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Wygrał sport i patriotyzm!

Znamy zwycięzców trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród
zadań miękkich wygrał projekt „Mragowo rowerową stolicą Mazur”,
zgarniając całą pulę 40 tysięcy złotych. Spośród inwestycji,
mrągowianie postawili na „Murale patriotyczne” i halę do tenisa
ziemnego.

STRONA 3

Strategia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”
 wspólne działanie mazurskich miast
W Urzędzie Marszałkowskim Woje
wództwa WarmińskoMazurskiego
została podpisana Strategia „Wiel
kie Jeziora Mazurskie 2020”. Doku
ment ma ułatwić lokalnym
samorządom realizację wspólnych
przedsięwzięć.

Strategia będzie realizowana przez
14 samorządów województwa war
mińskomazurskiego (gmina miejska
Giżycko, gmina Giżycko, gmina Miłki,
gmina Ryn, gmina Orzysz, gmina Pisz,
gmina Węgorzewo, gmina Miasto
Mrągowo, gmina Mikołajki, powiat gi
życki, gmina Mrągowo, gmina Pozez
drze, gmina RucianeNida, powiat
piski), będących członkami Stowarzy

szenia Wielkie Jeziora Mazurskie
2020.

Samorząd województwa warmiń
skomazurskiego podczas spotkania
29 października, reprezentowali mar
szałek Gustaw Marek Brzezin oraz
członek zarządu – Sylwia Jaskulska.

Mrągowski Budżet Obywatelski 2016
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Zagłosuj i pomóż wygrać kampanię
promocyjną Mrągowa wartą 200 tys. zł!
Ruszyła trzecia edycja konkursu „Turniej Miast Zumi”, w którym
użytkownicy serwisu mogą głosować na swoje ulubione miasto
w Polsce. Zabawa ma formę rankingu, w którym uczestnicy
głosują na jedno spośród 335 miast powiatowych.

O pozycji w rankingu de
cyduje proporcja ilości gło
sów do liczby mieszkańców.
Jedna osoba może oddać
tylko jeden głos, więc
wszystkie miasta mają rów
ne szanse na zwycięstwo.
W ubiegłym roku udało nam
się zdobyć 13 miejsce, wy
przedzając takie miasta jak
Olsztyn, Poznań czy War
szawa. W sumie zdobyli
śmy 2 228 głosów, co
stanowiło 10 % mieszkań
ców naszego miasta. Udało
się zaangażować nie tylko
mieszkańców, ale również
miłośników Mrągowa z Pol
ski i zagranicy.
Co zyskamy? Organizator
turnieju nagrodzi trzy mia
sta w postaci rabatu 99%

na kampanie promocyjne o
wartościach kolejno: I miej
sce – 200 tys. zł, II miejsce
100 tys. zł, III miejsce 50
tys. zł. Ogólnopolska kam
pania marketingowa oraz
wsparcie promocyjne na
stronach Onet.pl oraz Zumi
to szansa dla Mrągowa!
Dodatkowo każdy może
wziąć udział w konkursie,
który daje szansę pokaza
nia naszego miasta na
zdjęciach. Zwycięskie foto
grafie zostaną opublikowa
ne na stronie głównej Zumi i
będą nową „tapetą” miasta.
Liczymy na Was! Pokażmy,
że jesteśmy miastem ludzi
aktywnych! Głosujemy na
Mrągowo!!

Jak głosować?

 wejdź na
www.turniejmiast.zumi.pl

 w wyszukiwarce wpisz
„Mrągowo”

 kliknij „Głosuj”

 wpisz swój adres email

 potwierdź swój głos
używając linku, który
dostaniesz na maila

 zachęć innych do
głosowania!

 Głosy można oddawać
do 25 listopada.

Każdy głos jest ważny!
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Pierwsze rozkłady lotów
na lotnisku OlsztynMa
zury

28 pażdziernika 2015 w
obecności Marszałka Woje
wództwa podpisana została
umowa pomiędzy Portem
Lotniczym OlsztynMazury,
a pierwszym przewoźnikiem
realizującym połączenia z
lotniska, firmą Sprint Air S.A.
Połączenia, które będzie re
alizował przewoźnik to Kra
ków (KRK) i Berlin (TXL).
Rozkład lotów wyglądać bę
dzie następująco:

Berlin (od 21.01.2016):
Wtorek:
SZY 08:30 – TXL 10:30
TXL 15:30 – SZY 17:10
Czwartek:
SZY 08:30 – TXL 10:30
TXL 15:30 – SZY 17:10
Sobota:
SZY 08:30 – TXL 10:30
TXL 15:30 – SZY 17:10
Kraków (od 22.01.2016):
Środa:
SZY 08:30 – KRK 10:05
KRK 16:30 – SZY 18:05
Piątek:
SZY 08:30 – KRK 10:05
KRK 16:30 – SZY 18:05
Niedziela:
SZY 16:20 – KRK 17:55
KRK 18:55 – SZY 20:30

Rezerwacji biletów moż
na od 1 grudnia 2015 doko
nywać telefonicznie pod nr
22 212 5577 lub na stronie
przewoźnika:
www.sprintair.eu
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Wyniki Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wygrał sport i patriotyzm.
Znamy zwycięzców trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród zadań miękkich wygrał
projekt „Mragowo rowerową stolicą Mazur”, zgarniając całą pulę 40 tysięcy złotych. Spośród
inwestycji, mrągowianie postawili na „Murale patriotyczne” i halę do tenisa ziemnego.

W głosowaniu wzięło udział
1561 mieszkańców, czyli 8,25
% uprawnionych. Każdy mógł
zagłosować na dwa zadania:
inwestycyjne i jedno miękkie.

W tym roku mieszkańcy
mieli w czym wybierać. Projek
todawcy zaskoczyli różnorod
nością pomysłów. Zgłosili 23
zadania, a ponad 80 % za po
mocą modułu internetowego.
Na karcie do głosowania zna
lazło się 17 zadań. To najwię
cej spośród wszystkich trzech
edycji MBO. Po raz pierwszy
Mrągowianie mogli zagłoso
wać przez internet. Z tej możli
wości skorzystało blisko 23,5
% głosujących. To więcej niż w
wielu miastach w Polsce.

 Dziękuję Mrągowianom za
udział w tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego, któ
rzy zdecydowali się po raz
trzeci ruszyć do urn lub zagło
sować internetowo na propo
zycje mieszkańców dla
mieszkańców – mówi Burmistrz
Otolia Siemieniec. – Warto
walczyć do końca. Świadczą o
tym niewielkie różnice głosów
w zadaniach inwestycyjnych.
Jest to sygnał dla władz miasta
jakich inwestycji oczekują nasi
mieszkańcy.

