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Pozostały ostatnie dni na zgłoszenia własnych kandydatur
do medalu 670lecia, który będzie wręczany przez
Burmistrz podczas specjalnych uroczystości związanych
m.in. z obchodami Jubileuszu miasta. Ponadto, już od tego
numeru rozpoczynamy 2 nowe cykle artykułów: jeden
powiązany z historią miasta i ciekawostkami, a drugi ma na
celu przybliżyć wybrane i ważne sylwetki dla Mrągowa i
wcześniejszego Sensburga.

Mrągowo świętuje w tym roku
swoje 670. urodziny

Konkurs: Mrągowo złapane

w fotografii

Miasto wspiera liderów
młodzieżowego biznesu

STRONY 6-7

STRONA 1 4

STRONA 8

"Być dla innych" już po raz 18.

STRONY 3, 1 2-1 3

Wojska napoleońskie w Mrągowie  rysunek uczestnika kampanii z 1812 roku,

Adama Alberta
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11. GRAND OFF. Najlepsze Niezależne

Krótkie Filmy Świata

15 i 22 marca 2018 godz. 18.00

Centrum Kultury i Turystyki

Czekając na lek

Koncert Mietka Szcześniaka

24 marca 2018 godz. 19.00

Kościół ewangelickoaugsburski

Piłka nożna

MKS Mrągowo  Tęcza Miłomłyn

07 kwietnia 2018 godz. 16.00

Stadion miejski

Standup Comedy Katarzyna Piasecka

"Winna"

17 maca 2018 godz. 18.00

Restauracja & Pub Ceglana

Koncert zespołu

Cochise

25 marca 2018 godz. 19.00

Restauracja & Pub Ceglana

Puchar Mazur Car4Parts 5

07 kwietnia 2018 godz 19.00

Hala widowiskowosportowa

Piłka nożna

MKS Mrągowo  Znicz Biała Piska

24 marca 2018 godz. 16.00

Stadion miejski

Spektakl

"Kłamstwo"

06 kwietnia 2018 godz. 19.00

Centrum Kultury i Turystyki

Kalambury

Każdy piątek godz. 20.00

Restauracja Fifties



W tym roku zmodernizowaliśmy stronę www.mragowo.pl.

Oprócz odświeżonego wyglądu, dodaliśmy nowe funkcjonalności

i przydatne informacje. Z myślą o przedsiębiorcach została utwo-

rzona Baza Mrągowskich Firm. Osoby prowadzące działalność

gospodarczą mogą dodać wizytówkę swojej firmy, w której znajdą

się dane kontaktowe, opis firmy oraz mapka z jej lokal izacją

w Mrągowie.

Jak dodać swoją firmę? Wystarczy wejść na naszą stronę

www.mragowo.pl (zakładka Dla Biznesu/ Baza Mrągowskich

Firm) i kl iknąć przycisk „dodaj”. Należy wypełnić wskazane pola,

wybrać kategorię działalności, przesłać zgłoszenie i poczekać na

autoryzację administratora strony. Wpis pojawi się w ciągu 3 dni.

Zachęcamy szczególnie małe podmioty, które nie posiadają

swoich stron internetowych do korzystania z miejsca, w którym

mogę się zaprezentować. Mamy nadzieję, że baza firm ułatwi

mieszkańcom korzystanie z usług lokalnych firm, a przedsiębior-

com promocję swoich działalności.
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Prawie 40% podatku dochodowego pła-

conego przez mieszkańców wraca do nich

i pomaga finansować działalność miasta.

To m. in. z tych środków utrzymywane są

edukacja, kultura, infrastruktura miejska

czy komunikacja. Nasze pieniądze trafią

do budżetu Mrągowa wtedy, gdy podamy

mrągowski adres zamieszkania.

Druga korzyść to wygoda - w razie kon-

trol i naszego zeznania podatkowego bę-

dziemy miel i bl iżej do urzędu skarbowego,

bowiem w takim przypadku trzeba stawić

się w urzędzie skarbowym.

Jak to zrobić?

To bardzo proste. Rozliczając się z docho-

dów, wystarczy w formularzu PIT podać

mrągowski adres zamieszkania oraz wska-

zać właściwy urząd skarbowy, w tym przy-

padku Kętrzyn. Dokładne dane podajemy

poniżej:

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

ul. Powstańców Warszawy 1 3

11 -400 Kętrzyn

Ponadto, zachęcamy wszystkich, którzy

nabyli nieruchomości na terenie Mrągowa,

do zameldowania się na terenie naszego

Miasta. Można tego dokonać w Urzędzie

Stanu Cywilnego (budynek ratusza) co-

dziennie w poniedziałki 8.00-1 6.00, wtorki-

piątki 7.30-1 5.30. Do zameldowania po-

trzebne są następujące dokumenty: dowód

tożsamości oraz dokument potwierdzający

prawo do lokalu lub nieruchomości.

Konieczna jest obecność właściciela nie-

ruchomości w celu potwierdzenia fakt za-

mieszkania.

Mieszkasz w Mrągowie, ale do tej pory płaciłeś podatki tam,
gdzie jesteś zameldowany? Zmień to!
Do 30 kwietnia 2018 r. należy złożyć zeznanie podatkowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, że roczne PITy
powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia.
Meldunek nie ma w tym przypadku w ogóle znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana
gdziekolwiek w Polsce, ale mieszkająca w Mrągowie, powinna rozliczyć się z fiskusem właśnie tutaj
(urzędem skarbowym właściwym dla mieszkańców Mrągowa jest US Kętrzyn).

Tworzymy Bazę Mrągowskich Firm

Ostatnie dni na zgłoszenia kandydatur do medalu
Z okazji jubileuszu 670lecia istnienia Mrągowa, Burmistrz Miasta będzie wręczała okolicznościowe
medale ludziom, którzy wyróżnili się w historii Miasta.

Medal 670-lecia to jedno z najbardziej

prestiżowych odznaczeń Miasta. Jego ideą

jest wyróżnienie osób szczególnie zasłużo-

nych, którzy zapisal i się na kartach histori i

Mrągowa swoimi osiągnięciami, aktywno-

ścią, zaangażowaniem na rzecz

mieszkańców oraz promocją Miasta. Mo-

gą to być osiągnięcia w zakresie: kultury,

sztuki, nauki, edukacji , sportu, promocji ,

zdrowia oraz przedsiębiorczości.

Wyboru kandydatów do wyróżnienia me-

dalem z okazji obchodów 670-lecia Miasta

Mrągowo dokonywać będzie Kapituła

Mrongowiusza oraz Kapituła Honorowa ob-

chodów 670-lecia pod przewodnictwem

Burmistrz Miasta Mrągowo.

Kandydatów do wyróżnienia Medale

zgłaszać mogą środowiska, organizacje,

instytucje i członkowie Kapituły Honorowej

bezpośrednio do Burmistrz Miasta Mrągo-

wo w terminie do 15 marca poprzez wy-

pełnienie formularza zgłoszeniowego.

Burmistrz będzie wręczała tę okoliczno-

ściową pamiątkę podczas specjalnych uro-

czystości, m. in. związanych z obchodami

Jubileuszu Miasta.
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Mrągowski Klub Senior+ otrzyma dofinansowanie
Znamy wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego Klub „Senior+” na lata 20152020.

W województwie warmińskomazurskim dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie uzyskało w 2018 roku

9 placówek. Na liście nie zabrakło również Mrągowa.

21 4 nowych placówek w kraju otrzyma w tym roku dofinanso-

wanie na utworzenie i wyposażenie placówek Klub „Senior+”,

a 224 już istniejące placówki otrzymają wsparcie finansowe na

zapewnienie bieżącego funkcjonowania. Miasto Gmina Mrągowo

w ramach dofinasowania otrzyma 1 50 000 zł na utworzenie i wy-

posażenie Klubu Senior+. Jest to jedne z najwyższych dofinanso-

wań w regionie.

