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Z dniem 31 marca 2008 roku 

Po 31 marca 2008 roku: 

• Nie dostaniesz kredytu! 

• Nie wypłacisz pieniędzy 

z banku! 

• Nie załatwisz formalno-

ści u notariusza! 

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu 
Burmistrz Mrągowa i Dyrektor PPKS w Mrągowie  

zachęcają wszystkich mieszkańców miasta  
oraz turystów do pozostawienia  

własnych pojazdów i skorzystania  
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  

w sobotę 22 września. 
Poruszamy się po mieście  

bez samochodu! 

Z każdym dniem kolejka 
w urzędzie miasta 
wydłuża się... 

Nowy rok szkolny w przedszkolach 

Udany start 
Dwa mrągowskie przedszkola „Bajka” i „Kubuś” doczekały się re-
montów. Przedszkolaki już zadomowiły się w nowych miejscach i - 
jak zapewniają dyrektorki obu placówek - czują się tu jak w domu.  

W 
 mrągowskich przedszko-
l a c h  o d  w r z e -
śnia  rozpoczęło edukację 
przedszkolną ponad 500 

dzieci. Łącznie funkcjonuje w nich 17 
oddziałów, w tym jeden oddział integra-
cyjny w Przedszkolu "Bajka". 
 
W przedszkolu jak w bajce 

Podczas wakacji Miasto zrealizowa-
ło inwestycję pn. Przebudowa Przed-
szkola Publicznego "Bajka", której 
koszt wyniósł 737 tys. zł. Są nie tylko 
nowe sale, a przede wszystkim - spe-
cjalna sala do zajęć ruchowych. Jak 
mówi dyrektorka, Stanisława Łyś, dzie-
ciom i rodzicom odnowione sale bardzo 
podobają. Sprawdził się oddział inte-
gracyjny, zorganizowany w „Bajce” 
kilka lat temu. Dzieci zdrowie i niepeł-
nosprawne nie tylko bawię się wspól-

nie, ale również uczestniczą  licznych 
konkursach. Teraz przygotowują się 
do konkursu plastycznego. 

 
Smerfy w Kubusiu 
Nowy oddział „Smerfy” dla dzieci 

3,4-letnich powstał w Przedszkolu 
„Kubuś”. Miasto przeznaczyło na to 
prawie 80 tys. zł, placówka sama 
zadbała o jego nowoczesne wyposa-
żenie.  

- Decyzja o uruchomieniu nowego 
oddziału była podyktowana rosnącym 
zapotrzebowaniem na miejsca w 
przedszkolach -  mówi burmistrz Oto-
lia Siemieniec.  

Niedługo przy przedszkolu "Bajka" 
i "Stokrotka" powstaną nowe place 
zabaw, sfinansowane z budżetu mia-
sta. Przedszkolaki już na nie czekają. 
Na zdjęciach: Wyremontowane przedszkole 
„Bajka” i „Smurfy” w nowej sali „Kubusia” 
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ULICA POPRZECZNA  

NA OSIEDLU MAZURSKIM 

Wartość zadania: 1 125 tys. zł 
 

MRONGOVILLE 
Trwa budowa Miasteczka Mrongoville. Już w przyszłym roku odbywać się tu będą imprezy westernowe - na razie powstają 
traperskie domki, Ratusz, saloon, Mexico Bar, estrada z zapleczem, siedziba szeryfa z więzieniem,  i budynek dworca 
Mrongoville. Wartość zadania 7 781 tys. zł, dofinansowanie z UE 4 500 tys. zł. 

MIEJSKIE KAMIENICE  

NA UL. ROOSEVELTA 
Pięknie odnowione zabytkowe kamie-
nice na ulicy Roosevelta dodały uroku 
naszemu miastu. 

REWITALIZACJA TERENÓW WOKÓŁ JEZIORKA MAGISTRACKIEGO I PLACU PCK 

Budynek dworca Mrongoville Domek traperski 

Widok na jeziorko od ul. Warszawskiej Widok na promenadę od ul. Sobczyńskiego 

Wartość zadania     4 076 tys. zł, 
dofinansowanie z UE 2 825 tys. zł, 
i z budżetu państwa       375 tys. zł 
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Praca i Życie na Mazurach 

Wakacje z edukacją 
Nie tylko odpoczywają, ale przede wszystkim – uczą się. Edukacyjny 
urlop spędzili w regionie przedstawiciele niemieckiego stowarzyszenia 
„Praca i Życie”. Na Mazurach będą przez tydzień – zobaczyli Ostródę, 
spotkali się z mniejszością niemiecką z Olsztyna, a potem odwiedzili 
Mrągowo. 

