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Sesje Rady Miejskiej
Nowa Rada Miejska intensywnie pracuje. Odbyły się już trzy sesje. Na drugiej sesji w
dniu 5 grudnia ślubowanie złożyła burmistrz Otolia Siemieniec. Zaprzysiężeni zostali
również nowi radni za burmistrz Otolię Siemieniec i zastępcę burmistrza Tomasza Witkowicza. W skład rady weszli: Jan Bogorodź i Kazimierz Chodkiewicz. Na 28 grudnia
zaplanowano sesję budżetową.

SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Krajczyński, Marek Szmigiel
Składy Komisji Rady Miejskiej

•
•
•
•

Zbigniew Krajczyński
Zbigniew Lubowidzki
Teresa Nowacka
Marek Szmigiel

Komisja Budżetu i Finansów
Jan Bogorodź - przewodniczący
Kazimierz Chodkiewicz z-ca przewodniczącego
• Tomasz Doraczyński
• Zbigniew Lubowidzki
• Teresa Madanecka
• Jan Nadolny
• Henryk Nikonor
• Zbigniew Piasta
• Marek Szmigiel
• Stanisław Sztachelski
• Tadeusz Tyczyński

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Leon Żbikowski - przewodniczący
Teresa Madanecka z-ca przewodniczącego
• Jan Bogorodź
• Kazimierz Chodkiewicz
• Mieczysław Drężek
• Zbigniew Krajczyński
• Jan Nadolny
• Zbigniew Piasta
• Janusz Prygiel
• Stanisław Sztachelski
• Bogusław Wilk
• Andrzej Zając

Komisja Edukacji, Kultury,
Turystyki i Zdrowia
Mieczysław Bezlapowicz - przewodniczący
Andrzej Zając z-ca przewodniczącego
• Wiesław Kamieniecki
• Jacek Kowalczyk

Komisja Prawa, Ładu
i Porządku Publicznego
Bogusław Wilk - przewodniczący
Henryk Nikonor z-ca przewodniczącego
• Mieczysław Bezlapowicz
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim
Mieszkańcom i Gościom serdeczne życzenia, aby te najpiękniejsze
i rodzinne polskie Święta upłynęły Państwu
w życzliwej i radosnej atmosferze.
Niech puste miejsce przy wigilijnym stole będzie symbolem
obecności tych, którzy będą daleko od domu rodzinnego.
W Nowym Roku życzymy dobrego zdrowia, wielu sukcesów,
mądrych decyzji, spełnionych nadziei i jak najmniej stresów.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki

Burmistrz Mrągowa
Otolia Siemieniec
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Mrągowianie są wstrząśnięci

Zaproszenie Zabił go złodziej!
na Wigilię

- To ogromna tragedia - mówili wstrząśnięci mieszkańcy Mrągowa na
wieść o tragicznej śmierci Jerzego Mierzejka, przewodniczącego rady
miasta Mrągowa drugiej kadencji samorządu miejskiego i byłego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Mrągowie.

W NIEDZIELĘ
24 GRUDNIA,
W MIEJSKIM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ
ODBĘDZIE SIĘ
WIGILIA
DLA SAMOTNYCH
W spotkaniu wezmą udział podopieczni ośrodka oraz samotni mieszkańcy Mrągowa.
- Dla każdego są drzwi otwarte mówi dyrektor Ośrodka, Julian Osiecki. Początek spotkania o godzinie
12.00. Będzie tradycyjny poczęstunek, prezenty, spotkanie z władzami
samorządowymi i wspólne śpiewanie
kolęd.

J

erzy Mierzejek zginął w wypadku samochodowym do
którego doszło 6 grudnia o
godz. 20.30 na ul. Rynkowej. W auto, którym jechali Mierzejkowie z ogromną siłą uderzył
jeep, skradziony
nieco wcześniej
z mrągowskiego
N a d l e ś n i c t wa .
Za
kierownicą
siedział, jak się
później okazało,
pijany
21-letni
Szymon N. Młody mężczyzna,
wcześniej wielokrotnie karany
za
kradzieże,
uciekł z miejsca wypadku. Mrągowska policja natychmiast podjęła poszukiwania podejrzanego.
- Na miejsce wypadku ściągnięto
psa policyjnego, który podjął ślad
jednak na terenie najbliższego
osiedla Mazurskiego zgubił trop opowiada Krzysztof Bziukiewicz,
rzecznik prasowy mrągowskiej komendy.
Policjanci, na podstawie rysopisów,
podanych przez świadków, wytypo-

wali osoby, które mogły być sprawcami tego wypadku i włamania.
- Na drugi dzień około godz. 9. policjanci odnaleźli sprawcę - kontynuuje
rzecznik. - Mężczyzna ukrywał się w
mieszkaniu
znajomej, 25letniej Barbary
D., mieszkanki
Mrągowa.
Kobieta
wiedząc, że jej
znajomy
jest
sprawcą
tragicznego wypadku, ukrywała go przed
policją. Sprawcy postawiono
kilka zarzutów
m. in. kradzież, za co grozi mu do 10
lat więzienia i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co
grozi 12 lat pozbawienia wolności
Samochód, w którym doszło do tragedii prowadzony był przez żonę pana Jerzego. Kobieta przebywa w
szpitalu. Mrągowianie są wstrząśnięci tą śmiercią. W pogrzebie brały
udział tysiące ludzi.
Edyta Danilczuk,
Kurier Mrągowski

