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Mrągowo w minionej dekadzie znalazło się w czołówce miast po
wiatowych najskuteczniej wykorzystujących unijne środki.
Podsumowanie wydatków samorządów ze środków europejskich
w latach 20042014 przygotowało pismo samorządu terytorialnego,
Wspólnota. W rankingu obejmującym 267 miast powiatowych,
Mrągowo zajęło 28 pozycję.
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Kalejdoskop inwestycyjny

Odkryte na nowo

II Horti Festiwal

Burmistrz Miasta Mrągowo i Centrum Kultury i Turystki zapraszają
na JARMARK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA! Impreza odbędzie się 5 grud
nia w godz. 12.00 – 18.00 przed Centrum Kultury i Turystyki. Pod
czas Jarmarku będzie można zrobić świąteczne zakupy, a całość
dopełni bogaty program artystyczny.
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30 rodzin czeka na Szlachetną Paczkę
Szlachetna Paczka coraz bliżej finału. 30 rodzin z Mrągowa i okolic
oczekuje wsparcia – ile z nich dostanie świąteczną paczkę zależy wy
łącznie od nas. Każdy bowiem może zostać darczyńcą!

„Wybierz rodzinę i podaruj
jej radość na Święta Bożego
Narodzenia” przekonują wolon
tariusze Szlachetnej Paczki w
Mrągowie. Na stronie
www.szlachetnapaczka.pl moż
na już wybrać rodzinę, której
chcielibyśmy przygotować
paczkę. Będzie to czwarta edy
cja Paczki w Mrągowie. W tym
roku na pomoc darczyńców
czeka 30 rodzin z Mrągowa i
okolic w trudnej sytuacji mate
rialnej.

 Bieda jest poniżeniem i
wykluczeniem. Nie polega na
tym, że ktoś ma mało, ale na
tym, że wszyscy wokół mówią:
jesteś nikim – mówi ks. Jacek

Stryczek, założyciel Szlachet
nej Paczki. My chcemy to
zmienić. Nasz ideał to świat, w
którym wszyscy radzą sobie w
życiu. A gdy ktoś upada, reszta
łączy siły i biegnie mu z pomo
cą. Chcemy, żeby idea „Jeden
za wszystkich, wszyscy za jed
nego” – na nowo połączyła Po
laków.

SZLACHETNA PACZKA
jest najbliżej potrzebujących,
odkrywa ich trudne historie i
dzieli z nimi momenty szczę
ścia. Jeszcze nigdy, pomaganie
tak bardzo nie zbliżało do sie
bie ludzi z różnych światów.

Dołącz do SZLACHETNEJ
PACZKI już dzisiaj, i wybierz

rodzinę której przygotujesz
paczkę.

Finał akcji odbędzie się w
dniach 1213 grudnia 2015.

SZLACHETNA PACZKA od
15. lat daje potrzebującym im
puls do zmiany i łączy Polaków.
Wolontariusze spotykają się z
potrzebującymi w ich domach –
diagnozują sytuację, poznają
potrzeby i podejmują decyzję o
włączeniu do projektu. Na tej
podstawie tworzą opisy, które
trafiają do internetowej bazy.
Tam darczyńca może wybrać
rodzinę, przygotować dla niej
mądrą i skuteczną pomoc lub
dokonać wpłaty na organizację
projektu.

Apel o tolerancję dla kotów wolno żyjących
Stowarzyszenie Kociarze

Mrągowo działa od grudnia
2014 roku na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku
prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. 2001 Nr 79 poz.855), ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publiczne
go i o wolontariacie (Dz. U. z
2003 r. Nr 96 poz.874 ze zm.) i
z tego tytułu posiada osobo
wość prawną. W rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt (Dz.
U. 1997 Nr 111 poz. 724 ) trak
tować je należy jako organiza
cję społeczną, której
statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, a w szcze
gólności działania skupione
nad poprawą losu kotów wolno
żyjących w naszym mieście
oraz edukacja społeczeństwa w

zakresie ochrony zwierząt i
przestrzegania prawa w tym za
kresie.

Stowarzyszenie Kociarze Mrą
gowo realizuje swoje cele przy
współpracy z Urzędem Miej
skim w Mrągowie m. in. po
przez:
• wspieranie społecznych kar
micieli kotów,
• organizowanie zbiórek karmy,
• zapewnienie opieki weteryna
ryjnej,
• zwalczanie przejawów znęca
nia się nad zwierzętami, działa
nie w ich obronie i niesienie im
pomocy,
• aktywne działanie w zakresie
przestrzegania praw zwierząt,
• prowadzenie działań zmierza
jących do zmniejszenia popula
cji bezdomnych zwierząt,

miejskie akcje sterylizacji i ka
stracji.