U 
rzędnicy i właściciele firm z 
Frankfurtu i okolic, zrzeszeni w 
niemieckiej organizacji, mają 
dodatkowe dni urlopu, jeśli 

wykorzystają je w celach edukacyjnych. 
Temu właśnie służyć ma rozpoczęty wła-
śnie urlop na Mazurach. Ponad dwudzie-
stu Niemców poznaje polską rzeczywi-
stość – historię i teraźniejszość regionu i 
całego kraju. W Mrągowie pytali przede 

wszystkim o poziom bezrobocia, nowe 
inwestycje i pomysły władz na rozwój 
miasta. Najbliższe dni to między innymi 
spotkanie ze Wspólnotą Borussia i 
zwiedzanie muzeum Solidarności w 
Gdańsku. Jak mówi kierownik grupy, 
Uwe Arndt, goście chcą poznać przede 
wszystkim te miejsca, gdzie narodziła 
się wolna Polska. 

Spotkanie przed finałem 

   Miss w Ratuszu 
W Mrągowie odbyło się zgrupowanie przygotowujące do finału Miss 
Polonia 2007. Dziewczęta mieszkały w Hotelu Mercure Mrongovia w 
Mrągowie - jednym z punktów programu było spotkanie z władzami 
miasta w mrągowskim Ratuszu. 

W 
 Mrągowie odbywało się 
zgrupowanie przygotowują-
ce do finału Miss Polonia 
2007. Dziewczęta mieszkały 

w Hotelu Mercure Mrongovia w Mrągo-
wie. Tu ćwiczyły choreografię, jednak nie 
tylko przygotowaniami do programu żyły. 
W programie ich pobytu było zwiedzanie 

Mazur - dziewczęta pochodzą bowiem 
z różnych stron Polski. Spotkanie w 
mrągowskim Ratuszu było jednym z 
punktów programu zgrupowania. Z 
kandydatkami do korony Najpiękniej-
szej Polki spotkała się burmistrz Oto-
lia Siemieniec. Opowiedziała o mie-
ście, inwestycjach i atrakcjach tury-
stycznych. 

 
 

M 
rągowscy kombatanci spotkali 
się w mrągowskim Jazz Clubie 
na spotkaniu koleżeńskim, po-
święconym obchodom 68. rocz-

nicy wybuchu wojny i Dnia Weterana. Na 
uroczystość przybyli przedstawiciele Świa-
towego Związku Żołnierzy AK, Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Związku Inwalidów Wojennych, 

Związku Sybiraków i Związku Byłych 
Żołnierzy Zawodowych. Zebranych powi-
tał przewodniczący Rady Miejskiej Zbi-
gniew Lubowidzki, spotkanie poprowadził 
Paweł Jans. Ważne wyróżnienie otrzy-
mał z rąk Starosty Mrągowskiego Domi-
nika Tarnowskiego Antoni Jankowski, 
przedstawiciel ZKiBWP. Kombatant zo-
stał wyróżniony Krzyżem Zesłańców 
Sybiru. 

Dzień Weterana w Mrągowie 

Weterani wyróżnieni  
Dzień Weterana - święto wszystkich polskich kombatantów obchodzony 
jest 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji sa-
morząd miasta zorganizował spotkanie z kombatantami. 

Kandydatki do tytułu Miss Polonia otrzymały od władz 
miasta pamiątkowe parasolki. 

Kurs na pracę  
Otrzymali certyfikaty, teraz zmieniają 
swoje życie. Zakończył się kolejny etap 
zajęć w mrągowskim Klubie Integracji 
Społecznej, działającym przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej.  
 
Uczestnicy chcą wykorzystać to, czego 
się nauczyli i szukają pracy. Część znala-
zła ją jeszcze w trakcie nauki. Zajęcia 
warsztatowe i szkoleniowe, prowadzone 
były dla tych, którzy nie potrafią odnaleźć 
się w społeczeństwie, przede wszystkim 
długotrwale bezrobotnych. Trwały trzy 
miesiące i podczas nich odbywały się 
spotkania z psychologiem, prawnikiem, 
informatykiem, doradcą zawodowym i 
kosmetyczką. Zakończenie kursu odbyło 
się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. 
- Życzę wam pokonywania barier w po-
szukiwaniu pracy i znalezienia miejsca, w 
którym poczujecie się dobrze - tak poże-
gnał kursantów dyrektor MOPS, Julian 
Osiecki. 
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Niezapomniany spektakl 