Mrągowski Klub Senior+ będzie się mieścić w budynku przy uli-

cy Sienkiewicza 1 6 (do niedawna świetl ica środowiskowa Mło-

dzieżowego Domu Kultury). W budynku będzie się

znajdować m. in. sala konferencyjna, pracownia komputerowa,

pracownia rękodzieła, sala rekreacyjno-ruchowa oraz kuchnia

z możliwością przygotowania posiłków. Klub będzie funkcjonował

w systemie dziennym. Jednocześnie we wszystkich zajęciach bę-

dzie mogło uczestniczyć 50 seniorów. Inwestycja została ujęta

w budżecie miasta na 201 8 rok. Obecnie trwają prace przygoto-

wawcze do rozpoczęcia inwestycji .

Dlaczego warto regularnie oddawać swoją krew?
Co minutę w Polsce ktoś potrzebuje krwi. Mrągowski Klub Honorowych Dawców Krwi, który liczy obecnie ponad

30 osób, nawołuje do wsparcia i podzielenia się swoją krwią. W planach klubu jest pobicie ubiegłorocznego

rekordu i zebranie ponad 280 litrów. O tym, że są to realne plany, pokazuje ostatni, lutowy pobór krwi  przyszło

aż 90 chętnych osób.

- Dzięki zaangażowaniu wielu osób działających na rzecz Klubu

na przestrzeni dwóch ostatnich lat widać jak zwiększyła się świa-

domość ludzi jeśl i chodzi o oddawanie krwi - stwierdził Jacek

Gajda, prezes HDK w Mrągowie. Mrągowski Klub Honorowych

Dawców Krwi w ubiegłym roku przeprowadził cykl spotkań z mło-

dzieżą. Członkowie podkreślają, że dzięki takim spotkaniom zmie-

nia się świadomość młodych ludzi i zarazem zwiększa się l iczba

honorowych dawców krwi. W ciągu 2 lat udało się zarejestrować

również 231 potencjalnych dawców szpiku w Mrągowie.

Oddawanie krwi nie ma żadnego negatywnego wpływu na na-

sze zdrowie. Jeżeli pobierzemy 0,450 ml, to nasz organizm i tak

się zregeneruje i samoczynnie wytworzy brakującą krew. Oczywi-

ście, są pewne przeciwskazania, ale praktycznie każdy ogólnie

zdrowy człowiek od 1 8 do 60 roku życia może bez przeszkód od-

dać krew (kobieta musi mieć minimum 50 kg wagi). - Zachęcam

wszystkich do honorowego oddawania krwi! Sam mam już za so-

bą 21 ,550 l oddanej krwi i z pewnością na tym nie poprzestanę -

przekonuje prezes HDK w Mrągowie, Jacek Gajda.
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Trwa rekrutacja do szkół i przedszkoli
Od 5 lutego w Mieście trwa rekrutacja dzieci do Przedszkoli Publicznych „Stokrotka” i „Bajka” oraz oddziałów przedszkol

nych i klas I w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 4. Termin złożenia zgłoszenia lub wniosku upływa 30 marca 2018 roku.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-

łach skierowana jest do dzieci zamieszkałych na terenie miasta

Mrągowo. Rodzice kandydatów spoza Mrągowa będą mogli ubie-

gać się o przyjęcie dziecka dopiero, gdy w placówkach pozostaną

wolne miejsca. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku od

3 do 6 lat, a do oddziałów przedszkolnych dzieci 5- i 6-letnie. Pi-

semny wniosek należy złożyć w wybranej placówce w godzinach

jej otwarcia. Rekrutacje prowadzą również Niepubliczne Przed-

szkola „Kubuś”, „Nasze Pociechy” oraz „Kolorowe Kredki”.

Szczegółowe informacje udzielane są bezpośrednio w tych pla-

cówkach.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej do

klas I przyjmowane są z urzędu na podstawie pisemnego zgło-

szenia rodziców lub opiekunów prawnych. Kandydaci zamieszkali

poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I na wniosek

rodziców lub opiekunów prawnych dopiero po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego, jeśl i dana szkoła nadal będzie dys-

ponowała wolnymi miejscami.

Obowiązujące obwody szkół, według których będą przyjmowane dzieci do klas I:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie (ul . Kopernika 2, ul. Bohaterów Warszawy 4):

ulice: Generała Władysława Andersa, Bohaterów Warszawy, Fryderyka Chopina, Dolny Zaułek, Dziękczynna, Giżycka, Grunwaldzka,

Harcerska, Jaszczurcza Góra, Jeziorna, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Królewiecka, Laskowa, Łąkowa, 8 Maja, Mała

Warszawska, Mały Rynek, Mazurska, Adama Mickiewicza, Młodkowskiego, Młynowa, Moniuszki, Mrongowiusza - prawa strona od Nr

30 do końca i lewa strona od Nr 49 do końca, Nadbrzeżna, Na Ostrowiu, Nowogródzka, Oficerska, Ogrodowa, Generała Leopolda

Okulickiego, Polna, Ratuszowa, Roosevelta, Rybna, Staromiejska, Romualda Traugutta, Tymniki, Warszawska, Widok, Wiejska, Wi-

leńska, Wojska Polskiego, Wolności, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego.

place: Armii Krajowej, Skwer Jana Pawła I I , Kajki, PCK, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Bolesława Prusa, Wyzwolenia.

osiedla: Grunwaldzkie, Nikutowo, Medyk.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie (os. Mazurskie 1 2):

ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Cicha, Długa, Gołębia, Grabowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kalinowa, Klonowa, Jana Kochanow-

skiego, Kolejowa, Mari i Konopnickiej, Kormoranów, Krasińskiego, Krótka, Krucza, Krzywa, Księżycowa, Leśna, Leśna Droga, Lipowa,

Lubelska, Łabędzia, Mrongowiusza – prawa strona od nr 2 do nr 28 włącznie i lewa strona od nr 1 do Nr 47 włącznie, Olsztyńska, Or-

la, Orzeszkowej, Piaskowa, Plutonowa, Podmiejska, Przemysłowa, Rynkowa, Henryka Sienkiewicza, Mari i Curie - Skłodowskiej, Sło-

neczna, Słowicza, Sołtyska, Spacerowa, Szkolna, Torowa, Towarowa, Jul iana Tuwima, Piotra Sobczyńskiego, Zielone Wzgórze,

Żołnierska, Żurawia.

place: Jul iusza Słowackiego.

osiedla: Brzozowe, Mazurskie, Metalowców, Parkowe.

Teleopieka w mieście Mrągowo
Gmina Miasto Mrągowo przystąpiła do pilotażowego programu wdrażania usług teleopiekuńczych w wybranych gminach

województwa warmińskomazurskiego w roku 2018. W ramach programu mrągowscy seniorzy mogą korzystać z usług

opiekuńczych świadczonych w formie teleopieki.

System teleopieki polega na zdalnym monitorowaniu bezpie-

czeństwa i zdrowia podopiecznych. Osoby, które przystąpią do

programu, zostaną wyposażone w telefon oraz bransoletkę lub

bezprzewodowy nadajnik z „czerwonym przyciskiem alarmowym”.

Podczas zagrożenia, gdy podopieczni nacisną przycisk, połączą

się z operatorem, który podejmie decyzję o rodzaju interwencji -

wówczas zostanie udzielona natychmiastowa pomoc. System te-

leopieki będzie działał w domu podopiecznego przez 24 godziny

na dobę. Żeby móc wziąć udział w projekcie, trzeba spełniać na-

stępujące kryteria: być mieszkańcem Mrągowa, mieć minimum 60

lat, posiadać telefon stacjonarny lub komórkowy, posiadać nieza-

strzeżony numer telefonu, regularnie opłacać rachunki za telefon.

Projekt będzie trwał 2 lata. Miasto Mrągowo oraz Urząd Mar-

szałkowski finansują zakup sprzętu i opłatę dostępową do Krajo-

wego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej.