W 2016 roku zrealizujemy
trzy przedsięwzięcia. Z zadań
inwestycyjnych zostaną wyko
nane Murale patriotyczne oraz
Budowa hali sportowej do teni
sa ziemnego (lekka konstruk
cja) na istniejącym boisku

asfaltowym w koszarach. Z
zadań miękkich zostanie zre
alizowany projekt Mrągowo ro
werową stolicą Mazur. Przed
przystąpieniem do wykonania
murali dokonamy wyboru loka
lizacji w uzgodnieniu z auto
rem. Budowa hali sportowej, ze
względu na proponowane po
łożenie, wymaga uprzedniego
uzyskania zgody konserwatora
zabytków. Wykonawcy wszyst
kich zadań zostaną wybrani w
procedurze, zgodnie z Prawem
zamówień publicznych oraz
zasadą konkurencyjności.

Dziękujemy głosującym i
autorom projektów za zaanga
żowanie w kampanię MBO
oraz udział w glosowaniu.

W poszczególnych katego
riach zadań głosy rozłożyły
się następująco:

Zadania inwestycyjne:
1. Murale patriotyczne (12 tys.
zł)  267 głosów.
2. Budowa hali sportowej do
tenisa ziemnego (lekka kon
strukcja) na istniejącym boisku
asfaltowym (360 tys. zł)  260
głosów.
3. Oświetlenie hybrydowe
przejść dla pieszych na ul.
Wojska Polskiego (104 tys. zł)
– 253 głosy.
4. Budowa miejsc postojowych
dla samochodów (65,5 tys. zł) 
203 głosy.
5. 6 samoobsługowych stacji
serwisowych dla rowerów ( 44

335,40 zł) – 203 głosy.
6. Ogród Zdrowia – Hortitera
pia w Mrągowie (126 tys. zł) –
102 głosy.
7. Stworzenie miejsca ćwiczeń
w parku im. W. Sikorskiego
(59,5 tys. zł) – 88 głosów.
8. Skrzynia czasu (60 tys. zł) –
35 głosów.
9. Bariera ochronna (15 tys. zł)
z 31 głosami.

Zadania miękkie:
1. Mragowo rowerową stolicą
Mazur (40 tys. zł) – 634 głosy.
2. Street Event (40 tys. zł) –
356 głosów.

Prace nad Strategią Miasta

Dobiegają końca prace nad Strategią
Rozwoju SpołecznoGospodarczego
Miasta Mrągowo na lata 20152025.
Do tej pory odbyły się 4 spotkania
konsultacyjne, na których określono
potencjały Mrągowa, obszary proble
matyczne oraz wyznaczono cele i kie
runki działań.

W pracach nad dokumentem brała
udział młodzież, przedstawiciele organi
zacji pozarządowych, policji, nadleśnic
twa, szkół i placówek oświatowych,
przedstawiciele urzędów, instytucji kultu
ry, służby zdrowia, radni, przedsiębiorcy
oraz mieszkańcy. Efektem prac jest pro
jekt nowej Strategii, który oddajemy do
konsultacji Mrągowianom.

Konsultacje projektu Strategii rozpo
częły się w październiku i potrwają do 9
listopada. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Mragowa do udziału w
dyskusji. Opinie i uwagi można zgłaszać
na formularzu konsultacyjnym dostęp
nym na stronie miasta (www.mrago
wo.pl) oraz w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego.

Przy okazji prac nad Strategią ogłosi
liśmy konkurs plastyczny „Mrągowo w
przyszłości”, w którym zachęcaliśmy naj
młodszych Mieszkańców do podzielenia
się z nami swoimi pomysłami dla Mrągo
wa. Otrzymaliśmy prawie 100 prac, wy
stawimy je pod koniec listopada, w
Centrum Kultury i Turystyki, podczas
uroczystego spotkania podsumowujące
go prace nad Strategią.

3. Cykl Imprez SportowoHi
storycznych – „W zdrowym
ciele zdrowy duch” (12,5 tys.
zł) – 222 głosy.
4. Warsztaty zdrowia – „Dbam
o zdrowie” ( 22,5 tys. zł) – 81
głosów.
5. Sport Expo Mrągowo (29
tys. zł) 76 głosów
6. Nauka języka migowego (7,5
tys. zł) 45 głosów.
7. Nasze Miasto za szkłem
obiektywu. Młodzież fotografuje
Mrągowo (37 081,61 zł) – 36
głosów.
8. Wigilia 2015 (5 tys. zł) – 9
głosów.
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Inwestycje miejskie. Zobacz, jak zmienia się Mrągowo!
Inwestycje miejskie to obszar działań, który jest najbardziej widoczny
– stanowi wizytówkę miasta. Poniżej przykłady zrealizowanych ostat
nio przedsięwzięć, które były oczekiwane przez mieszkańców.

Remont nawierzchni jezdni
w uliach Wileńskiej i Nowogródzkiej

Remont pomostów na plaży
przy ulicy Jaszczurcza Góra

Wartość inwestycji – 659 169,85 zł
W ramach zadania została wymieniona

nawierzchnia bitumiczna na ul. Wileńskiej i
Nowogródzkiej oraz przebudowany chodnik w ul.

Nowogródzkiej.

Wartość inwestycji – 348 415,02 zł
W ramach inwestycji został przebudowany pomost na

plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra. Zostały
oczyszczone i pomalowane pale nad wodą,

wymieniona konstrukcja i poszycie pomostu. Ponadto
zostało wykonane oświetlenie części pomostu.

Plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 4
na osiedlu Mazurskim

Projekt został złożony w 2014r. do budżetu obywatelskiego
na 2015r. Całkowita wartość inwestycji – 183 322 zł.

Teren podzielono na 3 strefy, dla najmłodszych, młodzieży i
bardzo aktywnych. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy
os. Mazurskiego ale także pobliskich osiedli, użytkownicy

Orlika i uczniowie ZS nr 4.

Remont ciągów pieszych
w ulicy Leśnej

Wartość inwestycji – 120 229,57 zł
W ramach inwestycji zostały przebudowane

chodniki wzdłuż ul. Leśnej z nawierzchni z płytek
betonowych na nawierzchnię z kostki polbruk.
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Kolejne inwestycje. Co jeszcze powstanie w Mrągowie?
Dziś prezentujemy nie tylko te inwestycje, które są już za nami, ale także te, które trwają i są w
dalszych planach. Jedna z nich: "Przebudowa budynku szatni sportowych z zapleczem sani
tarnym na terenie Stadionu Miejskiego" trwa, a zakończy się w przyszłym roku. Co jeszcze za
wiera inwestycyjny kalendarz Mrągowa? Sprawdźcie!