„Artefakt” na scenie CKiT 
"Pamiętniki Adama i Ewy" to pierwszy wspólny spektakl Artefaktu - 
teatru założonego w latach 80. przez Annę Pochyłę. Aktorzy teatru za-
grali przy pełnej widowni - dla mrągowskich miłośników Melopmeny to 
przedstawienie było ważnym wydarzeniem kulturalnym. Spektakl wyre-
żyserował znany aktor, mrągowianin Wojciech Malajkat. Anna Pochyła i 
Wojciech Malajkat otrzymali od władz Mrągowa Statuetki Niezapominaj-
ki. 

W 
szystko zaczęło się od 
"Spotkania po latach", 
zorganizowanego przez 
Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Mrągowskiej podczas Dni Mrągo-
wa. Przyjechali na nie aktorzy scen 
polskich, którzy przed laty występowali 
w mrągowskim Artefakcie. Tam zapa-
dła decyzja o tym, by wystawić wspól-
nie sztukę. I choć nie wszyscy mogli 16 
września przyjechać do Mrągowa, ci, 
którzy byli, pokazali swoje umiejętności 
i udowodnili, że miasto nad Czosem to 
prawdziwa kuźnia aktorskich talentów.  

"Pamiętniki Adama i Ewy" wg sztuki 
Marka Twaina wyreżyserował Wojciech 
Malajkat, który po spektaklu otrzymał 
od władz miasta Statuetkę Niezapomi-

najkę. Scenariusz oraz wstępna kon-
cepcja sceniczna powstały zwyczajem 
„Artefaktu” podczas pracy zespołowej z 
udziałem członków „Artefaktu”: Olgi 
Badurek, Katarzyny Babij, Anny Oracz, 
Grzegorza Pierczyńskiego i Michała 
Kowalskiego, pod kierunkiem Anny Po-
chyły. Scenografię przygotowała Barba-
ra Dziewiatłowska-Gintowt. Po spekta-
klu obchodząca 25-lecie pracy arty-
stycznej Anna Pochyła i reżyser przed-
stawienia Wojciech Malajkat otrzymali 
od władz Mrągowa statuetki Niezapomi-
najki.  

Potem odbyło się spotkanie z akto-
rami, goście wspominali dawne lata, 
rozmawiali z widzami,  pozowali do 
zdjęć i rozdawali autografy. 

Kilka słów od aktorów... 
 
Grzegorz Pierczyński: „Moja zabawa w teatr 
zaczęła się jeszcze w szkole średniej w Techni-
kum Ogrodniczym w Reszlu. Tak mi się to 
spodobało, że po skończonej szkole postanowi-
łem zabawiać się dalej, tym razem w Mrągowie 
moim rodzinnym mieście. Nie pamiętam do-
kładnie, jakie wiatry przywiały mnie do Artefak-
tu. Ale Anka Pochyla, główna czarodziejka tego 
zamieszania, z mety przyznała mi rolę Koguta 
w Serenadzie Mrożka mówiąc, że to będzie 
moja życiowa rola. Pewnie miała rację. Po la-
tach zdarzyło mi się zagrać kota, ale kogut się 
nie powtórzył. Więc była to życiowa rola koguta. 
Z takim bagażem doświadczeń i z życiową rolą 
na koncie, dostałem się do szkoły Wokalno-  
Aktorskiej w Gdyni. Od roku 1996 jestem absol-
wentem tejże szkoły. Podryguję sobie po sce-
nach. Najpierw Teatru Muzycznego w Gdyni, a 
od sześciu lat Teatru Muzycznego Roma w 
Warszawie. I tak zaliczam kolejne życiowe role. 
I dobrze mi z tym.”  
 
Jarosław Rosiński: „Moja przygoda z 
„Artefaktem” rozpoczęła się w 1987 roku. Z 
początku była to tylko zabawa, ale stopniowo 
zajęcia po szkole stały się moją pasją. Dzięki 
Ani, jej spojrzeniu i zachęcie dostałem się na 
egzaminy do szkoły teatralnej, które zdałem. 
Ukończyłem PWST – Białystok, pracowałem w 
kilku teatrach min. w Koszalinie, Płocku i Łom-
ży. W chwili obecnej „czynnie” uprawiam swój 
zawód nie będąc na etacie".  
 