Beneficjenci ponoszą będą jedynie koszty połączeń telefonicz-

nych według stawek operatora sieci, w której posiadają telefon.
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Miasto wspiera liderów młodzieżowego biznesu
Pięciu liderów – uczniów mrągowskich szkół ponadpodstawowych. Pięć pomysłów na biznes. Pięć zespołów,

które je zrealizują. Pięć firm, które na tym skorzystają. Tak w wielkim skrócie wygląda projekt, przygotowujący

młodzież do wejścia na rynek pracy, który zostanie przetestowany w Mrągowie.

Wiktoria Piwowarska uczy się trzeci rok

w Zespole Szkół Nr 2 i swoją przyszłość

wiąże niekoniecznie z ekonomią, ale z pe-

dagogiką cyrkową i organizacją unikato-

wych warsztatów, eventów i imprez. Ma

kilkuletnie doświadczenie prowadzenia

animacji z wykorzystaniem technik kuglar-

skich. Aleksandra Banach, uczennica Za-

sadniczej Szkoły Zawodowej, jeszcze nie

wie, czy odnajdzie swoje miejsce w gastro-

nomii. Jest za to przekonana, że chce pra-

cować z ludźmi, organizować dla nich

wolny czas w sposób aktywny, ciekawy,

rozwojowy. Na swoim koncie ma koordyna-

cję kilku inicjatyw młodzieżowych w Enkla-

wie Artystycznej. W przeciwieństwie do Oli,

Maria Kamieniecka ma bardziej sprecyzo-

wane plany: po ukończeniu I LO w Mrągo-

wie zamierza studiować medycynę

weterynaryjną lub leśnictwo. Póki jednak

jest w Mrągowie, interesuje ją wprowadze-

nie na rynek nowatorskich usług, wykony-

wanych przezM rowerzystów. Pasją

Jakuba Grzymkowskiego jest muzyka

i nawigacja morska, z których w Mrągowie

widzi przyszłość raczej dla pierwszej z nich

i w projekcie chce potraktować ją bardziej

biznesowo. Aleksandra Olszewskiego in-

teresują w szczególności mechanizmy za-

kładania i prowadzenia firmy oraz cały

pakiet usług rozwojowych, jakie można

oferować dla startujących, jak i doświad-

czonych przedsiębiorców.

Cała piątka rozpoczęła właśnie półrocz-

ną przygodę w programie „Liderzy Akade-

mii Enklawy” (LAE). Jest to jedna z 1 0

innowacji testowanych obecnie w Polsce

w ramach konkursu grantowego Transfer-

HUB od edukacji do zatrudnienia. W trak-

cie projektu 1 5 uczestników młodzie-

żowych, w tym pięciu wspomnianych lide-

rów, zrealizuje zaproponowane przez sie-

bie usługi dla pięciu lokalnych

przedsiębiorców, którzy zgłoszą zapotrze-

bowanie m. in. w obszarach takich jak: pro-

mocja i marketing, obsługa klienta,

sprzedaż, usługi animacyjne. Koszty usług

będą pokryte ze środków grantowych,

a ich przygotowanie i real izacja będzie sta-

nowić dla młodzieżowych liderów praktycz-

ny proces edukacyjny. W wyniku udziału

w projekcie młodzież będzie lepiej przygo-

towana do dalszego planowania kariery

i samodzielnego wejścia na rynek pracy.

Aby nawiązać pierwsze relacje bizneso-

we z mrągowskimi pracodawcami, zespoły

młodzieżowe LAE odbędą cykl warsztatów

rozwijających umiejętności przedsiębior-

cze, a także indywidualne i zespołowe se-

sje z doradcami. Następnie zmierzą się

z próbą stworzenia własnej oferty i znale-

zieniem podmiotu, który będzie chciał

z niej skorzystać. Zrealizowanie usługi to

jednak nie wszystko. Młodzież będzie ba-

dała poziom satysfakcji swoich kl ientów

i podejmie rozmowy o możliwych dalszych

perspektywach współpracy. Finalnie dla

każdego młodzieżowego uczestnika zosta-

nie opracowana Indywidualna Ścieżka

Rozwoju, diagnozująca indywidualny po-

tencjał, umiejętności oraz rezultaty udziału

w projekcie. Przedsiębiorcom, instytucjom

i organizacjom, które zdecydują się na

współpracę, zostanie przyznany znak Fir-

my Przyjaznej Młodzieży, podkreślający

społeczną odpowiedzialność biznesu i pro-

mujący ich działalność również poza pro-

jektem.

Obecnie piątka młodzieżowych liderów

ma za sobą dwa warsztaty z zakresu pod-

staw tworzenia usługi oraz zarządzania

zespołem. Lada dzień sami ruszą w swoje

środowiska szkolne, aby szukać kandyda-

tów na „pracowników” do swoich zespołów,

których chcą przyciągnąć swoimi bizneso-

wymi pomysłami. Kolejne 1 0 osób, które

do nich dołączy, rozpocznie swoją przygo-

dę z LAE warsztatem team-buildingu pod

koniec marca.

W proces testowania innowacji w Mrą-

gowie zaangażowanych jest wiele podmio-

tów. Realizatorem pilotażu jest Fundacja

Alternatywnej Edukacji „ALE”, a partnerują

jej: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokal-

nej WAMA-COOP, Urząd Miejski w Mrągo-

wie, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół

Szkół Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie.

Młodych liderów wspiera nie tylko sztab
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trenerów, doradców i coachów młodzieżo-

wych, ale także dyrektorzy szkół, nauczy-

ciele i rodzice.

Twórcy pilotażowej edycji programu LAE

mają nadzieję, że innowacja okaże się na

tyle skuteczna, żeby móc ją kontynuować

i upowszechniać jako wartościowy pro-

gram edukacji dla przedsiębiorczości do

realizacji m. in. w szkołach. Możliwe me-

chanizmy wdrażania widzą także w woje-

wódzkich, powiatowych i gminnych

programach współpracy z organizacjami

pozarządowymi.

– Model pracy z młodzieżą testowany

w Mrągowie jako jeden z 32 innowacyj-

nych pomysłów w Inkubatorze Transfer-

HUB ma szansę stać się przykładowym

działaniem lokalnej współpracy trzech sek-

torów (publicznego, prywatnego i pozarzą-

dowego), skierowanym na zapewnienie

lepszego startu młodzieży szkolnej w życie

zawodowe – a to jeden z celów Transfer-

HUB: znaleźć takie rozwiązania, które

zmniejszą w Polsce lukę pomiędzy eduka-

cją a rynkiem pracy – mówi Oktawiusz

Chrzanowski z Fundacji Inicjatyw

SpołecznoEkonomicznych, kierujący

Inkubatorem Innowacji Społecznych

TransferHUB.

Projekt „Liderzy Akademii Enklawy” kon-

kursu grantowego TransferHUB od eduka-

cj i do zatrudnienia jako część realizowany

jest w ramach projektu „TransferHUB – ge-

nerowanie, wsparcie grantowe i inkubacja

innowacji społecznych. Przejście z syste-

mu edukacji do aktywności zawodowej”,

który realizują: Fundacja Inicjatyw Spo-

łeczno-Ekonomicznych w partnerstwie

z PwC Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracownia

Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

w ramach programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój, finansowanego z Fun-

duszy Europejskich.

Grupa Wsparcia PARASOL dla rodzin osób niepełnospraw-

nych w wieku 0-1 2 lat zaprasza dzieci oraz rodziców . W pro-

gramie: wspólne muzykowanie, gry i zabawy. Spotkania

odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim

w Mrągoweie we wtorki w godz. 1 6:00-1 8.00.

kontakt: tel . : 787 345 971 ,

fundacjafructus@op.pl

Zrealizowano ze środków

Gminy Miasto Mrągowo

Masz problem? Zadzwoń!
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa" działające w Mrągowie, niosące pomoc
osobom w trudnej sytuacji życiowej, zajmujące się wspieraniem rodzin i ochroną praw
dziecka, zachęca do kontaktu.