Standaryzacja z rozbudową
Środowiskowego Domu Samopomocy Remont mrągowskiego molo

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w
Mrągowie doczekają się lepszych warunków. Remont i

rozbudowa placówki zostanie sfinansowana z pozyska
nej przez Miasto rezerwy celowej Ministerstwa Pracy i

Polityki Społecznej. W planach jest zaadaptowanie by
łych mieszkań i dostosowanie ich do wymaganych stan

dardów. Dzięki tym zmianom liczba podopiecznych
wzrośnie z obecnych 45 do 60.

W kwietniu 2016 ma zakończyć się remont mrągowskiego molo.
W ramach zadania zostanie przeprowadzona nowa aranżacja ar
chitektoniczna pomostu z dostosowaniem jego wschodniej części
do cumowania, zostaną zregenerowane głowice pali, wymienione

podłużnice i poprzecznice, wybudowany nowy pokład pomostu
dostosowany dla osób niepełnosprawnych z drewnianymi balu

stradami i wypełnionymi ocynkowaną blachą perforowaną.

Przebudowa budynku szatni sportowych z
zapleczem sanitarnym na terenie Stadionu

Miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu dofinansowa
nie projektu w ramach programu Modernizacja Infra

struktury Sportowej.
Całkowita wartość projektu  2 024 681,02 zł.

Przyznane dofinansowanie  972 700 zł.
Realizacja zadania lipiec 2015 – czerwiec 2016.

Remont parkingu przy Parafii Świętego
Rafała Kalinowskiego

Potrzebę naprawy tego miejsca w ramach Bu
dżetu Obywatelskiego 2015 zgłosili mieszkańcy.
Nie uzyskał on jednak wystarczającego poparcia.

Radni miejscy zdecydowali jednak, że trzeba
zrealizować ten projekt.

Koszt prac to 138 088,72 zł.
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Byliśmy na wystawie gospodarczej w Grünberg!
Ponad 80 wystawców z
Grünberg i okolic wzięło
udział w Grünberger
Schaufenster – dwudnio
wej wystawie rzemieślni
czej prezentującej
regionalny potencjał go
spodarczy naszego miasta
partnerskiego w Niem
czech. Mrągowo uczestni
czyło w tym wydarzeniu
wystawiając swoje stoisko
promocyjne.

Celem pobytu delegacji
było zaprezentowanie Mrą
gowa jako miejsca dobrego
do wypoczynku, aktywnej tu
rystyki oraz do prowadzenia
biznesu, a także zachęcanie
do przyjazdu do Polski.

Wystawa trwała od 3 do 4
października. Podczas niej
zarówno mieszkańcy miasta
jak i turyści mogli zapoznać
się z ofertą gospodarczą i zo
baczyć co w temacie przed

siębiorczości dzieje się w
Grünberg. Podczas targów
można było zobaczyć stoiska
z różnych branż. Oferta sa
mochodowa, oferta ogrodni
cza, spożywcza czy
budowlana to tylko niektóre z
nich. Stoisko Mrągowa było
stoiskiem licznie odwiedza
nym, między innymi dlatego,
że zwiedzający mieli możli
wość spróbowania i zobacze
nia wyrobów z Polski.

Największym powodzeniem
cieszyła się Maślanka Mra
gowska i inne wyroby SM
Mlekpol. Również produkty i
materiały promocyjne firmy
InterWidex, AdamS czy Hur
towni JTW cieszyły się uzna
niem. Dziękujemy bardzo za
ich udostępnienie. Kolejne
takie targi za 2 lata.

Więcej zdjęć na:
www.mragowo.pl

Nowy kompleks sportowy w WOSzKu już otwarty
18 października 55tą rocznicą powstania Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo
Kondycyjnego Mrągowo. Uroczystości rocznicowe obchodzono z jednoczesnym
symbolicznym otwarciem nowego kompleksu sportowego.

W hali sportowej nowe
go obiektu zgromadzili się
zaproszeni liczni goście:
władze samorządowe, do
wódcy jednostek podle
głych DGW, żołnierze i
pracownicy Ośrodka, za
przyjaźnione i współpracu
jące instytucje państwowe i
samorządowe.

Komendant ppłk
Krzysztof Sikorski podsu
mował 55 lat funkcjonowa
nia WOSzK Mrągowo w
strukturach Sił Zbrojnych
RP, a zwłaszcza ostatnie 10
lat dynamicznego rozwoju i
rozbudowy. Wyróżnionym
żołnierzom i pracownikom
wręczono medale i odzna
czenia resortowe oraz od
znaki pamiątkowe.
Okolicznościowy medal 55
lecia wręczono zaproszo
nym gościom, a wśród nich

Pani Irenie Jarka, która w
Ośrodku pracowała w la
tach 1962  1990.

Punktem kulminacyjnym
uroczystości było symbo
liczne przecięcie wstęgi w
kompleksie sportowym o
kubaturze 37775 m³, skła
dającym się z basenu kry
tego (25 m długości),
basenu nurkowego (8 m
głębokości), hali sportowej,
kompleksu zabiegowego,
budynku biurowego i ko
tłowni gazowej.

Gratulując jubileuszu
zaproszeni goście życzyli
wielu lat funkcjonowania i
dynamicznego rozwoju
Ośrodka.

Źródło: Teresa Kowa
lewska

Zdjęcia:
www.woszkmragowo.wp.mil.pl

Na zdjęciu burmistrz miasta Grünberg  Frank Ide, na stosiku promocyj
nym Mrągowa. Fot. UM Mrągowo

Największym powodzeniem cieszyła się Maślanka Mragowska i inne
wyroby SM Mlekpol. Fot. UM Mrągowo
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W tym celu została wykona
na dokumentacja, a w dniu
19.03.2015 r. został złożony
wniosek o dofinansowanie ze
środków unijnych pochodzących
z Programu Operacyjnego „In
frastruktura i środowisko", prio
rytet II oś — „Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni
ziemi", działanie 2.1 „Komplek
sowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami komunal
nymi ze szczególnym uwzględ
nieniem odpadów

niebezpiecznych". Wniosek zo
stał pozytywnie oceniony i w
dniu 22.05.2015 r. w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej (WFOŚ i GW) w
Olsztynie podpisana została
umowa na dofinansowanie re
kultywacji składowiska. Całko
wita wartość rekultywacji
składowiska wyniósł 680 452,
42 zł brutto, z tego 375 231,90
zł stanowi dofinansowanie. W
dniu 01.10.2015 r. nastąpił od

Wysypisko śmieci w Polskiej Wsi zrekultywowane
Zmiana przepisów dotyczących gospodarki odpadami wymusiła decyzję o
zakończeniu przyjmowania odpadów na składowisku w Polskiej Wsi k/Mrą
gowa. Składowisko zostało zamknięte z końcem maja 2014 r. Miasto Mrągo
wo przystąpiło do prac mających na celu zrekultywowanie składowiska.