Zarząd Stowarzyszenia Kocia
rze Mrągowo oraz Straż Miej
ska w Mrągowie apelują o:
• ochronę miejsc bytowania
bezdomnych kotów,
• nie utrudnianie dokarmiania i
współpracę ze społecznymi
opiekunami kotów w Państwa
otoczeniu przy organizowaniu i
ochronie miejsc bezpiecznego
bytowania zwierząt,
• udzielanie pomocy i wsparcia
społecznym opiekunom kotów,
• wskazanie miejsc na umiesz
czenia estetycznych i ciepłych
budek dla bezdomnych kotów,
które zapewnia Stowarzyszenie
Kociarze Mrągowo,
• wyznaczanie miejsc karmie
nia.

Bądź na plus.
Wspieraj rodziny
wielodzietne

Każdy przedsiębiorca lub
instytucja z terenu miasta
Mrągowo może zostać
partnerem „Karty Mrą
gowskiej Rodziny Trzy
Plus”. Udział w Programie
na pewno zwiększy grono
klientów, wzmocni wize
runek firmy, poprawi roz
poznawalność i zaufanie
wśród mieszkańców oraz
wzbudzi zainteresowanie
mediów.

Aby przystąpić do „Karty
Mrągowskiej Rodziny Trzy
Plus” wystarczy zapewnić
zniżki lub dodatkowe
uprawnienia dla rodzin wie
lodzietnych. W zamian pod
mioty, które przyłączą się do
akcji, będą mogły posługi
wać się znakiem: tu hono
rujemy „Kartę Mrągowskiej
Rodziny Trzy Plus” w ce
lach reklamowych i informa
cyjnych.

Zgłoszenie jest proste i
bezpłatne. Przystępując do
programu, podmiot określa
jakiego rodzaju zniżki, ulgi
bądź inne korzyści może
zaoferować. Deklarację na
leży odesłać na adres
urzędu. Deklaracja przystą
pienia jest dostępna w Re
feracie Edukacji, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej, pok. 28 I piętro,
tel. 89 741 9013.
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Archeolodzy i historycy na tropach tajemnic Warmii i Mazur
W dniach 1011 grudnia 2015 roku w mrągowskim ratuszu odbędzie się druga edycja cyklu konferen
cyjnowystawienniczego Dajna Modern Heritage. Tematem przewodnim spotkania pod nazwą „Odkryte
na nowo – archeolodzy i historycy na tropach tajemnic Warmii i Mazur” jest prezentacja najnowszych
wyników badań wykopaliskowych stanowisk archiwalnych oraz aktualnych opracowań źródeł arche
ologicznych i historycznych związanych z problematyką dawnych Prus Wschodnich.

Głównym celem cyklu jest
popularyzacja współczesnej
archeologii i nauk jej towarzy
szących oraz zainteresowanie
problematyką regionalnego
dziedzictwa kulturowego jak
największego grona odbior
ców. Uroczyste rozpoczęcie
konferencji odbędzie się 10
grudnia o godz. 11.00 w mrą
gowskim ratuszu. Podczas
dwudniowej sesji wyniki swo

ich najnowszych badań za
prezentują wybitni specjaliści
z zakresu archeologii, historii,
konserwacji, badań podwod
nych, badań geofizycznych i
metaloznawczych reprezentu
jący najważniejsze placówki
zajmujące się dziedzictwem
kulturowym Warmii i Mazur
m.in.: Uniwersytet Warszaw
ski, Uniwersytet Warmińsko
Mazurski, Muzeum Warmii i

Mazur, Instytut Archeologii i
Etnologii Polskiej Akademii
Nauk. Zwieńczeniem pierw
szego dnia obrad będzie
otwarcie o godz. 19.00 wy
stawy podsumowującej pro
jekt Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego "Alt
Kossewen III  inwentaryzacja
i opracowanie archiwalnego
cmentarzyska z okresu wę
drówek ludów".

Konferencja i wystawa mają
charakter otwarty, serdecz
nie zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w spo
tkaniu!

Organizatorami konferencji i wysta
wy są Fundacja Dajna im. Jerzego
OkuliczaKozaryna, Burmistrz Mia
sta Mrągowo, Instytut Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Mu
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie
oraz Muzeum w Mrągowie.