Oczekiwana inwestycja

Rusza Miejski serwis
Urząd Miejski w Mrągowie chce wprowadzić dla mrągowian darmową usługę
wysyłania smsów z krótkimi miejskimi
serwisami informacyjnymi. Na razie trwają
przygotowania, związane z tworzeniem bazy
danych i organizacją „smsowej platformy” - w
urzędzie powstaje telefoniczna baza danych.
Mrągowianie otrzymywać będą za darmo sms z
krótkimi informacjami, dotyczącymi życia miasta
- od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcznie.
Ich treść redagować będzie referat promocji. Musimy tylko zorientować się, ile osób chce
otrzymywać nasze serwisy, od tego zależą
nasze dalsze - wyjaśnia kierownik Referatu
Promocji, Donata Kobylińska – Durka. Zainteresowanie powinni wysłać smsa ze swojego telefonu komórkowego o treści: „Zgadzam się na
otrzymywanie darmowych serwisów” pod nr
601652695.

Nowa płyta stadionu
Zakończono inwestycję na mrągowskim stadionie. Pełnowymiarowa płyta, oświetlenie, nowe rzędy ławek dla publiczności - z tego wszystkiego
już wiosną będą mogli korzystać piłkarze i kibice MKS Mrągowia.
Zakończony remont dolnej
płyty jest pierwszym etapem
modernizacji stadionu miejskiego. Koszt inwestycji wyniósł ponad 600 tysięcy złotych. Dzięki sprzyjającej pogodzie po ułożeniu trawy z rolki
uzyskano zakładany efekt.
Wiosną zamontowane będą
nowe bramki i zadaszenia dla
zawodników i trenerów.
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Puchary za taniec

Mistrzowie na parkiecie
W Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie odbyły się 2 grudnia IV Mistrzostwa Grup Tanecznych „Krainy Wielkich Jezior”- Mrągowo 2006
zorganizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Mrągowa przez pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

O

gółem na scenie wystąpiło
ponad 120 uczestników w 11
zespołach tanecznych. Po
obejrzeniu wszystkich programów Jury postanowiło przyznać
następujące nagrody:
w kategorii zespołów dziecięcych w
wieku od 7 do 9 lat:
II miejsce i puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie
zespół „Iskierki” – grupa młodsza z
Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie
I miejsce i puchar Burmistrza Miasta
Mrągowa zespół „Pestek i Pestki „ ze
Szkoły Podstawowej w Świętajnie.
w kategorii zespołów dziecięcych w
wieku od 10 do 12 lat:
Wyróżnienie „Światła Księżyca” ze
Szkoły Podstawowej w Świętajnie
III miejsce zespół „Iskierki „ – grupa
starsza z Młodzieżowego Domu
Kultury w Mrągowie
II miejsce i puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie zespół „Fuks” z C K i T w
Mrągowie
I miejsce i puchar Burmistrza Miasta Mrągowa zespół „Big Stars” z
Klubu Zdrowia Urody w Przasnyszu

w kategorii zespołów młodzieżowych
Jury postanowiło przyznać:
Wyróżnienie zespołom: „G2” z Gimnazjum nr 2 w ZS nr1 i „Saturation” z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie
II miejsce i puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie
zespołowi „Magnes” z C K i T w Mrągowie oraz grupie tanecznej „Chill Out” z
Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.
I miejsce i puchar Burmistrza Miasta
Mrągowa zespołowi „The Base Beat” z
Klubu Zdrowia i Urody w Przasnyszu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki pozyskane przez organizatorów od darczyńców, a po skończonych
Mistrzostwach ciepły posiłek również

SKRÓTEM
Bezpieczna akcja

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Krwiodawcy z medalami
Niedawno obchodziliśmy Dni Honorowego Krwiodawstwa (22-29 listopada). W całym regionie odbywają się z tej okazji uroczyste spotkania
z krwiodawcami. Jedno z takich spotkań odbyło się w mrągowskim
Zespole Szkół Zawodowych.
Na spotkaniu z krwiodawcami
obecni byli działacze społeczni,
władze miasta i młodzież szkolna. Wręczone zostały wyróżnienia
I, II i III stopnia za oddaną krew, a jedno z ważniejszych wyróżnień,
odznaczenie honorowe
trafiło do prowadzącej
od wielu lat szkolne
koło PCK, Magdaleny
W róblewskiej.
Pani
Magdalena otrzymała
od władz miasta statuetkę Niezapominajkę.

pozyskany przez organizatorów od darczyńców.
- Po przeprowadzeniu imprezy i ogłoszeniu wyników czuję pewien niedosyt oceną
grupy tanecznej „G2” z Gimnazjum nr 2 w
Mrągowie. Grupa ta nie miała konkurencji
w swojej kategorii wiekowej i startowała w
grupie młodzieży ze szkół średnich. Nie
było to szczęśliwe posunięcie ze strony
organizatora, za co przepraszamy - mówi
przedstawiciel organizatora, Ewa Kowalewska.