Instruktorzy i ratownicy
pionu szkolenia realizują pro
gram „Pomocy i bezpieczeń
stwa na wodzie.”

W zajęciach teoretycznych
i praktycznych biorą udział
25osobowe grupy uczniów
klas I – VI. Program realizo
wany będzie 3 razy w tygodniu
w wymiarze 2 godzin lekcyj
nych do końca bieżącego ro
ku.

Celem zajęć jest zapozna
nie z zasadami bezpieczeń
stwa na wodzie oraz
udzielania pierwszej pomocy
na wodzie, sygnalizacją i
oznaczeniami na akwenach
wodnych, sprzętem ratowni
czym i asekuracyjnym oraz
sposobem jego użycia. Teore
tyczne i praktyczne ćwiczenie
nawyków a także zabawy i gry
w wodzie oswoją dzieci z wo
dą i nauczą rozważnego ko
rzystania z akwenów wodnych
w okresie letnim.

Zajęcia na basenie dla uczniów mrągowskich szkół
Na podstawie „Porozumienia o współpracy między Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo
– Kondycyjnym Mrągowo i Gminą Miasto Mrągowo” zawartym 9 września 2015 4 r. oraz
w ramach „Planu Współpracy Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo – Kondycyjnego Mrą
gowo z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2015 r., na
obiektach sportowych Ośrodka rozpoczęły się zajęcia z dziećmi mrągowskich szkół.

biór wykonanego zadania. W
ramach rekultywacji ukształto
wano koronę składowiska, przy
sypano odpady warstwą ziemi i
zasiano trawę, a także wykona
no ścieżkę edukacyjną. Ostat
nim etapem rekultywacji będą
nasadzenia krzewów i drzew,
które zostaną wykonane, zgod
nie z wymogami, po upływie 2
lat od dnia zakończenia rekulty
wacji.

Końcowym etapem eksplo
atacji każdego składowiska od
padów lub jego części jest
przeprowadzenie odpowiednie
go procesu rekultywacji. Istotą
tych prac jest stworzenie po
przez odpowiednie zabiegi tech
niczne i uprawowe, warunków
użytkowych i krajobrazowych
zdegradowanemu środowisku.
W minionej perspektywie finan
sowej samorządy z Warmii i
Mazur z powodzeniem sięgnęły
po środki z Unii Europejskiej,
aby skutecznie zrekultywować
składowiska odpadów na swo
ich terenach.

Firma PPHU FAN
Janusz Szmigiel wyróż
niona tytułem
"Produkt Warmia Mazury"

18 certyfikatów zostało prze
kazanych podczas uroczy
stej gali „Produkt Warmia
Mazury”, która odbyła się 27
października 2015 roku w
siedzibie Urzędu Marszał
kowskiego w Olsztynie.
Wśród wyróżnionych znala
zało się Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Han
dlowe FAN Janusz Szmigiel z
Mrągowa. Firma FAN zdobyła
wyróżnienie w kategorii Pro
dukt za Zestaw gier planszo
woedukacyjnych: 1.Zostań
Strażakiem, 2.Zostań Poli
cjantem, 3.Zostań Lekarzem.

„Produkt Warmia Mazury”
to inicjatywa realizowana przez
samorząd województwa war
mińskomazurskiego od 2014
roku. Promuje wydarzenia,
produkty oraz usługi podmio
tów z całego naszego regionu.
W ten sposób wyróżniane są
podmioty, które w swojej co
dziennej pracy inspirują się
rozwojem przedsiębiorstwa,
promocją postaw inwestycyj
nych, wymianą doświadczeń
czy zwiększeniem konkuren
cyjności lokalnych przedsię
biorstw.

O prawo do korzystania ze
znaku „Produkt Warmia Mazu
ry” mogą bezpłatnie ubiegać
się osoby fizyczne i przedsię
biorcy, którzy działają lub
świadczą usługi na lokalnym
rynku minimum dwa lata. Or
ganizatorzy wydarzeń muszą
wykazać się przeprowadzoną
przynajmniej jedną imprezą w
okresie nie krótszym niż 12
miesięcy przed złożeniem
wniosku. Przy ocenianiu po
szczególnych zgłoszeń brane
jest także pod uwagę znacze
nie produktu, usługi, wydarze
nia z punktu widzenia promocji
Warmii i Mazur, w tym w
szczególności z uwagi na bo
gactwo kulturowe, społeczne,
historyczne i przyrodnicze re
gionu.

Do tej pory samorząd wo
jewództwa warmińskomazur
skiego przyznał 232 certyfikaty.
Od 1 października 2015 roku
lokalni producenci, usługo
dawcy oraz organizatorzy mo
gą ubiegać się o kolejne
certyfikacje, a uroczysta gala
planowana jest na pierwsze
półrocze 2016 roku.W ramach rekultywacji wykonano między innymi ścieżkę edukacyjną.

Fot. MEC Sp. z o.o.



Łukasz Rogiński
został stypendystą
Minister Edukacji

Łukasz Rogiński, absol
went Gimnazjum nr 4 w
Mrągowie został stypen
dystą Minister Edukacji
Narodowej Joanny Kluzik
Rostkowskiej.

Łukasz odebrał z rąk pa
ni Minister Edukacji Naro
dowej Joanny Kluzik
Rostkowskiej stypendium za
wybitne osiągnięcia eduka
cyjne w roku szkolnym
2014/2015. Tym samym
znalazł się w gronie 320
najlepszych uczniów w kraju
ze szkół podstawowych,
gimnazjów i ponadgimna
zjalnych.

Jak sam stwierdził, suk
ces swój zawdzięcza przede
wszystkim nauczycielom z
Zespołu Szkół nr 4 w Mrą
gowie, którzy poświęcając
swój wolny czas stworzyli
odpowiednie warunki do
rozwoju, pogłębiania wiedzy,
i tym samym przyczynili się
do osiągnięcia sukcesu.
Jest to sukces młodego
mrągowianina jak i nauczy
cieli pracujących z nim na
wszystkich etapach eduka
cyjnych.

O randze stypendium
świadczy fakt, że z woje
wództwa warmińskomazur
skiego takie wyróżnienie
uzyskało siedmioro uczniów
w tym dwóch z gimnazjum.

Mrągowo Rowerowo
nagrodziło najaktywniejszych
Rajd wokół jeziora Czos oraz piknik z nagrodami czekały na
uczestników zabawy Mrągowo Rowerowo, odbywającej się
w ramach projektu „Rowerem do urzędu” finansowanego ze
środków Programu Działaj Lokalnie IX.