Stop przemocy akcja „Biała Wstążka”
5 grudnia w ramach Ogól
noświatowej Kampanii
„Biała Wstążka” mieszkań
cy Mrągowa będą mogli
skorzystać z bezpłatnej po
mocy specjalistów, którzy
będą prowadzić dyżury in
formacyjnowspierające i
interwencyjne z zakresu
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:

 godz. 12.0013.00: dyżur
specjalisty prowadzącego
grupę wsparcia dla ofiar
przemocy domowej,

 godz. 13.0014.00 dyżur
prawnika,

 godz. 14.0015.00 dyżur
policjanta będącego człon
kiem Zespołu Interdyscypli
narnego ds. przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.
Dyżury będą prowadzone

w Bibliotece Miejskiej przy ul.
Warszawskiej 26 (parter).

Zostań wolontariuszem WOŚP
Pierwsze spotkanie wolonta
riuszy 24. finału WOŚP za na
mi! Jeśli nie dałeś rady się
pojawić, a chcesz zostać wo
lontariuszem, nic stracone
go.
Kolejne najbliższe spotkanie
odbędzie się 11 grudnia 
szczegółowe informacje będą
podane już niebawem na na
szym fanpage'u: www.facebo
ok.com/wospmragowo23

Jeśli jesteś firmą bądź oso
bą prywatną chcącą nas wes
przeć podczas wielkiego finału,
koniecznie do nas napisz, bez
zwłocznie udzielimy wszystkich
informacji!

Jednocześnie chcieliśmy
wszystkich prosić o udostęp
nianie naszego fanpage'a, pra
gniemy dotrzeć do jak

największej grupy odbiorców by
przebić zeszłoroczny finał w
którym nasze miasto zebrało aż
23 705,54zł. Nie pozostawajcie
obojętni. Kontakt do mrągow
skiego sztabu:
tel. 601 740 522, mail:
alicja.naworska.kotelon@gma
il.com.

Alicja Naworska Kotelon
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Mrągowo wysoko w ogólnopolskim rankingu

wykorzystania środków unijnych
Mrągowo w minionej dekadzie znalazło się wśród najskuteczniej wykorzystujących unijne
środki miast powiatowych w Polsce. Podsumowanie wydatków samorządów ze środków eu
ropejskich w latach 20042014 przygotowało pismo samorządu terytorialnego Wspólnota. W
rankingu obejmującym 267 miast powiatowych, Mrągowo zajęło 28 pozycję.

Ranking powstał z okazji
dziesięciolecia obecności
Polski w Unii Europejskiej.
Zestawienie przedstawia wiel
kość pozyskanych funduszy
unijnych w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w całym
okresie 20042014. Mrągowo
znalazło się w rankingu miast
powiatowych i zajęło wysokie
28 miejsce na 267 ujętych w
zestawieniu samorządów.
Oznacza to, że nasz samo
rząd jest jednym z najlepiej
wykorzystujących pozyskane
fundusze z Unii Europejskiej.
Mrągowo zajmuje także 4
miejsce w województwie, za
raz po Gołdapi, Iławie i Ostró
dzie. Średnia suma środków
pozyskanych w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wy
niosła 2 238,63 zł.

W przeciągu dekady Mrą
gowo pozyskało z Unii Euro
pejskiej ponad 67 milionów
złotych. Różnorodne inwe
stycje mające na celu, two
rzenie sprzyjających
warunków do rozwoju gospo
darczego Miasta, poprawę ja
kości życia mieszkańców oraz
uatrakcyjnienie oferty tury
stycznej, to działania, które
Mrągowo zrealizowało dzięki

unijnym dotacjom.
Mrągowski samorząd zre

alizował 13 dużych inwestycji.
Do największych należy kom
pleksowa rewitalizacja tere
nów po byłej jednostce
wojskowej i obszaru śródmie
ścia, oraz modernizacja te
renów parkowych i rekreacyj
nych .

W pierwszym okresie pro
gramowania do 2006 roku,
wybudowano promenadę nad
jeziorem Czos, skanalizowano
ulicę Przemysłową i okolice,
zaadoptowano budynek by
łych koszar na Gimnazjum nr
2, zagospodarowano plac

PCK i tereny wokół Jeziorka
Magistrackiego. Z myślą o tu
rystach wybudowano mia
steczko westernowe
Mrongoville, a dla inwestorów
przygotowano atrakcyjne te
reny inwestycyjne w ramach
Warmińsko Mazurskiej Spe
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

W latach 20072013 wy
budowano halę widowiskowo
sportową na terenie byłych
koszar, Ekomarinę, zostało
wykonane uzbrojenie terenów
przemysłowych oraz budowa
ulicy Towarowej. Znany z
ogólnopolskich imprez Amfi
teatr nad jeziorem Czos zy
skał nowe oblicze i opinię

jednego z najnowocześniej
szych i najpiękniejszych w
Polsce.