Jeśl i masz jakiś problem, zadzwoń,

a otrzymasz wsparcie wyszkolonych spe-

cjal istów. Stowarzyszenie w ramach pro-

jektu "Telefon zaufania" współfinansowa-

nego przez Miasto Mrągowo zamierza po-

móc mrągowianom w trudnych, życiowych

sytuacjach. Dzwonić można przez cały

weekend od piątku do niedziel i

w godzinach 1 7.00-1 9.00 na numer

telefonu 89 741 20 20.

"Synapsa" prowadzi mediacje rodzinne,

oferuje bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu

konfl iktów, które do tej pory okazywały się

trudne bądź nierozwiązywalne. Zajmuje

się również szeroko zakrojonym

poradnictwem rodzinnym, a także

szkoleniami. Jej siedziba mieści się przy

ul. Wojska Polskiego 22 w Mrągowie.

Ku pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
W Kościele p.w. św. Wojciecha odbyła się specjalna msza upamiętniająca, a rekordowe ponad 400 osób zjawiło się

w Mrągowie na linii startu VI edycji Biegu Tropem Wilczym, które pobiegły w tradycyjnym biegu na 1963 metry (odwołanie do

roku, w którym zginął ostatni Zołnierz Wyklęty  Józef Franczak ps. Lalek) oraz na 8 km.



"Być dla innych" uzyska w tym roku pełnoletność
Zapraszamy na 18. integracyjną akcję charytatywną "Być dla innych" organizowaną przez Młodzieżowy Dom

Kultury w Mrągowie po patronatem Burmistrz Miasta Mrągowo, która odbędzie się 18 marca 2018 roku

o godz.10.30 w Centrum Kultury i Turystyki. Ten okrągły jubileusz zmotywował organizatorów do specjalnych

i wyjątkowych przygotowań. Celem akcji jest zgromadzenie funduszy na wypoczynek letni mieszkańców Domu Pomocy

Społecznej.
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W programie artystycznym wystąpią: ar-

tyści z Domu Pomocy Społecznej dla Dzie-

ci i Młodzieży Niepełnosprawnych, grupa

integracyjna „Zawsze Razem”, uczniowie

Zespołu Szkół Specjalnych, Przedszkole

"Stokrotka", Przedszkole "Kubuś", Przed-

szkole "Bajka", Hanna Szałachowska

i Ewa Szałachowska, Przemek Maruchacz,

uczniowie ZS nr 2, uczniowie Szkoły Pod-

stawowej Nr 1 , uczniowie Szkoły Podsta-

wowej Nr 4, uczniowie Państwowej Szkoły

Muzycznej, uczestnicy Warsztatu Terapii

Zajęciowej, Orkiestra Dęta Mrongovia, for-

macja Przyjaciół Kawałka Mrągowa, zum-

ba kids, grupy taneczne z CKiT: Breaking,

Mrągowska Scena Tańca Współczesnego,

a Z MDK wystąpią grupy: Smyki, Family

Squad 2, NTP Crew, grupa freestyle oraz

grupa Hip Hop Kids.

Gościnnie wystąpią także zaproszeni

tancerze: Maciek Sheva Mołdoch z Trój-

miasta- final ista ostatniej edycji programu

„Mam Talent” , Nijolė Neli Jagelo z Wilna

oraz Maciek Pela z Warszawy - uczestnik

I I I edycji programu 'You Can Dance oraz

organizator jednego z największych obo-

zów tanecznych w Polsce, który w tym ro-

ku odbędzie się w Mrągowie.

O poprowadzenie programu artystycz-

nego zadbają: Karol ina Bejnarowicz, Stel la

i Maja Trel ińskie oraz Zbyszek Trzcinka,

który wraz z Magdą Lewkowicz poprowa-

dzi także licytacje przekazanych od Dar-

czyńców przedmiotów i voucherów. Lista

l icytacj i jest długa, wartościowa i bardzo

ciekawa.

Przy wejściu na widownię za symboliczne

2 złote będą rozdawane słoneczka, które

od początku stanowią symbol mrągowskiej

akcji . Na holu będzie rozstawione stoisko

ze stroikami świątecznymi oraz naturalny-

mi kosmetykami, które wykonali uczestnicy

zajęć plastycznych i naukowo-technicz-

nych MDK oraz zgłaszające się placówki:

ZSS, DPS, ZS Nr1 , Warsztat Terapii Zaję-

ciowej. Tradycją stało się już stoisko cu-

dów decupage Ewy Szałachowskiej oraz

stoisko ze zdrową żywnością (swojski

chleb, smalczyk vege). Pojawi się także

Selfi Fotobudka Mrągowo, przy której Mag-

dalena Szymańska ze swoją ekipą będzie

wypełniała helem balony z logo akcji . Przy

stoisku z wypiekami świątecznymi bedzie

można kupić ciasta, ciasteczka od ZHP, ZS

Nr 2, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sor-

kwitach. Nie zabraknie także żetonika na

szczęście od Polskiego Towarzystwa Nu-

mizmatycznego oraz stoiska ciasteczek

Netoptik. Odbędą się również warsztaty

robienia palmy wielkanocnej z paniami

z Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim

Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

W tym roku po raz kolejny będziemy go-

ścić Paraolimpijczyków z Fundacji Akade-

mia Integracji z Warszawy, którzy

poprowadzą warsztaty szermierki na wóz-

kach. Po raz pierwszy na akcji będzie sta-

nowisko z pierwszą pomocą i informacjami

o bezpieczeństwie przygotowanymi przez

Ochotniczą Straż Pożarną w Sorkwitach

oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą

przy OSP Sorkwity. Na wszystkie dzieci,

które tego dnia przyjdą na akcję "Być dla

innych", będą czekały wesołe pajace z ko-

szem słodkości oraz balonami z logo akcji .

1 1 marca w Mrągowskich Parafiach po

mszach niedzielnych zostanie przeprowa-

dzona zbiórka do puszek, w którą zaanga-

żowali się wolontariusze.

Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni plenerowej
Z dniem 1 stycznia 2018 roku wystartował nowy dwuletni projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki polegający na

dofinansowaniu budowy małej infrastruktury sportoworekreacyjnej czyli tzw. OSA, inaczej Otwartych Stref

Aktywności.

Gmina Miasto Mrągowo złożyła wniosek

o dofinansowanie budowy nowego placu

zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscu

obecnie istniejącego placu zabaw przy ul.

Królewieckiej. Planowany koszt inwestycji

to 1 50 tys. zł, z czego 50 tys. to

dofinansowanie w ramach Programu OSA.

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy

program po raz pierwszy dedykowany

w całości rozwojowi małej infrastruktury

w Polsce. Celem Programu jest budowa

ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, ple-

nerowych stref aktywności, skierowanych

do różnych grup wiekowych oraz

tworzenie przestrzeni aktywności

sportowej, sprzyjającej międzypokole-

niowej integracji społecznej. W ciągu 2 lat

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy

na realizację Programu 1 00 mln zł.

W wyniku dofinansowania może powstać

w Polsce nawet 3 tysiące obiektów.
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Koncert dobroczynny "Czekając na lek" po raz czwarty w Mrągowie
Wyjątkowe emocje będą towarzyszyły nam podczas koncertu, który odbędzie się pod koniec marca w Mrągowie.

Fundacja „Ten Czas” już po raz czwarty organizuje koncert charytatywny. Gwiazdą wieczoru będzie Mietek

Szcześniak.

Zakup kosztownych urządzeń do bezinwa-

zyjnego mierzenia poziomu glikemii to

główny cel, jaki tym razem postawiła sobie

Fundacja „Ten Czas” z Mrągowa. Zbiórka

na zakup sprzętu dla konkretnych, chorych

na cukrzycę dzieci z mrągowskich szkół,

odbędzie się podczas charytatywnego

koncertu 24 marca 201 8 r. o godzinie

1 9:00 w Kościele Ewangelicko-Augsbur-

skim w Mrągowie.