Przez 3 miesiące
uczestnicy zabawy Mrągo
wo Rowerowo zbierali pie
czątki, które w niedzielę
wymienili na rowerowe ga
dżety. Punkty można było
uzyskać za tytułowy przy
jazd rowerem do urzędu
oraz inne aktywności, takie
jak pokonywanie szlaków
rowerowych, przyjazd rowe
rem do pracy, na koncert
czy zajęcia fitness, udział w
paradzie rowerowej oraz
Dniu bez Samochodu. Pro
jekt miał na celu zachęcanie
do bycia aktywnym.

Idea przesiadania się na
rower zyskała wielu sympa
tyków zarówno wśród
mieszkańców, jak i osób
odwiedzających Mrągowo.
W projekcie gościliśmy
Czarka Makiewicza, który
jak się okazało na swój
pierwszy Piknik Country
przyjechał do Mrągowa ro
werem, a także młodzież z
międzynarodowego projektu
Business for Youth is Bussi
nes 4U, która dzięki uprzej
mości mrągowskich hoteli
mogła na rowerach odwie

dzać lokalne firmy, poznając
potencjał gospodarczy Mrą
gowa oraz promując idę
zrównoważonego rozwoju i
społecznie odpowiedzialne
go biznesu. Na zaproszenie
do projektu odpowiedzieli
pracownicy i klienci urzędów
oraz firm prywatnych. Wła
dze samorządowe zakupiły
dodatkowe stojaki na rowery
przed urzędem, a kilku
Radnych pomogło nam pro
mować projekt przyjeżdża
jąc rowerami na Sesję Rady
Miejskiej.

Dzięki projektowi „Rowe

rem do urzędu” zrodził się
pomysł przystosowania
Mrągowa do ruchu rowero
wego i uczynienia go praw
dziwie rowerowym miastem.
Propozycja opracowania ta
kiego planu oraz wzboga
cenia kalendarza mrągo
wskich imprez sportowych o
Pucharu Mazur w kolarstwie
górskim, została złożona ja
ko wniosek do Mrągowskie
go Budżetu Obywatelskiego.
Mamy odważną wizję, by
Mrągowo stało się rowerową
stolicą Mazur!

Przez 3 miesiące uczestnicy zabawy Mrągowo Rowerowo zbierali
pieczątki, które w niedzielę wymienili na rowerowe gadżety

Mrągowo ma reprezentanta w Sejmie!
Jerzy Antoni Gosiewski został Po
słem na Sejm VIII kadencji. W wybo
rach parlamentarnych zdobył 5092
głosy wyborców, a to oznacza, że
Mrągowo będzie miało swojego re
prezentanta w Sejmie. Gratulujemy!

Mrągowianin startował z 10 miej
sca na liście PiS. Jerzy Antoni Go
siewski był już Posłem V i VI kadencji
Sejmu RP. W wyborach parlamentar
nych w 2011 roku nie wystartował. Po
4 latach przerwy ponownie zasiądzie
w poselskich ławach.

A jak ogólnie głosowali Mrągowia
nie? Mieszkańcy naszego miasta, po
dobnie jak większość głosujących
Polaków postawili na Prawo i Sprawie

dliwość. Zwycięzka partia zdobyła
2418 głosów co dało wynik 31,9 %.

2343 wyborców z Mrągowa posta
wiło na Platformę Obywatelską.

718 głosów zdobyła lista KW Ku
kiz'15, co dało jej 9,47 % wszystkich
oddanych w Mrągowie głosów.

Na czwartym miejscu w Mrągowie,
z wynikiem 677 głosów (8,93 %) upla
sowało się lista Polskiego Stronnictwa
Ludowegogo.

Na piątym miejscu koalicja Zjedno
czona Lewica, która uzyskała 642 gło
sy (8,47 %).

W dalszej kolejności Komitet Wy
borczy KORWiN – 418 głosów – 5,51
%, Nowoczesna Ryszarda Petru – 179
głosów – 2,36 %, Komitet Wyborczy
Partia Razem – 133 głosy – 1,75 %
oraz KWW Zbigniewa Stonogi – 52
głosy – 0,68 %.
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Przedsiębiorcza młodzież zawitała do Mrągowa
Młodzi ludzie z pięciu różnych krajów zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia własnej firmy, na
pisania świetnego biznesplanu czy bezkonkurencyjnego CV, w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Mrą
gowo projektu „Business for Youth is Business 4U”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Programu Erasmus +. Młodzież poznała także Miasto i dowiedziała się dlaczego Mrągowo jest dobrym miejscem
do inwestowania.

Grupa złożona z 30 mło
dych osób, w wieku 1726 lat z
Polski, Rumuni, Włoch, Turcji i
Litwy, wspólnie z 5 liderami, w
terminie od 3 do 13 września
2015 roku, uczestniczyła w
warsztatach związanych ze
środkami nieformalnej edukacji,
wymieniała się doświadczenia
mi oraz zdobywała kompeten
cje na rzecz promowania i
rozwoju przedsiębiorczości.
Odkrywała także różnice kultu
rowe każdego z uczestniczą
cych krajów.

5 biznesplanów

 W Mrągowie przez 11 dni
uczestnicy projektu tworzyli
swoje pomysły na biznes.
Efektem ich pracy było 5 goto
wych biznesplanów, z których
młodzi będą mogli korzystać po
powrocie do domu – mówi Ra
du Tîrnăcop Liviu, ekspert z
Rumuni – Kwestie omawiane
podczas warsztatów realizowa
nych w ramach wymiany,
uczestnicy mogą wykorzystać
w praktyce, poprzez tworzenie
prawdziwych przedsiębiorstw
na podstawie informacji, zdol
ności i umiejętności zdobytych
w ramach projektu. Projekt
przyczynił się do rozwoju oso
bistego uczestników, a także do
rozwoju społeczności lokalnej –
dodaje.

Oprócz warsztatów z eks
pertem, młodzi mieli okazję
uczestniczyć w Pikniku z Eko
nomią Społeczną, poznać ideę
budżetu obywatelskiego i spo

tkać się z wiceministrem Pracy
i Polityki Społecznej, Jackiem
Męciną oraz Burmistrz Miasta
Mrągowo, Otolią Siemieniec.

Chcemy uczyć młodych
przedsiebiorczości

 To pierwszy tego typu pro
jekt realizowany w naszym
mieście z udziałem młodzieży z
Europy. Planujemy kontynuację
przedsięwzięcia, by dalej w cie
kawy sposób uczyć młodych
przedsiębiorczości – mówi Oto
lia Siemieniec.  To ważne aby
samorząd miał program dla
młodzieży, by angażował ją w
sprawy biznesu i zachęcał ją do
otwierania swoich firm na ternie
Miasta, zwłaszcza ze mamy do
tego odpowiednie zasoby – do
daje Burmistrz Miasta.