Obchodzone w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa są dobrym momentem do
podjęcia decyzji o
wstąpieniu do klubu
dawców - mówi sekretarz zarządu rejonowego mrągowskiego
Polskiego Czerwonego Krzyża, Maria Lemecha.
Spotkanie
miało promować idee
organizacji
wśród
uczniów mrągowskich
szkół. Na zdjęciu: Józef Ząbek wręcza wyróżnienie krwiodawcy
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Zakład produkcji Mleczarskiej Mlekpol"
stanął w płomieniach! Ogień zajął większą część biurowca i hal produkcyjnych.
Trwa akcja ratunkowa! Na szczęście to
tylko scenariusz przeprowadzonych przez
straż pożarną ćwiczeń.
Dziesięć zastępów pożarniczych z powiatu mrągowskiego brało udział w strażackich ćwiczeniach na terenie mleczarni.
Akcja, a raczej dźwięk syren i przejazdy
wozów strażackich zaniepokoiły mrągowian, którzy kilkakrotnie dzwonili do straży i na policję.
- Pożarów dużych obiektów jest w naszym mieście, na szczęście, niewiele.
Musimy jednak być zawsze przygotowani
do tego typu akcji, dlatego ćwiczenia są
konieczne - mówi rzecznik mrągowskiej
straży pożarnej Andrzej Prościo.

Magazyn Mrągowski

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MRĄGOWA

B

urmistrz Miasta Mrągowa
ogłasza pierwszy przetarg
pisemny nieograniczony, na
wydzierżawienie na okres
trzech lat, tj. od 15 stycznia 2007
roku do 14 stycznia 2010 roku, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Mrągowa o łącznej powierzchni 94,73 ara, położonej przy
ulicach Mickiewicza/Moniuszki/8-go
Maja, zabudowanej obiektami i urządzeniami targowymi, zapisanej w
ewidencji gruntów obrębu nr 4 i oznaczonej według mapy ewidencyjnej
jako:
•
część działki nr 170/25, o powierzchni 21,10 ara,
•
działka nr 170/34, o powierzchni 2,13 ara,
•
działka nr 170/35, o powierzchni 71,50 ara
z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności targowej.
Przy wyborze Dzierżawcy pod uwagę
brane będą dwa kryteria oceny:
I. Zaoferowana stawka czynszu
dzierżawnego, przy zastrzeżeniu, że
Stawka wywoławcza na miesięczny
czynsz dzierżawny wynosi 3,09 zł za
1 ar + 22% podatku VAT - kryterium
to stanowi 20% końcowej oceny oferty.
II. Wysokość zaproponowanego procentowanego wskaźnika zebranych
opłat targowych, który stanowił będzie podstawę do wyliczenia kwoty
wypłacanej Dzierżawcy, tytułem
zwrotu kosztów utrzymania targowiska miejskiego - kryterium to stanowi
80% końcowej oceny oferty.
OCENA KOŃCOWA OFERTY
ZOSTANIE WYLICZONA wg Wzoru:
Xa = x1 20% + x2 80%
gdzie:
Xa – ocena końcowa uzyskana przez badaną
ofertę
x1, x2 – punkty przyznane badanej ofercie za spełnienie poszczególnych kryteriów.
PUNKTACJA:
Każda pozycja będzie oceniana w skali 10 – cio
punktowej, punkty za zaoferowaną stawkę czynszu
dzierżawnego (netto) za 1 ar nieruchomości będącej przedmiotem przetargu z tym, że nie może być
ona niższa niż stawka wywoławcza, zostaną wyliczone wg wzoru:

X1 = zaoferowana stawka czynszu za 1 ar
(netto) w zł dzielone przez stawka czynszu za
1 ar (netto) najwyższa z zaoferowanych x 10
punkty za zaproponowany procentowy wskaźnik
zebranych opłat targowych, który stanowił będzie podstawę do wyliczenia kwoty wypłacanej
Dzierżawcy, tytułem zwrotu kosztów utrzymania
targowiska miejskiego, zostaną wyliczone w/g
wzoru:
X2 = Najkorzystniejszy (najmniejszy) wskaźnik % dzielony przez Wskaźnik % zaoferowany w ofercie x 10