Mrągowo zainwestowało w
rozwój mieszkańców, zreali
zowano ponad 20 projektów z
Programu Kapitał Ludzki,
ukierunkowanych na edukację
i rozwiązywanie problemów
społecznych m.in. cykle szko
leń komputerowych, zajęcia
sportoworekreacyjne dla
dzieci i młodzieży, kursy języ
kowe. Na te cele przeznaczo
no ponad 5 milionów złotych.

Przed nami ostatni okres
finasowania z Unii Europej
skiej na lata 20142020.

Mrągowo znalazło się w rankingu miast powiatowych i zajęło wysokie 28 miejsce na 267 samorządów.
Fot. Archiwum UM.

Tak zmienia się Mrągowo

W poprzednim numerze opisywa
liśmy inwestycje, które trwają i
które już się zakończyły. Wśród
nich znalazły się:
 Remont ciągów pieszych w ul. Le
śnej,
 Remont pomostów na plaży przy
ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie,
 Plac zabaw przy Zespole Szkół Nr
4 na os. Mazurskim 12,
 Remont nawierzchni jezdni w ul.
Wileńskiej i Nowogródzkiej,
 Standaryzacja z rozbudową Środo
wiskowego Domu Samopomocy,
 Remont nawierzchni parkingu na
działce na os. Grunwaldzkim,

 Przebudowa budynku szatni spor
towych z zapleczem sanitarnym na
terenie Stadionu Miejskiego w Mrą
gowie.
Co jeszcze dzieje się w kalendarzu
inwestycyjnym Mrągowa? W tej
chwili trwa utwardzenie części na
wierzchni drogi wewnętrznej od ul.
Harcerskiej do jez. Juno. Wartość
inwestycji to 60 393 zł. Termin za
kończenia prac  pierwsza połowa
grudnia.
Przy ul. Jaszczurcza Góra budowa
ne są dwie studnie chłonne wraz z
urządzeniami podczyszczającymi w
ramach zadania „Ochrona wód po
wierzchniowych terenu Miasta Mrą
gowa poprzez rozbudowę i moder

nizację systemu kanalizacji desz
czowej”.
Koszt inwestycji  40 000 zł. Termin
zakończenia prac  koniec grudnia
2015r.
Przypomnijmy także, że w tym roku
udało się zrealizować następujące
zadania:
Doposażono place zabaw i tereny
rekreacyjne (nad j. Magistrackim, ul.
Lipowej, Orliku przy ul. Żołnierskiej),
wybudowano schody terenowe na
os. Młynowo, na ul. Sobczyńskiego i
na skarpie przy ul. SienkiewiczaKo
lejowa. Wykonano także drogę do
jazdową os. Nikutowo 2 (Hurtownia
KAMI) i ciąg pieszy od ul. Młynowej
do wejścia do sklepu Kaufland.
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Inwestycje miejskie realizowane i zrealizowane w 2015 roku
W ostatnim numerze prezentowaliśmy inwestycje, które w ostatnim czasie przeprowadził i prowadzi
mrągowski samorząd. Opisywaliśmy remont nawierzchni w ulicach Wileńskiej i Nowogródzkiej,
prezentowaliśmy nowe pomosty na plaży przy ulicy Jaszczurcza Góra, pokazywaliśmy jak wygląda
plac zabaw przy osiedlu Mazurskim. Dziś prezentujemy kolejne inwestycje. Kontynuacja tematu znaj
duje się na stronie obok.

Sztuczne lodowisko
wraz z wyposażeniem

Wykonanie zatoki postojowej
w ulicy Piaskowej

Wartość inwestycji – 613 155 zł.
Lodowisko o wymiarach 20m x 40m

zostanie zlokalizowane przy Zespole Szkół Nr 1,
ul. Bohaterów Warszawy 4.

Termin realizacji inwestycji: 18.12.2015r.

Wartość inwestycji – 43 502 zł.
W ramach inwestycji powstała zatoka postojowa

wzdłuż ulicy Piaskowej o dł. około 50 m i
szerokości ok. 4,5m. Zwiększyła się przez to ilość

miejsc postojowych o około 20 stanowisk.
Inwestycja zakończona.

Zagospodarowanie terenu Przedszkola
Publicznego Nr 1 STOKROTKA

Wartość inwestycji  183 680 zł.
W ramach inwestycji została poszerzona droga

dojazdowa do przedszkola, utwardzony teren przy
budynku, wykonano nowe schody terenowe

i ogrodzenie.
Inwestycja zakoczona.

Siłownie zewnętrzne

Wartość inwestycji – 35 276 zł.
W ramach zadania "Doposażenie placów zabaw i terenów
rekreacyjnych na terenie Mrągowa", zamontowano urzą

dzenia siłowni zenętrznych w Parku Sikorskiego (14
urządzeń) i na plaży przy os. Grunwaldzkim (4 urządzenia).