- Na nasze wydarzenia, między innymi

koncerty dobroczynne, staramy się zapra-

szać znanych wykonawców, którzy, oprócz

dorobku scenicznego, są po prostu po-

rządnymi, dobrymi ludźmi - mówi Woj

ciech Koliński z Fundacji „Ten Czas”.

- W tym roku pomyślel iśmy o Mietku

Szcześniaku, którego działania na rzecz

potrzebujących są powszechnie znane. Po

kilku rozmowach, podczas których artysta

miał okazję poznać dobroczynny charakter

naszych działań, przyjął zaproszenie. Za-

proponował też, że przyjedzie z całym ze-

społem i wykona dla mrągowian swoje

największe przeboje.

Jak pokazały trzy poprzednie koncerty,

na wrażliwość mieszkańców można za-

wsze liczyć. Dla fundacji , która organizuje

już czwarty tego typu koncert, to spore wy-

zwanie techniczne, logistyczne, a także fi-

nansowe.

- Jeśl i ktoś z Państwa chciałby nam po-

móc, serdecznie zapraszamy do wsparcia.

Każda, nawet najmniejsza kwota wpłacona

na konto fundacji jest bardzo pomocna -

dodaje Wojciech Koliński. - Zebrane fun-

dusze będą przeznaczone przede wszyst-

kim na charytatywne działania i pomogą

nam w przygotowaniu następnych atrak-

cyjnych i dobrych wydarzeń. Będziemy

mogli wspólnie cieszyć się z pomagania

innym, za co już teraz dziękujemy. . . i oczy-

wiście Wszystkich zapraszamy na koncert.

Wieczornica z okazji 76. rocznicy utworzenia
Armii Krajowej. Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 4

Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 4 im. Generała Stefana ''Grota'' Roweckiego odbyła się
15 lutego 2018r. wieczornica poświęcona pamięci jej bohaterów, której przyświecało motto:
"Chwała żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego".

Tegoroczna wieczornica, która wpisała

się już w tradycję mrągowskiej szkoły, roz-

poczęła się od niecodziennego aktu, jakim

było nadanie Szkole Podstawowej Nr 4

w Mrągowie nowego sztandaru ufundowa-

nego przez licznych sponsorów: Piotra Żu-

browskiego (właściciel firmy Newsan),

Krzysztofa Zielaskiewicza (właściciel firmy

Glob-metal), Anny Siwik (reprezentującą

firmę BOSS 1 9), Haliny Kryńskiej (właści-

cielce Zakładu Produkcyjnego Odzieży,

Kamil i Fedor (uprawa pieczarek w Zalcu)

oraz Radzie Rodziców i Radzie Pedago-

gicznej. Podczas tego uroczystego mo-

mentu rodzice przekazali sztandar

dyrektorowi Edwardowi Suchanowi, który

go ucałował i odczytał akt ślubowania. Na-

stępnie uczniowie, jako przedstawiciele

poszczególnych klas, złożyl i ślubowanie.

Po złożeniu ślubowania wystąpiły dele-

gacje uczniów z klasy 6b do zapalenia zni-

czy przy tablicach pamiątkowych

poświęconych generałowi Stefanowi Ro-

weckiemu i porucznikowi Stefanowi Kra-

jewskiemu z Listy Katyńskiej.

Dyrektor Suchan jako koordynator

wszystkich działań, złożył przybyłym go-

ściom, a przede wszystkim p. kpt. A. Ja-

błońskiemu z Powiatowego Koła Świato-

wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

serdeczne życzenia zdrowia i spokoju na

co dzień oraz przekazał na jego ręce wią-

zankę kwiatów, symbolizującą przyjaźń,

szacunek i pamięć całej społeczności

szkolnej. Na zakończenie wieczornicy Go-

ście i Rada Pedagogiczna zostal i zapro-

szeni na wspomnienia przy kawie i ciastku.



Walczmy z podrzucaniem odpadów
W ostatnim czasie, tj. 26 stycznia oraz 19 lutego, na terenie naszego Miasta zdarzyły się sytuacje podrzucenia

dużych ilości odpadów. Odpady w postaci zużytych lodówek i ich części, pochodzące najprawdopodobniej

z działalności gospodarczej, zostały pozostawione w miejscu mało uczęszczanym,przy pojemniku na odpady

zmieszane przy ul. 8go Maja 3.

Urząd Miejski w Mrągowie zwraca

się z prośbą do wszystkich Mieszkań-

ców miasta Mrągowo, którzy mogą

mieć wiedzę o osobach lub firmach

podrzucających odpady lub wyrzuca-

jących je w niedozwolonych miej-

scach, jak również zamieszkujących

w większej l iczbie osób niż to wynika

z deklaracji , aby przekazały takie in-

formacje do Straży Miejskiej w Mrągo-

wie lub telefoniczne pod numerem 89

741 90 37.

Nie bądźmy obojętni na tego typu sy-

tuacje, dbajmy o nasze wspólne inte-

resy i nie pozwólmy by ktoś tak nie-

uczciwy mógł bezkarnie działać, po-

nieważ koszty odbioru tych odpadów

obciążają, zarówno Mieszkańców nie-

ruchomości, do której przypisany jest

punkt zbiórki odpadów zmieszanych,

jak również każdego z nas, sumiennie

wywiązującego się z obowiązku po-

noszenia opłat.

Rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Bezpłatna akcja oddawania niepotrzebnych sprzętów i mebli będzie przeprowadzana od 17
marca. Wśród przedmiotów, które można wynieść przed dom mogą być m.in. stare meble,
wersalki, fotele, drzwi, dywane czy sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie wolno natomiast
wystawiać odpadów niebezpiecznych, takich jak: akumulatory, baterie czy farby.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych,

w formie wystawki, odbierane będą w sobotę następujących terminach:

17 marca, 9 czerwca, 22 września, 1 grudnia

z ulic: Andersa, os. Brzozowe, ul. Brzozowa, Chopina, Giżycka, Gołębia, Harcerska, Jaszczurcza Góra, Jeziorna,

Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Kormoranów, Kościelna, Krakowska, Krasińskiego, Krucza, Królewiecka,

Laskowa, Leśna, Leśna Droga, Łabędzia, Mała Warszawska, Młodkowskiego, Młynowa, Mrongowiusza, os. Mazurskie,

os. Medyk, Nadbrzeżna, Na Ostrowiu, Nowogródzka, Oficerska, Ogrodowa, Okulickiego, Orla, Orzeszkowej, os.

Parkowe, Podmiejska, Polna, Pl. Armii Krajowej, Pl. Prusa, Pl. Słowackiego, Pl. Wyzwolenia, Ratuszowa, Roosevelta,

Rybna, Rynkowa, Skłodowskiej, Słowicza, Sobczyńskiego, Sołtyska, Spacerowa, Szkolna, Torowa, Traugutta, Tuwima,

Tymniki, Warszawska, Widok, Wiejska, Wileńska, Wolności, Wyspiańskiego, Zielone Wzgórze, Żurawia.

24 marca, 16 czerwca, 29 września, 8 grudnia

z ulic: 8-go Maja, Akacjowa, Bohaterów Warszawy, Bukowa, Cicha, Dolny Zaułek, Długa, Dziękczynna, Grabowa, ul.

Grunwaldzka, os. Grunwaldzkie, Jaśminowa, Jaworowa, Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Krzywa,

Księżycowa, Lipowa, Lubelska, Łąkowa, Mały Rynek, Mazurska, Mickiewicza Moniuszki, os. Metalowców, os. Nikutowo,

Olsztyńska, Piaskowa, Plutonowa, Półwysep 4 Wiatrów, Pl. Kajki, Przemysłowa, Sienkiewicza, Słoneczna,

Staromiejska, Towarowa, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Żołnierska.
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Zapowiada się kolejne sportowe święto dla fanów MMA i K1
7 kwietnia 201 8 roku o godzinie

1 9.00 na Hali Widowiskowo-Sportowej

przy ul. Kopernika w Mrągowie odbę-

dzie się kolejna edycja Car4Parts PU-

CHAR MAZUR 5, która już na stałe

wpisała się do miejscowego sportowe-

go kalendarza. Bilety w cenie 20 zł są

do nabycia w wybranych punktach

sprzedaży. Gala odbywa się przy

współpracy i wsparciu Urzędu Miej-

skiego, a także pod patronatem Bur-

mistrz Miasta Mrągowo.