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, której oferta uzyska najwyższą ocenę końcową,
biorąc pod uwagę procentowe
wskaźniki odpowiadające wyżej
wymienionym kryteriom.
Pisemne oferty należy składać w
zamkniętych kopertach w terminie
do 4 stycznia 2007 roku (włącznie)
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Mrągowie, w pok. nr 17.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1.
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz
siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.
datę sporządzenia oferty,
3.
oświadczenie, że oferent
zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.
oferowaną stawkę czynszu
dzierżawnego z uwzględnieniem
podatku VAT,
5.
proponowany procentowy
wskaźnik zebranych opłat targowych, który stanowił będzie podstawę do wyliczenia kwoty wypłacanej
Dzierżawcy, tytułem zwrotu kosztów utrzymania targowiska miejskiego,
6.
do oferty należy dołączyć
kopię dowodu wniesienia wadium.
Burmistrzowi przysługuje prawo
zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Część jawna przetarg odbędzie się
dnia 8 stycznia 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy uli-
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cy Królewieckiej 60A, w pok. nr 19, o
godzinie 10.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 900,00 zł
(słownie: dziewięćset złotych).
Wadium należy wpłacić w terminie do
4 stycznia 2007 (włącznie) w kasie
Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II
piętro, pok. 56), bądź na rachunek
Urzędu Miejskiego w Mrągowie w
Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na
konto nr 45102036390000850200051235. Za dokonanie wpłaty uważa
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym.
Wadium wpłacone przez osobę,
która wygrała przetarg, zostanie
zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium wpłacone przez pozostałych
uczestników przetargu, zwrócone
zostanie im po przetargu, nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia jego
odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy
dzierżawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Burmistrz
Miasta Mrągowa może odstąpić od
zawarcia umowy a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać
podatek od nieruchomości, płatny w
terminie i na warunkach określonych
w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych /Dz.
U. Nr 9, poz. Nr 31 z póź. zm./.
Przetarg zostanie przeprowadzony w
oparciu o Zarządzenie Nr 748/2004 z
dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mrągowo z późniejszymi zmianami.
Bliższych informacji na temat
przetargu i projektu umowy dzierżawy udziela Referat Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II
piętro, pok. 49), tel. 0 89 741 29 91.
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Harcerski podbój sceny

Z piosenką w plecaku...
W piątkowe popołudnie 17 osobowa reprezentacja Hufca ZHP Mrągowo pojechała na Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, który odbywał się 24-26.11.06 w Olsztynie.

W

wyśmienitych humorach, z piosenką i
harcerskimi okrzykami na ustach ruszyli
na podbój wielkomiejskiej sceny,
członkinie i członkowie 7 WDH
„Kwiaty Polskie”, IX GŻDH
„Watra”, 10 LDH „Bezimienni” oraz
26 HDW „Drakkar”.
W bardzo miłej i przyjaznej
atmosferze nastąpiły przesłuchania uczestników festiwalu, przez
profesjonalne jury, składające się z
olsztyńskich artystów oraz nauczycieli śpiewu i muzyki.
Konkurencję stanowiły gromady
zuchowe i drużyny harcerskie z
całego województwa WarmińskoMazurskiego, poziom był bardzo
zróżnicowany, tak jak i możliwości
uczestników.
Jednak mimo niewielkich
„wpadek”, publiczność zgromadzona w sali widowiskowej Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego
bardzo żywo reagując, dawała
upust swej radości i gromkimi brawami dopingowała i dodawała otuchy.

Uczestnicy imprezy, po pełnych
emocji przesłuchaniach mogli odreagować na koncercie zespołu Dżuda Band, składającego się wyłącznie w instruktorów harcerskich. Pojawiły się zarówno piosenki harcerskie prezentowane w nowych aranżacjach, jak i przeboje polskich zespołów rockowych. Wszyscy skwapliwie skorzystali z okazji, wypełniając po brzegi salę pozytywna energią, pokazując, że można wspaniale się bawić bez używek, czerpiąc
radość ze wspólnego przebywania.
Kulminacją festiwalowych dni był
niedzielny koncert galowy, gdzie
zaprezentowali się wyróżnieni oraz
zostały wręczone nagrody i dyplomy.
Z dumą donoszę, że w kategorii
Zespoły Wędrownicze zwyciężył
zespół złożony z członkiń 7 WDH
„Kwiaty Polskie” oraz członków 26
HDW „Drakkar”, natomiast w kategorii Instruktorzy Soliści po palmę
pierwszeństwa z powodzeniem sięgnęła dh. pwd. Izabela Maruchacz
– drużynowa 7 WDH „Kwiaty Polskie”.
phm. Sabina Kremska

Tysiące do podziału
Finansowe wspieranie organizacji
pozarządowych to ustawowy wymóg,
postawiony lokalnym samorządom.
Trwają przygotowania planów współpracy na następny rok - spotkanie dotyczące podziału środków finansowych odbyło się w mrągowskim urzędzie. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że do współpracy powinny się przyłączyć również samorządy gminne oraz starostwo. Pracujemy przecież dla wszystkim mieszkańców powiatu.
275 tysięcy złotych - ta kwota z budżetu miasta ma trafić do mrągowskich
organizacji pozarządowych w przyszłym
roku. Przedstawiciele organizacji poznali projekt planu współpracy oraz wstępny
podział pieniędzy na różne zadania.
Kwota 110 tysięcy na kulturę fizyczną i
sport, 63 na działania profilaktyczne i 20
na rozwijanie uzdolnień muzycznych - to
tylko niektóre z punktów programu
współpracy.

Płyta „Sukcesu”
na Mikołajki
Nowe płyty Zespołu SUKCES trafiły do
dwudziestu mrągowian w Mikołajkowym
Konkursie Wiedzy o Mrągowie, zorganizowanym przez Burmistrza Mrągowa
wspólnie z Radiem WAMA.
Zwycięzcom gratulujemy, zapowiadamy
też kolejne konkursy - przed samymi
świętami. Do wygrania atrakcyjne nagrody, między innymi płyty oraz gadżety
promujące Mrągowo.