Inwestycja zakończona.
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Przyjdź na Jarmark i poczuj magię świąt!
BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO i CENTRUM KULTURY I TURYSTKI zapra
szają na JARMARK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA! Impreza odbędzie się 5 grudnia
w godz. 12. 00 – 18. 00 przed Centrum Kultury i Turystyki. Podczas Jarmarku
będzie można zrobić świąteczne zakupy, a całość dopełni bogaty program
artystyczny.

Początki jarmarków w Mrą
gowie sięgają XVI wieku. Pra
wo do jego organizacji nadał
miastu Wielki Mistrz Krzyżacki
Albrecht Hohenzollern. Jak
wskazują najnowsze badania
źródłowe, w roku 1513 Al
brecht Hohenzollern przychylił
się do prośby mrągowskich
mieszczan i przełożył datę jar
marku św. Marcina z 11 listopa
da na bardziej dogodny termin,
na 6 grudnia. Odtąd jarmark
ten odbywał się raz w roku i
nazywano go Jarmarkiem św.
Mikołaja.

Nawiązując do tradycji Jar
marków św. Mikołaja 5 grudnia

2015 r. przed Centrum Kultury i
Turystyki stanie kiermasz, na
którym będzie można zrobić
świąteczne zakupy. Podobnie
jak w latach ubiegłych nie za
braknie ozdób choinkowych,
upominków dla najbliższych,
oryginalnych stroików, słodko
ści, domowych przetworów i
świątecznych wypieków. Cało
ści klimatu dopełni program ar
tystyczny, na który złożą się
występy kolędników, koncert
Studia Wokalnego SUKCES i
Orkiestry Dętej MRONGOVIA,
zabawy dla dzieci oraz mnó
stwo świątecznych atrakcji.

Podsumowaniem tegorocz

nego Jarmarku będzie spekta
kularne widowisko uliczne “KO
LAŻ BOŻONARODZENIOWY”
z wykorzystaniem ogromnych
elementów scenograficznych,
ognia i efektów pirotechnicz
nych w wykonaniu Teatru A z
Gliwic. Podczas naszego miko
łajkowego święta nie zabraknie
także konkursów! Zapraszamy
do udziału w zabawie „Bieg po
wypiek”, w której będziemy wy
bierać najsmaczniejsze ciasto
świąteczne. Oceny dokona
profesjonalne jury, w skład któ
rego wejdą mrągowscy cukier
nicy i św. Mikołaj. Na laureatów
czekać będą atrakcyjne nagro
dy rzeczowe. (Szczegóły w ar
tykule poniżej)

Tu powietrze pachnieć bę
dzie choinką i cynamonem, a w
tle ulicznego gwaru rozbrzmie
wać będą kolędy.

Więcej informacji:
www.ckit.mragowo.pl

Projekt dofinansowano z
Miejskiego Funduszu Profi
laktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Pamięci mrągowskich
artystów. Wystawa
w Galerii CKiT

Galeria Centrum Kultury i Tu
rystyki w Mrągowie zaprasza
do obejrzenia prac artystów,
którzy żyli i pracowali wśród
nas. Wystawa „Pamięci Arty
stów Mrągowskich” jest wy
razem hołdu, uznania i
przypomnienia niepowtarzal
nych osobowości. Na ekspo
zycji zobaczymy obrazy,
rysunki i rzeźby.

Tadeusz Borowski, Zygmunt
Białokoz, Michał Lewaniewski,
Edmund Ostaszewski, Henryk
Gudelis, Eugeniusz Choma,
Jerzy Ostaszewski, Jadwiga
Miszewska i Zygmunt Rakało
wicz – to prace ich autorstwa
zobaczymy na wystawie "Pa
mięci Artystów Mrągowskich.
Każdy z astystów miał niepo
wtarzalną osobowość i sobie
właściwe postrzeganie świata,
które znalazły odzwierciedlenie
w ich pracach. Prawie wszyscy
należeli do Klubu Współczesnej
Twórczości Plastycznej przy
Domu Kultury w Mrągowie, za
łożonego w roku 1972 przez
Stanisława Kusia, ówczesnego
instruktora ds. plastyki.
– Wystawa ta jest dla mnie
czymś wyjątkowym, ponieważ
byli to moi znajomi, koledzy i
przyjaciele. Pozostaną na za
wsze w mojej pamięci i sercu –
wspomina Stanisław Kuś.