Uczestnicy w ramach pro
jektu wizytowali także mrągow
skie firmy i poznawali
doświadczenie tych, którzy w
biznesie osiągnęli sukces. Od
wiedzili m.in. Spółdzielnię Mle
czarską „MLEKPOL" , Firmę
AdamS H.Pędzich, a w Cen
trum Handlowym ,,Fabryka”
nowopowstały Inkubator Przed
siębiorczości. Dzięki uprzej
mości i wsparciu Hotelu
Mercure Mrągowo, Hotelu Ma
zuria, Hotelu Anek oraz Infor
macji Turystycznej, młodzież do
firm przyjechała na rowerach,
by promować ideę społecznie
odpowiedzialnego biznesu oraz
lokalnego projektu „Mrągowo
Rowerowo”, zachęcającego do
aktywności rowerowych, w tym

przesiadania się na dwa kółka
w drodze do pracy.

 Program wymiany został
oparty na aktywnym uczestnic
twie i zaangażowaniu uczestni
ków oraz przygotowany z
myślą o edukacji pozaformal
nej, czyli uczenia się poprzez
wymianę doświadczeń. – mówi
Natalia Koptas, koordynatorka
projektu – Dziękujemy wszyst
kim, którzy zaangażowali się w
jego realizację. Ta praktyka po
kazała, że w Mrągowie może
my z powodzeniem realizować
podobne inicjatywy na europej
skim poziomie.

Mówiąc o rezultatach pro
jektu, możemy wspomnieć o
wzroście świadomości potrzeby
promowania przedsiębiorczości
oraz wzroście wiedzy w tej
dziedzinie. Podczas wymiany
został nawiązany dialog mię
dzykulturowy, co umożliwiło
stworzenie sieci kontaktów
międzynarodowych potrzeb
nych do realizacji podobnych
przedsięwzięć w przyszłości.

Czas trwania projektu:
czerwiec 2015 – luty 2016

Czas trwania wymiany mło
dzieżowej: 3 13 września 2015

Miejsce wymiany: Mrągowo
Lider projektu: Gmina

Miasto Mrągowo (Polska)

Partnerzy projektu: Aso
ciatia Initiative Sociale (Ru
munia), Youth4youth
(Włochy), Gaziantep Local
Youth Group (Turcja), We Go
Project (Litwa)

Po więcej informacji odsyła
my na maila: n.koptas@mrago
wo.um.gov.pl.

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską, w ra
mach programu „Erasmus +”,
Akcja: Mobilność Edukacyjna.

Oprócz warsztatów z ekspertem, młodzi mieli okazję uczestniczyć w
Pikniku z Ekonomią Społeczną. Fot. UM Mragowo

Uczestnicy projektu tworzyli swoje pomysły na biznes.
Fot. UM Mragowo

Ten projekt jest
realizowany przy
wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej.
Ta publikacja
odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autora,
a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za
sposób wykorzystania
zawartych w niej
informacji.
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Pomagamy wejść w komputerowy świat
Pięćdziesiąt rodzin, które otrzymały zestawy komputerowe z darmowym dostępem do Internetu, trzy placówki
oświatowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz cztery bezpłatne publiczne
punkty dostępu do Internetu, to efekt kończącego się projektu „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród
mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym  III edycja”. Gmina Miasto Mrągowo pozyskała na
jego realizację ponad 745 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013, 8. Oś
Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W Mrągowie nadal istnieje
duża grupa osób, które nie mo
gą sobie pozwolić na zakup
komputera czy usługi dostępu
do Internetu, z uwagi na zbyt
niski poziom dochodów. Dlate
go, od 2009 roku, realizujemy z
sukcesem projekty z Programu
Innowacyjna Gospodarka –
mówi Burmistrz Mrągowa.
Łącznie zakupiliśmy sprzęt
komputerowy i zapewniliśmy
dostęp do Internetu dla 135 go
spodarstw domowych. Zestawy
trafiły do rodzin z dziećmi uczą
cymi się, z bardzo dobrymi wy
nikami w nauce, w trudnej
sytuacji materialnej i społecz
nej, a także rodzin zastęp
czych, osób niepełnospra
wnych oraz osób w wieku 50 +.
Pozyskaliśmy na ten cel prawie
1,8 miliona złotych  dodaje
Otolia Siemieniec.

Celem głównym projektu
„Upowszechnianie dostępu do
Internetu wśród mieszkańców
Mrągowa zagrożonych wyklu
czeniem cyfrowym  III edycja”,
realizowanego od maja 2014 r.
do października 2015 r., było
przeciwdziałanie zjawisku wy
kluczenia cyfrowego mieszkań
ców Miasta, poprzez
zapewnienie zestawów kompu
terowych z dostępem do Inter
netu dla 50 gospodarstw
domowych będących w trudnej
sytuacji ekonomicznej i/lub nie
pełnosprawności. Uczestnikami
projektu mogły zostać gospo

darstwa domowe z terenu Mia
sta Mrągowo, które nie posia
dają komputera i dostępu do
Internetu. Beneficjenci otrzy
mali nie tylko sprzęt, ale także
szkolnie z zakresu podstawo
wej obsługi komputera oraz
opiekę serwisową. Udział
wszystkich gospodarstw domo
wych w projekcie był całkowicie
bezpłatny.

Wartością dodaną projektu
była możliwość realizacji tzw.
„działań koordynacyjnych”, po
legający na wyposażeniu w
sprzęt komputerowy trzech
mrągowskich placówek oświa
towych. Łącznie do Zespołu
Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 4
i Gimnazjum Nr 1 OHP zaku
piono 109 zestawów kompute
rowych, 8 drukarek laserowych,
3 urządzenia wielofunkcyjne
oraz sprzęt multimedialny w
postaci: 3 projektorów multime
dialnych oraz ekranów projek
cyjnych. Sprzęt ma służyć
podniesieniu edukacji w szko
łach poprzez wykorzystywanie
nowoczesnych narzędzi, instru
mentów wspomagających pro
ces nauczania oraz ma służyć
mieszkańcom Miasta poprzez
stworzenie im możliwości wy
korzystania technologii infor
macyjnych i komunikacyjnych
w życiu codziennym.

Uruchomiono cztery bez
płatne punkty dostępu do Inter
netu dla mieszkańców
Mrągowa w placówkach oświa

towych, z których mogą korzy
stać wszyscy chętni mieszkań
cy.

Punkty funkcjonują w da
nich pracy szkół:

• w Zespole Szkół Nr 4, os.
Mazurskie 12 – czynny od po
niedziałku do piątku w godzi
nach 9.00 – 14.00.

• w Zespole Szkół Nr 1, ul.
Kopernika 2 – czynny od po
niedziałku do piątku w godzi
nach 14.30 – 19.30.