Spotkanie
Dzieci Wojny
Stowarzyszenie „Dzieci Wojny” spotykało się po raz kolejny. Tym razem
było to spotkanie opłatkowe, zorganizowane 19 grudnia w Sali nr 1 mrągowskiego urzędu. Uświetnił je występ uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 1. Zebrania przedstawicieli Stowarzyszenia odbywają się cyklicznie jest czas na wspomnienia i podsumowanie działalności Stowarzyszenia.
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o już trzynasty Plebiscyt na
Najpopularniejszego Sportowca. Znamy już kandydatów do tego tytułu. Zgłosiły
ich mrągowskie kluby sportowe
Mrągowia, Baza oraz (po raz pierwszy!) Mrągowskie Stowarzyszenie
Rowerowe MCH, jest też dwóch
niezrzeszonych sportowców. W tym
roku jest rekordowa liczba kandydatów. By głosować na wybranego
sportowca, należy wypełnić specjalne kupony, który drukujemy na naszych łamach. Następnie należy je
wrzucić do urny, wystawionej w
Centrum Kultury i Turystyki.
Jedna osoba może głosować
wypełniając tylko jeden kupon.
Na kuponie należy wypełnić wszystkie pięć rubryk (wybierając PIĘCIU

różnych sportowców). Kupony z
niewypełnionymi rubrykami rubryki
nie będą brane pod uwagę, jak
również kolejne kupony, wypełnione przez tę samą osobę.
Jak głosować?
Z przedstawionych kandydatów
należy wybrać pięciu i ich nazwiska
wpisać na kuponie, w kolejności
według własnego uznania. Za
pierwsze miejsce kandydat otrzyma
5 punktów, za drugie - 4 itd. Po zliczeniu wszystkich punktów specjalna komisja utworzy ranking popularnych sportowców.
Kupony przyjmujemy do środy
17 stycznia, zaś 20 stycznia odbędzie się Bal Sportowca, na którym
wręczone będą nagrody dla zwy-

cięzców. Wraz z rozstrzygnięciem
tego Plebiscytu Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, współorganizator imprezy wręczy nagrodę dla
Przedsiębiorcy Roku. Wszyscy
chętni mogą uczestniczyć w podsumowującym Plebiscyt Balu. Wystarczy, że kupią specjalne zaproszenia
do nabycia w: Centrum Kultury i
Turystyki, Jagodziance oraz w
Urzędzie Miejskim.
Koszt zaproszenia dla jednej pary
wynosi 300 złotych. Bal rozpocznie się o godzinie 20. w sobotę 20
stycznia w Hotelu Mercure Mrongovia. Więcej informacji na temat
głosowania można otrzymać w
Urzędzie Miejskim pod nr telefonu 089 741 2111. Osoba do kontaktu – Katarzyna Enerlich.

KANDYDACI DO TYTUŁU
NAJPOPULARNIEJSZEGO SPROTOWCA ROKU 2006
Kandydaci KS Baza Mrągowo
żeglarstwo
Tomasz Januszewski, Marcin Mickiewicz –
Mistrzostwa Świata Juniorów kl.470 (Niemcy) 12
m-ce, Mistrzostwa Europy Juniorów kl.470
(Portugalia) 6 m-ce, Meczowe Mistrzostwa Polski
Seniorów kl.470 (Charzykowy) 1 m-ce, Młodzieżowe Meczowe Mistrzostwa Polski kl.470
(Charzykowy) 1 m-ce, Mistrzostwa Polski Seniorów kl.470 (Puck) 1 m-ce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kl.470 (Puck) 1 m-ce. Trener Mickiewicz Stanisław
Patryk Piasecki – Mistrzostwa Świata Seniorów
ISAF (Austria) 9 m-ce, Mistrzostwa Europy Juniorów (Portugalia) 9 m-ce oraz 1 m-ca: Mistrzostwa Polski Seniorów kl.470 (Puck), Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kl.470 (Puck), Mistrzostwa
Świata i Europy Juniorów kl.DN (Estonia). Trener
Mickiewicz Stanisław i Michalczyk Andrzej
Emil Bałdyga i Piotr Malinowski - Mistrzostwa
Europy Juniorów (Portugalia) 12 m-ce, Meczowe
Mistrzostwa Polski Seniorów kl.470
(Charzykowy) 9 mc-e, Młodzieżowe Meczowe
Mistrzostwa Polski kl.470 (Charzykowy) 2 m-ce,
Mistrzostwa Polski Seniorów kl.470 (Puck) 2 mce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kl.470
(Puck) 3 m-ce. Trener Mickiewicz Stanisław
Zuzanna Hanke – Mistrzostwa Świata Juniorów
kl.470 (Niemcy) 12 m-ce, Mistrzostwa Europy
Juniorów (Portugalia) 9 m-ce, Meczowe Mistrzostwa Polski Seniorek kl.470 (Charzykowy) 2 mce, Młodzieżowe Meczowe Mistrzostwa Polski
kl.470 (Charzykowy) 2 m-ce, Młodzieżowe Mi-