Organizator zaplanował 1 2 walk i jak

sama nazwa imprezy wskazuje, za-

walczą na niej reprezentancji Mazur,

czyl i zawodnicy m. in. z Mrągowa, Pi-

sza, Giżycka, Biskupca, Kętrzyna,

Węgorzewa, Bartoszyc, a także trosz-

kę dalej, z Sejn. Walki będą odbywać

się w różnych formułach: najtwardszej

odmianie Kickboxingu, K-1 , a także

w MMA.

Oprócz standardowego pokazu walk

i wymiany ciosów, przybyli widzowie

będą świadkami również bogatej

oprawy artystycznej. Na scenie ma

pojawić się ponownie między innymi

mistrzyni polski w pole dance, tym ra-

zem z jedną ze swoich utalentowa-

nych koleżanek.

W Mrągowskim Klubie Aikido zakończyła się zimowa sesja
egzaminacyjna

W lutym ponad 160 aikidoków z Mrągowskiego Klubu Aikido przystąpiło do sprawdzianu swoich
umiejętności. Cel był jeden – zdobycie kolejnego stopnia wtajemniczenia (KYU). A w marcu już szykują
się kolejne atrakcje.
Ostatecznie 1 55 mrągowskich aikidoków

uzyskało kolejne stopnie i otrzymała certy-

fikaty wystawione przez AAI-Polska (Ogól-

nopolską Organizację Aikido skupiającą

ponad 50 klubów). Poziom egzaminów był

wysoki i ciężko było zostać zauważonym

przez egzaminatorów. Mimo to, aż dzie-

więć osób otrzymało od Komisj i wyróżnie-

nia za bardzo dobry stopień opanowania

poszczególnych technik i ćwiczeń. Wśród

wyróżnionych są: Maria Sierzpowska

(niebieski pas), Mateusz Jabłoński (nie-

bieski pas), Karol Noiński (niebieski pas),

Milena Buźniak (zielony pas), David Gra

bowski (zielony pas), Maja Samborska

(czerwony pas), Marta Kodź (czerwony

pas), Tomasz Długołęcki (żółty pas) oraz

Aureliusz Kotuszewski (pomarańczowy

pas).

A mrągowscy adepci aikido przygotowują

się do kolejnego wydarzenia. Już 1 7 mar-

ca w Mrągowie zagości sensei Tomasz

Krzyżanowski (6 dan, szef organizacji

AAI-Polska), który wraz z sensei Rafałem

Łukaszewskim (4 dan, głównym instrukto-

rem Mrągowskiego Klubu) i sensei Mar

kiem Morozem (3 dan), poprowadzi

seminarium szkoleniowe dla zaawansowa-

nych aikidoków. W tym dniu będzie można

również zobaczyć egzaminy na ostanie

stopnie uczniowskie (brązowe pasy).

Dominacja Karola Jabłońskiego ciągle trwa
To 12. w karierze mistrzostwo świata w bojerowej klasie DN zdobyte przez mrągowianina i, co warte
podkreślenia, 5. trofeum tej rangi z rzędu.
W zawodach, które awaryjnie zostały przeniesione z Estonii do

Polski, wzięło udział około 1 70 zawodników. Zawody na jeziorze

Wiel imie koło Szczecinka od początku przebiegały w skompliko-

wanych warunkach wietrznych, ale za to na szybkim lodzie, co

podkreślal i w swoich relacjach wszyscy uczestnicy. Regaty skła-

dały się z 7 wyścigów rozgrywanych w ciągu dwóch dni. Przewa-

ga Karola Jabłońskiego powiększała się z praktycznie każdym

zakończonym wyścigiem. Żeglarz zajmował odpowiednio: 2, 1 , 1 ,

3, 8, 1 i ostatnie miejsce - z powodu poprzednich wyników mógł

zrezygnować ze startu i cieszyć się z wygranej przed czasem. To

jego 1 2 złoty krążek w klasie DN - pierwszy zdobył 26 lat temu

w szwedzkiej Arsundzie.
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Niech „Mrągowianie poznają Mrągowo”!
W 2018 roku Mrągowo obchodzi 670 urodziny. W 1348 r. powstała osada, która w latach 1404 –
1407 otrzymała prawa miejskie. Dawny Sensburg jest obok Kętrzyna (1357 r. – prawa miejskie)
jednym z najstarszych mazurskich miast. Długa historia miejscowości nie idzie jednak
w parze z dostępnością do informacji historycznej.
Gdzie w mieście są pozostałości dawne-

go rowu, który można nazwać średnio-

wieczną fosą? Gdzie znajduje się Wielki

Oz Mrągowski, Wielka Rynna Mrągowska

czy kociołek polodowcowy? Gdzie znajdo-

wała się przed wojną Szkoła Policyjna, sie-

dziba Gestapo czy wzorcowe osiedle

mieszkaniowe? Gdzie stoi pierwowzór

mrągowskiej Wieży Bismarcka? Między in-

nymi takie informacje znajdziecie Państwo

na tablicach informacyjnych, które wiosną

zostaną rozstawione w Mrągowie.

Mrągowo, mimo że zostało tylko nie-

znacznie zniszczone w czasie I I wojny

światowej i zachowała się historyczna za-

budowa miejska, to jednak jest miastem

bez „znanej histori i”. W 1 975 roku ukazała

się historyczna monografia miejscowości,

która jednak prezentowała dzieje w sposób

raczej popularnonaukowy. Należy podkre-

śl ić duży wkład w popularyzację przeszło-

ści miasta Panu Ryszardowi Bitowtowi,

jednak wciąż brakuje naukowych książek

historycznych w języku polskim o Mrągo-

wie. Istnieją źródła w języku niemieckim,

ale język stanowi barierę utrudniającą po-

pularyzację.

W 201 5 roku Mrągowskie Centrum Infor-

macji Turystycznej oznakowało Miejski

Szlak Turystyczny „Poznaj Mrągowo”. Jest

on przeznaczony, zarówno dla turystów

pieszych, jak i rowerowych. Szlak jest

oznakowany herbem miasta, czyl i łapą

niedźwiedzicy na białym kwadracie. Został

tak wytyczony, by pokazać nie tylko atrak-

cje turystyczne miasta, jak np. zabytki, cie-

kawe miejsca, ale także ukształtowanie

terenu z licznymi wzgórzami i wąwozami.

Miejski Szlak Turystyczny „Poznaj Mrągo-

wo” rozpoczyna się przy tzw. „zwalonym

moście” przy ul. Słonecznej, przebiega

Wielkim Ozem Mrągowskim przez Park Si-

korskiego, centrum miasta z j. Magistrac-

kim i Ratuszem, promenadą do Amfiteatru

Festiwalowego i Źródełka Miłości, Festiwa-

lowym Deptakiem (ul. Jaszczurcza Góra),

Mrongovil le, a kończy się w Słowiczym

Wąwozie nad j. Czarnym. Długość trasy to

1 2 km. Niewiele jest miast w naszym woje-

wództwie, które mają takie udogodnienie,

pozwalające poznać miasto.