Relacja z Impresji
Artystycznych 2015

Zwycięstwem Marty Fitowskiej
zakończyła się konkursowa
część tegorocznych Impresji
Artystycznych „Śpiewające Ob
razy”.
Koncert galowy uświetnił wy
stęp laureatów przeglądu oraz
Katarzyny Nosowskiej z zespo
łem, a na zakończenie festiwa
lowej niedzieli odbył się
efektowny pokaz Obrazy Świa
tłem Malowane. Ale to nie
wszystko, bo w sobotę podczas
Dnia Krakowskiego odbyło się
spotkanie z Danutą Grechutą,
cykl warsztatów oraz koncert
Łukasza Jemioły, Justyny Pan
filewicz i Pawła Piątka oraz ze
społu Dzień Dobry.

Filmowa relacja z tegorocz
nych impresji dostępna jest
na naszym kanale youtube:
www.youtube.com/mragowopl

Kulinarny konkurs "Bieg po wypiek"
Uwielbiasz piec ciasta? Wszyscy zachwycają się Twoimi wypiekami?
Chciałbyś pochwalić się talentem kulinarnym? Jeśli na powyższe pytania
odpowiedziałeś „TAK!” to nie może zabraknąć Cię na tegorocznym
Jarmarku św. Mikołaja!

Gorąco zachęcamy do
wzięcia udziału w konkursie
„BIEG PO WYPIEK”, który
odbędzie się 5 grudnia 2015
przy budynku Centrum Kultu
ry i Turystyki podczas Jarmar
ku św. Mikołaja. Należy
dostarczyć swój popisowy,
świąteczny wypiek między
godz. 13.00 a 14.00 opisany
imieniem i nazwiskiem lub ze
spół wykonujący pracę i skład
zespołu, adres – miejsco
wość, telefon kontaktowy (na
dołączonej karteczce). Ciasta
oceniane będą przez jury, w
skład którego wejdą mrągow
scy cukiernicy i oczywiście
św. Mikołaj. Ogłoszenie wyni

ków będzie miało miejsce o
godz. 16.00. Na autorów naj
smaczniejszych wypieków
świątecznych czekać będą
atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Zasady uczestnictwa:
 W konkursie mogą

uczestniczyć mieszkańcy
Mrągowa i okolic.

 Na konkurs należy do
starczyć wykonane przez sie
bie tradycyjne ciasto
bożonarodzeniowe.

 Głównym kryterium oce
ny wypieków będą walory
smakowe i estetyczne oraz
nawiązanie do tematyki świą
tecznej.

 Dla zwycięzców konkur
su organizatorzy przygotowali
atrakcyjne nagrody rzeczowe
(sprzęt AGD).

 Jury może przyznać do
datkowe wyróżnienia w za
leżności od ilości i poziomu
prac.

 Rozstrzygnięcie konkur
su oraz wręczenie nagród
nastąpi podczas Jarmarku
Świętego Mikołaja w Mrągo
wie, ok. godz. 16.00.

Więcej informacji:
Agnieszka Kozioł:
89 743 34 70
Justyna Zapała:
89 743 34 65
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Olsztyński teatr ponownie najlepszy
w mrągowskim przeglądzie
Spektakl „Beton” Teatru Światło i Cień z Gimnazjum nr 13 w Olsztynie zwy
ciężył w 19. edycji Przeglądu Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal. Mieliśmy
także miły mrągowski akcent, bo trzecie miejsce zajął Teatr Dnia Ósmego z
WTZ w Mrągowie. Przegląd odbył się w piątek 6 listopada w Centrum Kultu
ry i Turystyki, a brało w nim udział 10 grup teatralnych.

Olsztyński Teatr Światło i
Cień to weterani mrągowskiego
przeglądu, bo występują w nim
z sukcesami od wielu lat.
Opiekun i reżyser Krzysztof
Legowicz tym razem przyjechał
jednak z całkowicie nową,
młodą grupą aktorów, którzy w
większości w Mrągowie wystą
pili po raz pierwszy. Olsztyński
teatr wygrywał w Mrągowie
między innymi w 2012 i 2013
roku, ale wtedy w innym skła

dzie. – Praca z młodzieżą w
szkole nie jest łatwa ze wzglę
du na to, że co roku zmienia
się skład. Jedni kończąc gim
nazjum odchodzą, a w ich
miejsce pojawiają się nowi
uczniowie z młodszych roczni
ków. Tym bardziej jestem
dumny z moich podopiecznych,
dla których był to drugi oficjalny
występ w tym składzie – mówi
reżyser Krzysztof Legowicz.

Drugie miejsce w mrągow

skim przeglądzie zajął Teatrzyk
w Kieszeni z Węgorzewa. Jury
przyznało także dwa trzecie
miejsca. Zajęły je: Grupa Te
atralna Faux Pas z Olsztyna
oraz, co nas szcególnie cieszy
mrągowski Teatr Dnia Ósmego.