• w Zespole Szkół Nr 1, ul.
Boh. Warszawy 4 – czynny od
poniedziałku do piątku w godzi
nach 14.30 – 19.30.

• w Gimnazjum Nr 1 OHP
przy OSiW, ul. Przemysłowa 11
– czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.30 –
14.30.

Szczegółowe zasady korzy
stania ze sprzętu komputero
wego oraz Internetu w
przedmiotowych Punktach
określa Regulamin Publicznych
Punktów Dostępu do Internetu,
który jest dostępny w sekreta
riacie szkół oraz na stronach
internetowych jednostek:
www.zs4rowecki.mragowo.pl;

www.zs1mragowo.edu.pl;
www.gim1.mragowo.pl.

Trwałość projektu zostanie
zapewniona przez Gminę Mia
sto Mrągowo w okresie 5 lat od
zakończenia realizacji projektu,
poprzez zapewnienie benefi
cjentom ostatecznym bezpłat
nego dostępu do Internetu do
dnia 31 października 2020 r.

Po więcej informacji za
praszamy na stronę projektu:
www.mragowo.einclusion3.pl.

Projekt jest współfinan
sowany ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Opera
cyjnego Innowacyjna Go
spodarka DOTACJE NA
INNOWACJE – INWE
STUJEMY W WASZĄ
PRZYSZŁOŚĆ
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23 listopada w CKiT Mrągowo odbędzie się uroczy
ste wysyłanie kartek świątecznych, zaadresowanych
do rodaków, mieszkających na Syberii.  Zapraszamy
do udziału w spotkaniu, przygotowaliśmy dla Was
niespodzianki  mówi ZOfia Wojciechowska, koordy
nator i pomysłodawca projektu "Listy z Mazur".

 Czekamy na Wasze kartki świąteczne do Rodaków,
będziemy je pakować 23 listopada o godzinie 17.30 w
CKiT Mrągowo  mówi Zofia Wojciechowska.  Najmilsze
są ręcznie robione kartki i będzie można je przynieść do
nas. W tym dniu spotykamy się przy samowarze i mazur
skich smakach. Zapraszamy do udziału w spotkaniu,
przygotowaliśmy dla Was niespodzianki. Mrągowskie ży
czenia świąteczne wyślemy razem z paczką na Boże
Narodzenie i na mazurskie Gody do Znamienki i Alek
sandrowki  to dwie mazurskie wsie położone na Syberii.
To miejsce na wskroś mazurskie oddalone od naszego
miasta o 8 tys. km. W Abakanie  stolicy Chakasji znajdu
je się Centrum Polskiej Książki, do którego trafią w darze
wydawnictwa zgromadzone przez Instytut Hortiterapii.
Przygotowaliśmy z ludźmi dobrej woli niezwykłe książki
informujące o historii życia ludzi na naszej ziemi, będzie
też nasza gazeta opracowana latem " Kres[k]ówka"
efekt pracy rodaków przyjeżdżających na 21 FKK. Wy

ślemy do Rodaków na Syberii 66 "Listów Mazur", które
napisali uczestnicy konkursu w ramach projektu Zielona
biblioterapia  realizowanego przez mrągowskie Stowa
rzyszenie Zielone Dzieci i Bibliotekę Miejską w Mrągo
wie. Czekamy na rodziców z dziećmi, zapraszamy
Mrągowian zainteresowanych losem Polaków i Mazurów
na Syberii.

Przyjdź do CKiT i napisz list na Syberię!

Magdalena Lewkowicz finalistką nagrody im. Ireny Sendlerowej
Magdalena Lewkowicz, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie, po raz drugi z rzędu otrzymała nagrodę im.
Ireny Sendlerowej "Za naprawienie świata". Nagroda przyznawana jest nauczycielom, którzy uczą i wychowują
młodzież w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami oraz
odgrywają aktywną rolę w szkole oraz w społeczności lokalnej.

Te wszystkie cechy doceniła
kapituła nagrody im. Ireny Sen
dlerowej "Za naprawienie świa
ta". Magdalena Lewkowicz
otrzymała to wyróżnienie jako
jedyny pedagog z województwa
warmińskomazurskiego.

 To wyróżnienie to ogromny
zaszczyt i nie wiem czy jeszcze
w życiu spotka mnie tak fanta
styczne doświadczenie. Po
twierdzenie, że w swoim życiu
zawodowym podążam we wła
ściwym kierunku. To jest możli
we dzięki wsparciu mojej
rodziny, przyjaciół, uczniów. To
wyróżnienie dedykuję młodzie
ży, mojej rodzinie i wszystkim
nauczycielom bez "mentalnej
skorupy", bo jest ich w naszym
regionie wielu. Jestem Szczę
ściarą  mówi Magdalena Lew
kowicz..

Organizatorami wydarzenia
były Fundacja Centrum Eduka
cji Obywatelskiej oraz Stowa
rzyszenie Dzieci Holokaustu, a
kapitule konkursowej przewod
niczyli Krzysztof Czyżewski i
Elżbieta Ficowska.

Zdaniem Agnieszki Pytel,
dyrektor ZS nr 2 w Mrągowie:

Magda należy do tej grupy
nauczycieli, którzy oprócz co
dziennej dydaktyki, rozwijają
wśród młodzieży pasje w róż
nych dziedzinach życia, kształ
tują postawy wobec wyzwań
współczesnego świata czy po
prostu zwracają uwagę na pro
blemy drugiego człowieka w
tym galopującym, nie wiadomo
w jakim kierunku, życiu.

Magda to osoba szczegól
na, wspaniały nauczyciel, przy
jaciel młodzieży, która swoim
zapałem do pracy z młodzieżą,
na różnych płaszczyznach, mo
głaby obdarować niejedną oso
bę. Od wielu lat przewodzi
naszym uczniom w poznawaniu
świata, uczeniu o tolerancji,
wrażliwości na drugiego czło
wieka. Towarzyszy jej „bunt
belferski”, w którym nie ma
zgody na zło, krzywdę, kseno
fobię i szeroko rozumiana dys
kryminację. Organizuje różne
akcje i happeningi, spotkania i
warsztaty  a wszystko po to,
aby budować wrażliwość spo

łeczną, przełamywać narosłe
stereotypy, w sobie dostępny
sposób „naprawiać świat”.

Właśnie za tę codzienną
pracę, czasem wiążącą się z
ostrą krytyką, 23 października
Magda Lewkowicz została wy
różniona, a jej dotychczasowy
dorobek doceniony przez
członków Kapituły Konkurso
wej.

Miała okazję przyjąć gratu
lacje i podziękowania od przed
stawicieli MSZ, Ambasady
Izraela, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Narodowego Cen
trum Kultury, Instytutu Pamięci
Narodowej, Ośrodka Rozwoju
Edukacji, Biura Edukacji m. st.
Warszawy, Muzeum Historii
Polski, Muzeum Historii Żydów
Polskich.

