredytową, otrzymamy go na telefon, a także 
kopię awaryjną na wskazany przez nas adres 
email. Przed seansem bilet możemy pokazać z 
ekranu telefonu lub ewentualnie wydruk z elek-
tronicznej poczty.  
Centrum Kultury i Turystyki jest jednym z nie-
wielu małych kin, które uruchomiły program 
rezerwacji i sprzedaży biletów online. 

10 stycznia - 16 stycznia 
HOBBIT: PUSTKOWIE SMAU-
GA (3D) 
godz. emisji dostępne na stro-
nie www.ckit.mragowo.pl 

22 grudnia  
godz. 17.00  
RATUJMY MIKOŁAJA (2D)     
godz. 19.30  
KAPITAN PHILIPS (2D) 

27 grudnia - 31 grudnia 
godz. 16.30 HOBBIT:  
PUSTKOWIE SMAUGA (3D) 
godz. 19.30 HOBBIT:  
PUSTKOWIE SMAUGA (2D) 

2 stycznia - 9 stycznia  
godz. 16.30 HOBBIT: PUST-
KOWIE SMAUGA (3D) 
godz. 19.30 HOBBIT: PUST-
KOWIE SMAUGA (2D) 