Dzięki funduszom z Mrągowskiego Bu-

dżetu Obywatelskiego w 201 7 r. został zre-

al izowany projekt „Mrągowianie poznają

Mrągowo”, który z jednej strony rozbudo-

wuje infrastrukturę Miejskiego Szlaku Tury-

stycznego, z drugiej zaś jest odpowiedzią

na rosnące oczekiwania mieszkańców i tu-

rystów dotyczące histori i Miasta. W ciągu

kilkunastu miesięcy pracownicy Mrągow-

skiego Centrum Informacji Turystycznej

wyszukiwali interesujące informacje o Mrą-

gowie w źródłach niemieckich i przygoto-

wali teksty na tablice informacyjne. Został

opracowany skład graficzny oraz tłuma-

czenia na języki: angielski, niemiecki i ro-

syjski. Przygotowano 8 tablic, które będą

dotyczyły: koszar wojskowych, CKiT, Parku

Sikorskiego, jeziorka Magistrackiego, Na

Ostrowiu, ul . Królewieckiej, Ekomariny, Fe-

stiwalowego Amfiteatru. Tablice będą roz-

stawione wiosną br. na Miejskim Szlaku

Turystycznym „Poznaj Mrągowo”. Dodat-

kowo przed letnim sezonem turystycznym

MCIT oraz LOT „Ziemia Mrągowska” wy-

dadzą przewodnik historyczny, w którym

w szerszy sposób niż na tablicach zostanie

zaprezentowana przeszłość miasta.

Projekt „Mrągowianie poznają Mrągowo”

ma być impulsem dla mieszkańców do od-

krywania na nowo miejsca, w którym żyją

oraz przyczynkiem do dyskusji nad 670-

letnią historią Mrągowa.

Robert Wróbel
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Kim był Georg Johann Friedrich von Hassel?
Historia Mrągowa jest bardzo ciekawa i skrywa jeszcze wiele tajemnic. Z okazji zbliżającego
się jubileuszu chcemy przybliżyć sylwetki osób, które na trwale zapisały się w historii
Mrągowa i dawniejszego Sensburga. Zaczynamy od Georga von Hassela, a następne postaci
pojawią się w kolejnych wydaniach Magazynu Mrągowskiego.

Georg Johann Friedrich

von Hassel urodził się 1 l isto-

pada 1 869 r. w Dorum niedale-

ko Bremerhaven. Po studiach

na uniwersytecie w Jenie pra-

cował najpierw jako inspektor

szkół w Bremie, a w latach

1 900-1 91 5 był dyrektorem nie-

mieckiej szkoły w Genui. Na-

stępnie przez krótki okres był

powiatowym radcą szkolnym

w Kępnie. W 1 91 9r przybył do

Sensburga (Mrągowa), gdzie

ponownie rozpoczął pracę jako

powiatowy radca szkolny.

Mieszkał w Sensburgu przy

Werderstrasse 7 (obecnie Na

Ostrowiu 1 8). W latach 1 927-

1 933 Hassel, wraz z komisją

nauczyciel i i różnych fachow-

ców, opracował i wydał na po-

trzeby szkolnictwa powiato-

wego mapę Kreis Sensburg.

Mapa zawiera bezcenne infor-

macje historyczne, kartogra-

ficzne i archeologiczne. Została

wykonana w bardzo nietypowej

skali 1 : 33 333. Co ciekawe,

mapa jest do dzisiaj aktualna,

a takżę bardzo cenna ze

względu na zawarte w niej in-

formacje.

Na stanowisku radcy szkolne-

go pozostawał do 1 933r. Ze

względów politycznych został

przedwcześnie emerytowany

przez nazistów z dniem 1 maja

1 933r i przeniesiony do pracy

w Archiwum Miejskim.

W okresie 1 933-1 945 praco-

wał jako archiwista miejski

w Archiwum Sensburg w bu-

dynku przy Ratuszu w tzw.

Strażnicy Bośniackiej, gdzie

przeglądał, układał i zbierał in-

formacje o histori i Sensburga.

Georg von Hassel jest autorem

licznych opracowań poświęco-

nych histori i Sensburga i oko-

l ic m. in. Bilder und Skizzen

aus der Geschichte der Stadt

Sensburg opublikowanego

w 1 936r. i Geschichte der

Stadt Sensburgu im Rahmen

der ostpreusischen Landes

geschichte, t.1 -3 (niestety za-

chowane są jedynie: t.2 i t.3),

całość ukończona w maszyno-

pisie w 1 944r. Na okres ten

przypada niezwykła pracowi-

tość Hassela, podczas której

powstaje większość jego prac

naukowych. Przeniesienie Has-

sela przez nazistów do pracy

w Archiwum Miejskim było do-

brodziejstwem tego czasu dla

nas potomnych.

Zbliżanie się Armii Czerwonej

do Prus Wschodnich powodo-

wał panikę wśród ludności cy-

wilnej Sensburga, dlatego

Hassel w styczniu 1 945 podjął

nieudaną próbę przedostania

się do Niemiec, uciekając z lud-

nością cywilną. Coraz trudniej-

sza sytuacja polityczna

sprawiała, że G. von Hassel

ciągle rozważał wyjazd za nie-

miecką granicę. Postanowił

zdobyć środki na wyjazd,

sprzedając domową kolekcję

książek. Jego prywatną bibl io-

teką w domu na Werderstrasse

7 (obecnie Na Ostrowiu) zainte-

resował się nieznany z nazwi-

ska Polak, mieszkaniec Mrągo-

wa, świetnie władający języ-

kiem niemieckim, który odkupił

od niego wszystkie książki.

W ten sposób Georg von Has-

sel miał wystarczającą ilością

polskich pieniędzy, aby sobie

i swojej żonie opłacić tzw. „ze-

zwolenie na wyjazd za grani-

cę”. Taką opłatę za zezwolenie

ustal i ł polski starosta i G. von

Hassel zdecydował się na wy-

jazd z Mrągowa w październiku

1 945 r. i w grudniu tegoż roku

dotarł do rodzinnego Dorum.

Tam żył i tam też zmarł 8 maja

1 958r. w wieku 89 lat.

Podczas poszukiwań opra-

cowań i prac historycznych G.

von Hassela, dotyczących Mrą-

gowa i okolic, udało się uzy-

skać informacje o powstaniu 18

różnych opracowań. Więk-

szość z nich zaginęła Niektóre

jednak przetrwały, w tym funda-

mentalne niekompletne dzieło:

Geschichte der Stadt Sens

burgu im Rahmen der ost

preusischen Landesgesch-

ichte, t.1 -3. , z którego za-

czerpnięto informacje do jedy-

nej powstałej po I I Wojnie

Światowej monografi i - Mrągo-

wo. Z dziejów miasta i powiatu,

wyd. w 1 975r.

Opracowanie historyczne Has-

sela zawiera bardzo unikatowe

informacje, które były pozyska-

ne przez niego z autentycznych

dokumentów zdeponowanych

w Archiwum Miejskim Niestety

obecnie niedostępnych z po-

wodu ich zniszczenia, wywie-

zienia bądź zagubienia

w zawierusze wojennej.

Dariusz Żyłowski
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Mrągowo Złapane w Fotografii  na start!
Mieszkańców Mrągowa a także osoby spoza Mrągowa zapraszamy do udziału w Konkursie
Fotograficznym MRĄGOWO ZŁAPANE W FOTOGRAFII.

Wydarzenie ma na celu promocję mia-

sta, uświetnienie obchodów 670-lecia Mrą-

gowa, konfrontację i rozwój twórczej

aktywności, a także popularyzację sztuki

fotografi i wśród mieszkańców Mrągowa.

Aby wziąć udział w konkursie należy do-

starczyć fotografię, której treść jedno-

znacznie kojarzy się z Mrągowem.

Konkurs rozgrywany jest w 4 kategoriach:

Miasto Ludzi Aktywnych / Miasto wydarzeń

/ Unikatowa przestrzeń Mrągowa / 4 pory

roku (zima, wiosna, lato, jesień). Termin

nadsyłania zdjęć upływa 1 5 października

201 8 r. Fotografie należy dostarczyć do

działu organizacji imprez w CKiT w Mrągo-

wie.

Każdy uczestnik może zgłosić

maksymalnie 4 fotografie (max. po 2

w różnych kategoriach) o określonych

w regulaminie parametrach technicznych.