strzostwa Polski kl.470 (Puck) 3 m-ce. Trener
Mickiewicz Stanisław
Łobacz Karol, Ptaszyński Paweł – Mistrzostwa
Polski Seniorów i Juniorów kl.420 (Puck) 1 mce, Meczowe Mistrzostwa Polski kl.420
(Człuchów) 1 m-ce. Trener Michalczyk Andrzej
Zielińska Madeleine – Zielińska Nadia – Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów kl.420
kat.Kobiet (Puck) 3 m-ce. Trener Michalczyk
Andrzej
Mórawski Mieszko, Górski Konrad – Meczowe Mistrzostwa Polski kl.420 (Człuchów) 3 mce. Trener Michalczyk Andrzej
Olszewski Kacper – Mistrzostwa Świata i Europy kl.ICE-OPTI (Estonia) 2 m-ce. Trener Olszewski Zbigniew
Piasecka Sara – Mistrzostwa Europy kl.OPP
kat. Dziewcząt 3 m-ce. Trener Piasecki Andrzej
Nowicki Artur – rocznik 1988, Mistrzostwa Polski
kl.RSX kat.Młodzież 3 m-ce, Długodystansowe
Mistrzostwa Polski kl.RSX kat.Młodzież 2 m-ce,
Mistrzostwa Polski w Windsurfingu Lodowym
kat. Mężczyzn 3 m-ce. Trener Nalewajek Mariusz
Rośleń Cezary – Długodystansowe Mistrzostwa
Polski kl.RSX kat.Młodzież 3 m-ce, Mistrzostwa
Polski w Windsurfingu Lodowym 2 m-ce, Trener
Nalewajek Mariusz
Szymczyk Nina – rocznik 1989, Mistrzostwa
Polski w Windsurfingu Lodowym kat.Kobiet 2 mce, Trener Nalewajek Mariusz
Masal Anna – Mistrzostwa Świata kl.Mistral 6.6
kat. do lat 15 dziewcząt 3 m-ce, Mistrzostwa
Polski Seniorów i Juniorów kl.Mistral 1 m-ce.
Trener Dziewiałtowski-Gintowt Tomasz
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Kajakarstwo:
Piotr Siemianowski - Mistrzostwa Europy Juniorów (Ateny), półfinał K-1 500m 4 m-ce, Mistrzostwa Polski juniorów (Bydgoszcz) K-1 500m
– 2 m-ce,
K-1 1000m – 4 m-ce, Długodystansowe Mistrzostwa Polski (Ostróda) K-1 10000m – 1 m-ce Międzynarodowe Regaty Kajakowe (Bydgoszcz) K-1 500m – 3 m-ce. Trener
Andrzej Matysiak
Ewa Grala - Mistrzostwa Polski Juniorów
(Bydgoszcz) K-1 500m – 2 m-ce, Międzynarodowe Regaty Kajakowe (Słowacja-Piestany) K-4
500m jun. – 1 m-ce, Międzynarodowe Regaty
Kajakowe (Bydgoszcz) K-2 500m – 3 m-ce, K-4
500m – 3 m-ce, Międzynarodowe Regaty Kajakowe (Litwa-Troki), K-2 500m jun. – 1 m-ce.
Trener Andrzej Matysiak
Renata Klekotko - Mistrzostwa Europy Juniorów
(Ateny) K-4 500m – 4 m-ce, Mistrzostwa Polski
Juniorów (Bydgoszcz) K-2 1000m – 1 m-ce,K-2
5000m – 2 m-ce. Trener Andrzej Matysiak, KS
„Sparta” Augustów
Wroniewicz Krzysztof, Marcinkjan Karol Mistrzostwa Polski Juniorów (Bydgoszcz) K-2
500m – 1 m-ce, K-2 5000m – 3 m-ce, K-2 1000m
– 5 m-ce. Trener Andrzej Matysiak
Dorota Androwska - Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży (Bydgoszcz), K-1 500m – 2 m-ce, K-1
3000m – 3 m-ce. Trener Andrzej Matysiak, KS
„Piast” Człuchów
Łukasz Wasilewski - Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, K-2 500m – 3 m-ce. Trener Andrzej
Matysiak, KS „Sparta” Augustów
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Kandydaci MKS Mrągowia
sekcja tenisa stołowego
Kleczkowski Kamil - rocznik 1993 mistrz W-M
PZTS, uczestnik Ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego Młodzików.
sekcja szachów
Plichta Adam - rocznik 1991 - junior, kadrowicz
W-M ZS, występujący w mistrzostwach Polski
juniorów.
sekcja piłki nożnej
Pierowicz Michał - zawodnik IV ligi
wyróżniający się pomocnik
Kościuczuk Michał - zawodnik IV ligi
wyróżniający się pomocnik
Kuśnierz Łukasz - zawodnik IV ligi,
wyróżniający się pomocnik
Narel Tomasz - junior, wyróżniający się obrońca Majak Damian - rocznik 1988 -junior, wyróżniający się pomocnik grający w IV lidze.
Kacprzycki Piotr - junior,
wyróżniający się napastnik,
Sosna Łukasz - junior,
wyróżniający się napastnik.
Bałdyga Krystian - junior młodszy,
wyróżniający się obrońca
Lubowiecki Paweł - młodzik,
wyróżniający się bramkarz
Prałat Piotr - ŻAK

wyróżniający się pomocnik grający
trampkarzy
Pieczko Konrad - młodzik,
wyróżniający się obrońca
Aleksandrowicz Marcin - młodzik
wyróżniający się obrońca
Niedźwiecki Mateusz - ŻAK,
wyróżniający się pomocnik, grający
trampkarzy
Kurowski Michał - ŻAK
wyróżniający się pomocnik, grający
trampkarzy
Gorczyca Konrad - ZAK
wyróżniający się napastnik, grający
trampkarzy.