Występy teatralne oceniało
jury w składzie: Alicja Kochań
ska, Wiesława Szymańska 
Niemaszek, Sebastian Badurek
oraz Lech Gołębicki.

Zabytkowe drzwi w bi
bliotece pedagogicznej.
Obejrzyj wystawę

Odwiedzając Bibliotekę Pe
dagogiczną w Mrągowie war
to zatrzymać się na chwilę i
zerknąć na wystawę fotogra
ficzną, prezentującą 150 foto
grafii zabytkowych drzwi
reprezentacyjnych mrągow
skich kamienic i innych bu
dynków.

– Spacerując ulicami naszego
miasta dostrzegłem piękno za
warte w zabytkowych drzwiach
mrągowskich – opowiada Bar
tosz Hellis, autor ekspozycji
„Mrągowo w detalu". – Wysta
wa ma na celu propagowanie
lokalnego dziedzictwa. Ma tak
że zwrócić uwagę na potrzebę
renowacji i zachowania zabyt
kowych drzwi.

Drzwi, które możemy oglą
dać na fotografiach pochodzą z
końca XIX i początku XX wieku.
Wystawę można oglądać do
końca stycznia 2016 roku w
godzinach otwarcia biblioteki.

Zdrowie w ogrodzie – ogrody, które leczą
W tym roku odbył się już drugi Horti Fe
stiwal Hortiterapii, który spotkał się z
dużym zainteresowaniem. Ta inicjatywa
ma dodatkowy społeczny wymiar, po
nieważ pokazuje możliwości aktywizacji
wspólnot lokalnych poprzez organizo
wanie spotkań, szkoleń, turnusów horti
terapii i tworzenie leczniczych ogrodów.
Horti Festiwal w Mrągowie poruszył
ważne kwestie dla budującej się w Pol
sce hortiterpaii i tematów powiązanych.
Wskazał na możliwości hortiterapii w le
czeniu m.in. cukrzycy.

Każdy z nas prędzej czy później będzie
chorował. Przygotowani jesteśmy na to, by
pójść do lekarza, apteki. A natura – pamię
tajmy o tym, oferuje nam siły i potencjał,
możliwości ratowania zdrowia przy wyko
rzystaniu zasobów tkwiących w naszym
otoczeniu, w roślinach, które mają dosko
nały silny terapeutyczny wpływ na ludzki
organizm. To hortiterapia, czyli leczenie
ogrodem i leczenie naturą.

Właściwie ukształtowane ogrody, w któ
rych rosną odpowiednie rośliny są w stanie
wspomóc nasze zdrowie, zwiększyć sku

teczność leczenia. Nie są to żadne egzo
tyczne okazy, tylko odpowiednio dobrane
rośliny naszej strefy klimatycznej. Każdy,
nawet na balkonie, na najmniejszej działce
może stworzyć taki leczniczy ogród.

Mazury, jeden z najczystszych regio
nów Polski, z wyjątkową szatą roślinną i
czystym powietrzem są obszarem stworzo
nym do takich działań. To jeden z powo
dów, dla których w Mrągowie
organizowane są festiwale hortiterapii.

Wyjątkowe prace w postaci artystycz
nej wystawy towarzyszyły II Horti Festiwa
lowi, dzieła artystek ukazujące niezwykłość
krajobrazu mazurskiej prowincji, wsi i sie
dliska. Tworząc z naturalnych materiałów
zebranych na łąkach i polach przygotowały
w pracowni Twórczego Pola Jolanta Dar
ska i Agnieszka Suchecka Zenobia Karto
fel  gratuluję im i bardzo dziękuję za
współuczestnictwo w festiwalu.

Zofia Wojciechowska
Ogrody Zdrowia Horiterapii  Mazury dla
Diabetyków
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Remis na pożegnanie piłkarskiej jesieni
11 listopada był ostatnim dniem piłkarskich rozgrywek IV ligi i klasy okręgowej w regionie. Finałowy
mecz Mrągowii Mrągowo z Polonią Pasłęk zakończył się remisem.

Ruszyła liga miejska

Za nami inauguracja Mrą
gowskiej Ligi Piłki Nożnej w
sezonie 2015/16. Już pierw
sze mecze przyniosły spore
emocje i pokazały, że liga w
rozpoczętym sezonie może
być bardzo wyrównana.

Za nami inauguracja Mrą
gowskiej Ligi Piłki Nożnej w se
zonie 2015/16. Już pierwsze
mecze przyniosły spore emocje
i pokazały, że liga w rozpoczę
tym sezonie może być bardzo
wyrównana.

Na początek sezonu roze
grano dwie kolejki, łącznie 14
spotkań. Spora dawka ligowej
piłki halowej przyciągnęła na
trybuny spodziewaną, dużą
liczbę kibiców. Na brak emocji
nie można było narzekać.