Towarzyszyłam Magdzie
podczas tej uroczystości. Tak
bardzo byłam dumna, że jej
praca została tak wysoko oce
niona przez szacowną kapitułę.
Takie spotkania zagrzewają do
dalszych działań, dodają siły,
energii. Miałam okazję spotkać
grupę wspaniałych nauczycieli

z różnych części Polski, którzy
inspirują tak niezwykle działa
nia, których celem jest przeła
mywanie społecznych i
mentalnych stereotypów, nie
potrzebując w swojej pracy du
żo. A może jednak bardzo du
żo, jak się okazywało czasem
zwykłe zrozumienie i życzliwe
spojrzenie na „szeroko rozu
mianą inność” dla otoczenia to
bariera nie do pokonania. Wła
śnie dlatego, aby burzyć ten
beton mentalny, róbmy lokalnie
drobnymi krokami wszystko, co
można. A wzorem mogą być Ci
wspaniali ludzie, w gronie któ
rych znalazła się Magda.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2015
11 listopada jak co roku w całym kraju odbędą się uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. To szczególnie ważny dzień dla wszytskich Polaków. W Mrągowie obchody
rocznicy potrwają kilka dni i będą obfitować w wiele wydarzeń.

10 listopada
Plac Lotników Polskich
Godz. 17.00
Capstrzyk Niepodległości
z udziałem wojska, policji, straży
pożarnej, władz samorządowych,
harcerzy oraz pocztów sztandarowych
organizacji kombatanckich i szkół

11 listopada
Kościół Świętego Wojciecha
Godz. 10.30
Uroczysta Msza Święta
z udziałem Orkiestry Dętej Mrongovia
oraz młodzieży Zespołu Szkół
Zawodowych

Centrum Kultury i Turystyki (sala
widowiskowa)
Godz. 16.30
Rodzinne przygotowywanie kokard
narodowych
połączone z konkursem i nagrodami

Godz. 18.00
Poetyckomuzyczny koncert
„Ojczyzno Pamiętam…”
poprowadzą pianista Janusz Blecharz,
skrzypek Marian Lewicki, aktor Teatru
w Rzeszowie Michał Chołka w
towarzystwie wokalistki Moniki Gębali.
Historycznej podróży w czasie
poprzez wydarzenia i miejsca mające
wielkie znaczenie dla każdego Polaka
towarzyszyć będą pieśni z powstań

narodowych oraz ostatniego okresu
walk o niepodległość.

Pozostałe wydarzenia:

10 listopada
Centrum Kultury i Turystyki (Orbita)
Godz. 18.00
„Polsce śpiewajmy”
w wykonaniu harcerzy z Komendy
Hufca ZHP w Mrągowie

11 listopada
Teren byłych Koszar  Obelisk
poświęcony żołnierzom Garnizonu
Mrągowo
Godz. 12.00
Upamiętnienie żołnierzy Garnizonu
Mrągowo, złożenie kwiatów
Godz. 12.30
Zwiedzanie koszar – przedstawienie
historii Garnizonu zakończone
żołnierską grochówką
Godz. 13.30
Prezentacja orderów i odznaczeń II
Rzeczypospolitej

12 listopada
Centrum Kultury i Turystyki (Orbita)
Godz. 9.45
"Odzyskanie Niepodległości przez
Polskę"  montaż słownomuzyczny w
wykonaniu dzieci z Przedszkola
"Stokrotka"

Imprezy sportowe i rekreacyjne:

7 listopada
Godz. 15.00
Orlik os. Mazurskie
Niepodległościowy Turniej piłki nożnej
16+

8 listopada
Godz. 10.00
Rajd Niepodległości
(Zbiórka przy Komendzie Hufca ZHP,
ul. Kopernika 2c/1)

11 listopada
Godz. 10.00
Poznaj Mrągowo
Marsz Miejskim Szlakiem
Turystycznym (zbiórka przy CKiT,
dystans – 10 km)

Godz. 10.00 – 14.30
Strzelnica w Marcinkowie
Zawody strzeleckie o Puchar
Niepodległości

Patriotyczne wydarzenia w Mrągowie w Święto Niepodległości
Rocznica odzyskania
niepodległości jest
dniem refleksji i zadumy.
Coraz częściej jest to
także okazja do wspólne
go spędzania czasu. Cie
kawych wydarzeń nie
zabraknie w tym roku.

Capstrzyk Niepodległości
10 listopada w przed

dzień Narodowego Święta
Niepodległości przy po
mniku „Pamięci Obrońców
Suwerenności i Niepodle
głości Rzeczpospolitej Pol
skiej” w Parku Lotników
Polskich w Mrągowie od
będzie się Capstrzyk Nie
podległości.

Patriotyczną uroczy
stość organizuje Wojskowy
Ośrodek Szkoleniowo –
Kondycyjny Mrągowo
wspólnie z Centrum Kultury
i Turystyki. Asystę honoro
wą stanowić będą podod
działy: żołnierzy WOSzK
Mrągowo, funkcjonariuszy
policji i straży pożarnej
oraz harcerzy. Odczyta
niem Apelu Pamięci i salwą
honorową oddamy hołd
wszystkim walczącym o
istnienie oraz suwerenność
państwa Polskiego. W uro
czystym Capstrzyku
uczestniczyć będą władze
samorządowe, instytucje,
szkoły i mieszkańcy Mrą

gowa. Zapraszamy 10 li
stopada, na godz. 17:00 do
Parku Lotników (za Urzę
dem Miasta) aby uczcić
pamięć pokoleń Polaków,
którzy oddali życie za wol
ną Polskę. Mamy nadzieję
na obecność dzieci i mło
dzieży, dla której Capstrzyk
Niepodległości może być
lekcją historii Polski oraz
sposobem na manifesto
wanie przywiązania do na
rodowych tradycji.

„Podróż sentymentalna”
Stowarzyszenie Tradycji

Wojska Polskiego zaprasza
wszystkich mieszkańców
na sentymentalną podróż

w czasie do okresu walki
Polski o Niepodległość, na
terenie byłych koszar woj
skowych. Tam o godzinie
12.00, odbędzie się złoże
nie kwiatów przed obeli
skiem upamiętniającym
żołnierzy Garnizonu Mrą
gowo. O 12.30 zapraszamy
na spacer po terenie ko
szar i zapoznanie z ich hi
storią. Po nim, o godz.
13.30 w restauracji ”Patria”
odbędzie się prezentacja
multimedialna pt. „Odzna
czenia niepodległościowe
w II RP”, a na zakończenie
żołnierska grochówka dla
uczestników spotkania.