w grupie

Biskupiec 2 m-ce, Wyścig MTB Kętrzyn 2 mce, Wyścig MTB Ruciana Nida 3 m-ce
Madrak Paweł - 2 m-ce w wyścigach Puchar
Polski Giżycko, Wyścig MTB Biskupiec 3 mce, Wyścig MTB Kętrzyn 3 m-ce, Wyścig
MTB Ruciana Nida 1 m-ce.

w grupie

Kandydaci niezrzeszeni

w grupie

w grupie

Kandydaci Mrągowskiego
Stowarzyszenia Rowerowego ,,MCH''
Krajczyński Marek – Mistrzostwa Polski MTB –
VII m-ce, Puchar Polski – Ełk – 3 m-ce, Puchar
Polski Giżycko – 2 m-ce, Wyścigi MTB Kętrzyn
2m-ce , Wyścigi MTB Giżycko I m, Mistrzostwa
Makroregionu Piaseczno MTB– IV m
Rachwalik Kamil - Mistrzostwa Makroregionu
Piaseczno 7 m-ce, Wyścig MTB Elbląg – 4 mce, Drużynowe Mistrzostwa Makroregionu na
torze – Żyrardów V m-ce,
Marcinkjan Dominik - Wyścig MTB Elbląg 4
m-ce, Maraton Mazowia, 2 m-ce Legionowo
Madrak Tomasz - I miejsca w wyścigach Puchar Polski Giżycko, Wyścigi MTB Giżycko,

Anna Monika Stolarczyk - szachistka, reprezentuje Tęczę Poznań. Kandydatka na mistrzynię krajową. I miejsce w XVIII Mistrzostwach
Polski niewidomych Kobiet w Szachach w
Wągrowcu, I miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów Niewidomych i Słabowidzących w
szachach, Murzasichle. Uczestnictwo w Olimpiadzie Szachowej we Włoszech, reprezentowała drużynę międzynarodową IBCA. Jest
przedstawicielką kadry narodowej Polski niewidomych i słabowidzących.
Przemysław Brzoza – sporty siłowe, startuje
we wszelkich dyscyplinach. Zajmuje się sportami siłowymi od 15 roku życia. Osiągnięcia
tegoroczne to: II m-ce w zawodach Siłaczy w
Kętrzynie, I m-ce juniorzy w wyciskaniu sztangi leżąc w Giżycku, III m-ce Strong Man w
Giżycku, II m-ce w Siłaczach Mrągowa w
wyciskaniu sztangi leząc+100 kg, I m-ce w
integracyjnych Zawodach w wyciskaniu sztangi
leżąc+100 kg o Puchar Burmistrza Giżycka, III
m-ce w zawodach Siłacz Kętrzyna o Puchar
Burmistrza Kętrzyna, III m-ce w Ogólnopolskich Zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc+100 kg o Puchar Burmistrza Giżycka.
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KUPON KONKURSOWY

KUPON KONKURSOWY

Moimi Kandydatami do tytułu są:
1.

Moimi Kandydatami do tytułu są:
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:

Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:

Wypełnione kupony należy przesłać na adres: CKiT,
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do
umieszczonej tam urny.

Wypełnione kupony należy przesłać na adres: CKiT,
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do
umieszczonej tam urny.

Magazyn Mrągowski Dwutygodnik Samorządu Lokalnego Bezpłatny ISSN 14287455, Nakład: 1500 egzemplarzy.
Wydawca: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mrągowa, Redaktor naczelny: Katarzyna Enerlich,
Adres redakcji: Urząd Miejski, Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej, ul. Królewiecka 60A, tel. 741 2111,
Projekt winiety: Piotr Dondajewski Skład komputerowy: Katarzyna Enerlich, kasia-e@go2.pl Druk: FAN Print