Prace oceni Jury powołane przez organi-

zatora pod przewodnictwem fotograf Re-

naty Dąbrowskiej. Ponadto w skład jury

wejdą profesjonaliści z dziedziny fotografi i

i przedstawiciele organizatora.

Spośród nadesłanych prac zostanie

wybranych 30 zdjęć (Miasto Ludzi Aktyw-

nych – 6 zdjęć; Miasto wydarzeń – 6 zdjęć;

Unikatowa przestrzeń Mrągowa – 6 zdjęć;

4 pory roku – 1 2 zdjęć), które będą wydru-

kowane, zaprezentowane i dystrybuowane

w formie pocztówek oraz użyte w dalszych

działaniach promocyjnych. Oprócz tego, ju-

ry konkursu wybierze zwycięskie zdjęcia

i przyzna ich autorom nagrody finansowe.

Łączna pula nagród to ok. 3 tys. złotych.

Najlepsze prace znajdą się na wystawie

kończącej projekt, której otwarcie odbę-

dzie się 9 l istopada w Centrum Kultury

i Turystyki.

Organizatorami Konkursu są Centrum

Kultury i Turystyki oraz Urząd Miejski

w Mrągowie. Projekt real izowany jest ze

środków finansowych Mrągowskiego Bu-

dżetu Obywatelskiego, a jego koordynato-

rem jest Wojciech Koliński, autor projektu.

Mazurskie Transformacje Taneczne
Centrum Kultury i Turystyki wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Mrągowie zapraszają do
udziału w I Mazurskich Transformacjach Tanecznych. Wydarzenie odbędzie się 14 kwietnia
2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Do udziału w tanecznym konkursie organizatorzy

zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły tanecz-

ne specjal izujące się w różnych technikach. Wspólne

prezentacje, wzajemna inspiracja i wymiana do-

świadczeń a także popularyzacja różnych stylów tań-

ca, to cele tego tanecznego spotkania. Zespoły

zaprezentują choreografie w 2 kategoriach tanecz-

nych: street dance (hip-hop, breakdance, popping,

locking, techniki pokrewne) oraz art dance (taniec

współczesny, jazz, modern jazz, techniki pokrewne),

z podziałem na 3 grupy wiekowe: do 1 0 lat, 1 1 -1 4 lat

i powyżej 1 5 lat. Zgłoszenia trwają do 31 marca 201 8

roku.

Prezentacje oceni jury złożone ze specjal istów

reprezentujących różne style i techniki tańca. Ocenie

podlegać będzie: oryginalność pomysłu, technika,

interpretacja i dobór środków wyrazu, wartości

artystyczne i kulturowe.
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Spektakl "KŁAMSTWO" zawita do Mrągowa
Przedstawienie w reżyserii mrągowianina Wojciecha Malajkata odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. o godz. 19.00

w Centrum Kultury i Turystyki. Dobór repertuaru, reżyseria i gwiazdorska obsada jest gwarancją klasy spektaklu

a jednocześnie wyśmienitej zabawy. W Mrągowie wystąpią: Joanna Liszowska, Adriana Kalska, Wojciech

Malajkat, Piotr Szwedes. Bilety w cenie 85 zł są do nabycia w CKiT oraz w systemie Ekobilet.

Niesamowite i przenikl iwe, a przy tym, o zgrozo, zabawne stu-

dium kłamstwa. Florian Zeller, francuski dramaturg, zdążył już

przyzwyczaić swoich widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemar-

ku, porusza się z gracją baletnicy i precyzją chirurga w mean-

drach i zakamarkach ludzkich umysłów.

Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochan-

ków, a ich nadal tylko czworo. Jak to jest możliwe? W spektaklu

udało się metaforycznie połączyć Bergmanowskie „Sceny z życia

małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody`ego Allena. Oczywi-

ście, sztuka nie jest jedynie słowną ekwil ibrystyką - zawiera rów-

nież racjonalny, ale i fi lozoficzny podtekst. - Długo pracowaliśmy

nad obsadą. Ta sztuka wymaga nieprzypadkowych i wyśmieni-

tych aktorów, którzy potrafią wydobyć niuanse zawarte w tekście,

z wdziękiem rozbawić publiczność i sprawić, że paradoksalnie,

kłamstwo ich czegoś nauczy - stwierdzil Wojciech Malajkat,

reżyser sztuki.

Dramaturg Florian Zeller spróbował kłamstwo zweryfikować

w warunkach scenicznych. Udało mu się to na tyle, że w całej Eu-

ropie widzowie podczas przedstawień spadają z krzeseł z rozba-

wienia, by za chwilę wrócić na miejsca, dyskretnie zerkając wokół

i szukając wsparcia i zrozumienia u innych kobiet i mężczyzn.

Niech to uświadomi siłę rażenia tego tekstu. Reżyser przedsta-

wienia zdradza: , ,przeraża nas to, jak można wygodnie żyć

w związku, jednocześnie nie wiedząc nic o sobie nawzajem”. -

Warto to przedstawienie zobaczyć. Oczywiście nie po to, aby do-

wiedzieć się jak skutecznie oszukać partnera lub partnerkę. Nie

traktujcie tego jako spektaklu instruktażowego. O nie! Warto, po-

nieważ, jak w soczewce, skupimy dwa dni Waszego życia

w dwóch godzinnych aktach. Rozbierzemy was na części pierw-

sze. A czy dacie się złożyć? To już zostawiamy Wam. To nie tylko

komedia, ale i bardzo cenny przekaz” - wtóruje Piotr Szwedes,

producent spektaklu.

„Spotkania z Poezją”
Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur oraz Centrum Kultury i Turystyki zapraszają do udziału
w XXXVI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Spotkania z Poezją”. Przesłuchania miejsko
gminne odbędą się 11 kwietnia 2018 roku w Centrum Kultury i Turystyki.

Ideą przyświecającą realizacji konkursu

jest zachęcenie do artystycznej konfronta-

cj i młodych recytatorów, wyostrzenie ich

wrażliwości i wyobraźni poprzez piękne

słowo, jak również możliwość prezentacji

poezji i prozy dziecięcej.

, ,Spotkania z Poezją" skierowanę są do

uczniów szkół podstawowych, którzy będą

konfrontować swoje umiejętności w 3 kate-

goriach wiekowych:

1. Klasy I  III (interpretacja jednego

utworu poetyckiego);

2. Klasy IV  VI (interpretacja jednego

utworu poetyckiego);

3. Uczniowie klas VII i gimnazjum (inter

pretacja jednego utworu poetyckiego

i jednego fragmentu prozy).

Konkurs realizowany jest na drodze wie-

lostopniowych eliminacji : środowiskowych

(szkolnych), miejsko-gminnych, rejono-

wych i wojewódzkich. Centrum Kultury

i Turystyki jest organizatorem dwóch eta-

pów konkursu: miejsko-gminnych i rejono-

wych. Laureaci miejsko - gminnego etapu

konkursu wezmą udział w eliminacjach re-

jonowych, które odbędą się 1 5 maja 201 8

roku.
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DNI MRĄGOWA 2018  będzie różnorodnie i kultowo!

Weekend 29 czerwca-1 l ipca zapowiada się niezwykle gorąco! Zapraszamy do wspólnego świętowania hucznego 670-

letniego jubileuszu Miasta. Mocy wrażeń i dźwięków dostarczą nam: legendarny zespół KULT - ich koncerty to ponad

dwugodzinne spektakle z ponadczasowymi hitami, takimi jak: „Baranek”, „Gdy nie ma dzieci” czy „Polska”, złoty

Krzysztof ZALEWSKI – absolutnie porywający i charyzmatyczny wokalista, Monika LEWCZUK, która u boku Alvaro

Soler z piosenką "Libre" podbiła polskie l isty przebojów, GOORAL - tworzący wybuchową mieszankę ethno-electro oraz

TRUBADURZY, którzy przeniosą nas w przeszłość i nostalgię swoją rockandrol lową muzyką.