Dwa pewne zwycięstwa od
niosła ekipa MZL Haks, która
na pewno jest jednym z fawo
rytów ligi. Obrońcy trofeum,
drużyna Wilkowo Team (w po
przednim sezonie występująca
pod nazwą Hotel Robert's Port)
w sobotę pewnie wygrała, ale w
niedzielę straciła punkty w
emocjonującym meczu z Salę
tem Boże (1:1).

Ciekawie zaprezentowali
się także piłkarze Junior Team
oraz debiutujący w rozgryw
kach piłkarze Old Boys Piecki i
Gązwy.

Ostatni ligowy występ
Mrągowii w 2015 roku przy
niósł sporo emocji. Były
bramki, efektowne akcje mimo
fatalnych warunków atmosfe
rycznych, czerwona kartka i
walka o zwycięstwo do ostat
nich sekund spotkania. Już od
43 minuty Mrągowia grała w
osłabieniu po dość przypad
kowym, choć groźnie wyglą
dającym faulu Szymona
Tarnowskiego. Niestety mrą
gowski obrońca musiał opu
ścić boisko po czerwonej
kartce. Przed tą sytuacją
dwukrotnie przed szansą
zdobycia bramki stawał Prze
mek Kulig, swoją „setkę” miał

także Mateusz Niedźwiecki.
Ten sam zawodnik dał jednak
prowadzenie Mrągowii w 45

minucie po celnym strzale
głową. Gra w osłabieniu wy
chodziła gospodarzom bardzo

dobrze, ale w 78 minucie go
ście w niegroźnej sytuacji dali
sobie wbić bramkę. Zza pola
karnego uderzył Kamil Pio
trowski, a piłka po rykoszecie
wpadła do mrągowskiej
bramki. W końcowych minu
tach swoich szans nie wyko
rzystali Kamil Skrzęta oraz
Marceli Kowalski.

Mrągowia spędzi zimę na
10 miejscu w tabeli. Jeszcze
kilka tygodni temu wydawało
się to nierealne, zatem brawa
za udaną końcówkę rundy.

Tekst i foto:
Piotr Piercewicz
sport.mragowo.pl

Wrak Race Mrągowo, czyli wyścigi zezłomowanych aut!
Skazane na złom stare auta przeżyją drugą młodość! 6 grudnia, na torze raj
dowym MSM w Mrągowie odbędzie się finał polskiej ligi wraków! Organiza
torami imprezy są: Polska Liga Wraków, MSM Mrągowskie Stowarzyszenie
Młodzieży i Automobil Klub Mazurski.

 Wyścig wraków, to wyścigi
samochodów, które już zostały
zezłomowane ale są na cho
dzie, a ich wartość nie przekra
cza 1000 zł  mówią
organizatorzy mrągowskiego
wyścigu.  Zapraszamy 6 grud
nia na mrągowski tor rajdowy
do wspólnej zabawy!

Jak przygotować się do wy
ścigu?  Wystarczy kupić wraka
od sąsiada, na portalu interne
towym, wyciągnąć z krzaków,
garażu lub wynająć ze złomo
wiska  mówią organizatorzy. 
Wypicować brykę! Bardzo ceni
my wystylizowane auta, czym
większa kreatywność tym bliżej
do zdobycia nagrody w konku

rencji  The Beściak.
Samochód musi mieć:

sprawne pasy bezpieczeństwa,
gaśnicę trwale przymocowaną i
dostępną dla kierowcy, usunię
te przednie i tylne lampy, napęd
na jedna oś.

Kierowca musi mieć: kask z
szybką lub kask z goglami
ochronnymi, prawo jazdy i pilo
ta (jeśli zechce).

Samochód nie może mieć:
zdemontowanego zbiornika
LPG jeśli takowe auto posiada;
zabezpieczeń, wzmocnień, be
lek, orurowania i dodatkowych
wzmocnień; ostrych elementów
wystających po za obrys auta.
Samochód nie musi mieć ubez

pieczenia OC, AC i innych do
kumentów, warunek takie auto
musi zostać dostarczone na la
wecie. To najważniejsze uwagi
odnośnie samochodu, reszta
jest w regulaminie z którym na
leży się koniecznie zapoznać
na stronie www.plw.com.pl.
Wpisowe: Nowi zawodnicy 
200zł, kobiety i zawodnicy
z poprzednich rund sezon 2015
 100zł. Liczba miejsc ograni
czona. Kibice  Wstęp Wolny!

Zapisy:
zawodnik@polskaligawrakow.pl
tel. 505 176 329 lub
731 669 559