7

E K O L OMagazyn
G I A I OMrągowski
ŚWIATA ZDROWOTNA

Jak „Stokrotka”
uczy ekologii?
W Przedszkolu działa gabinet przyrodniczy. W
specjalnej pracowni zgromadzono w niej między
innymi materiały przyrodnicze, sprzęt ułatwiający
prowadzenie doświadczeń i obserwacji, bogatą
literaturę ekologiczną dla dzieci, rodziców i nauczycieli, mapy oraz gry dydaktyczne pomagające rozwijać zainteresowania przyrodnicze. Wśród
eksponatów są również muszle, korzenie, skamieliny i suszone rośliny.
Moja torba na zakupy nie niszczy środowiska taka akcja jest kolejnym działaniem w ramach
przedsięwzięcia „ Każdy przedszkolak mały i
duży dba o przyrodę i przyrodzie służy” była
realizacja zagadnienia. „ Moja torba na zakupy
nie niszczy środowiska”. Dzieci zaprojektowały
wzory na torby ekologiczne.
Spośród wielu ciekawych pomysłów zostało
wybrane logo naszego przedszkola „ Stokrotka”.
Następnie uszyto trzysta toreb płóciennych,
wykonano na nich nadruk – materiał na torby
zakupił jeden z rodziców, natomiast do szycia
zaangażowano rodziców oraz młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie.
Koszty związane z wykonaniem nadruku pokrył
Urząd Miasta Mrągowa i firma ubezpieczeniowa
HESTIA.
Opracowano z udziałem dzieci ulotki „ Jak segregujemy śmieci?”, które zostały nieodpłatnie wydrukowane przez ART– NEON w ilości około
trzystu sztuk. Rozprowadzono je wśród rodziców
i społeczności lokalnej.
Od roku 2004 działania ekologiczne w naszym
przedszkolu prowadzono w oparciu o program
„Każdy przedszkolak mały i duży dba o przyrodę
i przyrodzie służy”.
- Poznanie świata roślin i zwierząt, przyswajanie
wiadomości na temat ich życia wywołuje w dziecku gotowość do chronienia wszystkiego, co żywe. Poznając przyrodę i podstawowe prawa nią
rządzące dziecko uczy się ochrony naturalnego
środowiska. - mówi dyrektorka Elżbieta Połomka.
- Od września 2004r. w naszym przedszkolu
działa przedszkolne koło LOP, w ramach, którego opracowano program pt.: „ Mali Ekolodzy”.
Program obejmował dzieci sześcioletnie. Myślą
przewodnią naszych poczynań było hasło: „Bądź
przyjacielem przyrody, a ona będzie piękna dla
Ciebie”. Jednym z zadań jest opieka nad ptakami
w okresie zimy. W ramach akcji „Pomóżmy ptakom”, „Dokarmiamy zwierzęta” przy współudziale
rodziców wykonano karmniki i budki lęgowe dla
ptaków, dodatkowo pozyskano budki od sponsora- Radia WAMA. Omawiając tematykę kompleksową o opiece nad zwierzętami, wykonano piękne prace plastyczne pt. „Ptaki cudaki”. Systematycznie wieszano słoninkę dla sikorek i pokarm
dla innych ptaków. Zorganizowano też zbiórkę
karmy dla zwierząt ze schroniska w Bagienicach
Małych. Uwieńczeniem działań LOP są obchody
Święta Polskiej Niezapominajki, w ramach których podsumowywana jest działalność koła.
Poprzez działania ekologiczne zmieniło się podejście rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola, do problemów ochrony środowiska
przyrodniczego. Rodzice przez cały czas ściśle
współpracowali z przedszkolem.

Wyróżnienie dla Przedszkola „Stokrotka”

Przedszkolaki z certyfikatem
Mrągowskie Przedszkole Stokrotka otrzymało - jako jedna z 17 placówek regionu - Certyfikat “Szkoła Przyjazna Środowisku". Wyróżnienie
przyznaje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty za edukację ekologiczną.

M

rągowskie przedszkolaki
przygotowują się już do
kolejnej ekologicznej akcji "Pomagamy Ptakom".
Przedszkolaki ze Stokrotki od trzech lat
biorą udział w edukacyjnych zajęciach,
prowadzonych według opracowanego
przez ich nauczycielki programu:
„KAŻDY PRZEDSZKOLAK MAŁY I
DUŻY DBA O PRZYRODĘ I PRZYRO-

DZIE SŁUŻY”. Ich wspólne wysiłki doceniło kuratorium. Teraz przed młodymi
ekologami kolejne zadania: konkurs
plastyczny, Olimpiada Zimowa i akcja
dokarmiania ptaków. "Karmniki już mamy przygotowane, teraz czekamy na
zimę. Musimy pokazać, że zasłużyliśmy
w pełni na certyfikat - mówi dyrektorka
mrągowskiej Stokrotki Elżbieta Połomka.

Foto. Maria Ordyszewska

Walczą z AIDS

Uczniowie wiedzą o wirusie
1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. W całym regionie odbywały
się konkursy i spotkania o tematyce zdrowotnej. Profilaktyczne działania zostały docenione przez Światową Organizację Zdrowia, która kilka
lat temu uznała Polskę za kraj skutecznie walczący z tą chorobą. W obchody włączyły się również mrągowskie szkoły, instytucje i stowarzyszenia, między innymi Polski Czerwony Krzyż.

T

egoroczna kampania profilaktyczna przebiega pod hasłem
"Rodzina razem przeciw
AIDS". Uczniowie mrągowskiego Zespołu Szkół Zawodowych wzięli
udział w konkursach plastycznych i
turnieju wiedzy o zdrowiu, zorganizowanych przez mrągowski Polski Czerwony Krzyż.
Organizatorzy akcji chcieli dotrzeć nie
tylko do młodych ludzi, ale i ich rodziców, bo to oni mają największy wpływ
na wychowanie.
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