Organizatorzy spektaklu:  
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej  
Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie  
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie  
 
Scenografia: Barbara Dziewiatłowska-Gintowt 
Muzyka: Cezary Nowakowski 
Patronat:  
Burmistrz Miasta Mrągowa  
Patronat medialny:  
TVP 3, Radio WAMA, Gazeta Olsztyńska,  
Kurier Mrągowski 
 
 
Na zdjęciach: 
 
1. Artefakt po latach, czyli pamiątkowe zdjęcie po 

spektaklu 
2. Artyści rozdawali autografy... (na zdjęciu współor-

ganizatorka spektaklu Teresa Badurek) 
3. i pozowali do pamiątkowych fotografii (na zdjęciu 

Piotr Szwedes i Cezary Nowakowski, dyrygent 
mrągowskiego Chóru Schola Vocale) 

4. Wspólne rozmowy - Piotr Szwedes, Wojciech 
Malajkat, Waldemar Malajkat i zastępca burmi-
strza Tomasz Witkowicz 

5. Spektakl był dużym wydarzeniem kulturalnym 
miasta. 

 
Fot. Katarzyna Enerlich, Marian Modzelewski 
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Akcja Urzędu Miejskiego 

Podaruj sadzonkę!   

Tulipany, krokusy, żonkile, hortensje i inne piękne kwiaty są poszukiwa-
ne przez Urząd Miejski w Mrągowie. Wiosną ozdobią miasto – pracowni-
cy komunalni posadzą rośliny na zieleńcach i klombach. 

P 
rzed nami jesień, ale Mrągowo 
już przygotowuje się do wiosny. 
Urzędnicy planują przyszłorocz-
ne zieleńce i trawniki. 

- Zwracam się do miesz-
kańców z prośbą o poda-
rowanie zbędnych sadzo-
nek bylin kwiatów i krze-
wów kwitnących – mówi 
burmistrz Otolia Siemie-

niec – Rośliny ubarwią nasze miasto i 
poprawią jego estetykę. 
Często bowiem bywa tak, że działkow-
cy lub właściciele ogrodów mają w nad-

miarze sadzonek – teraz 
mogą przekazać je dla mia-
sta.   
Więcej informacji można 
otrzymać pod nr telefonu 
089 741 2163. 

Podsumowanie sezonu turystycznego 

Mrągowo jak magnes  
Wakacje już za nami, skończyły się koncerty i letnie imprezy. Co prawda 
sezon turystyczny potrwa do końca września, ale my już pokusiliśmy się 
o jego podsumowanie.  

Z 
daniem pracowników Centrum 
Kultury i Turystyki i Mrągowskie-
go Centrum Informacji Tury-
stycznej sezon wakacyjny w 

powiecie mrągowskim był udany, mimo 
że pogoda czasem nie dopisywała. CKiT 
starało się jak najlepiej zorganizować 
wypoczynek mieszkańcom i turystom. Co 
tydzień odbywały się imprezy na placu 
Piłsudskiego czy w amfiteatrze. 

- Z całą pewnością mogę powiedzieć, 
że sezon był bardzo udany i bezpieczny - 
podsumowuje dyrektor CKiT, Lech Gołę-
bicki.  

Miasto nad Czosem odwiedziły takie 
gwiazdy jak Kombii, Bracia, Boney M czy 
Sex Bomba. Tradycyjnie odbył się Piknik 
Country, Mazurska Noc Kabaretowa i 
Festiwal Kultury Kresowej. To właśnie te 
imprezy przyciągnęły największą liczbę 
turystów.  

- W czasie trwania Pikniku Country 
nasze biuro odwiedziło około 200 urlopo-

wiczów - mówi Beata Rówczyńska z 
mrągowskiej Informacji Turystycznej. 
Podczas całych wakacji przez centrum 
przewinęło się ponad 2000 turystów, 
czyli o 500 więcej niż rok wcześniej. 
Odwiedzający miasto nad Czosem po-
chodzili głównie z Polski i Niemiec, ale 
byli też Rosjanie, Francuzi i Hiszpanie. 

Sezon turystyczny w powiecie jesz-
cze trwa. Wrzesień i październik to 
tradycyjnie miesiące w których nasz 
region odwiedzają turyści z Niemiec.  

Dyżury burmistrza  
i radnych  

 
W każdy poniedziałek w Urzędzie  
Miejskim przy ul. Królewieckiej 60A  

przyjmują interesantów: 
 

Burmistrz Miasta Mrągowa  
Otolia Siemieniec, w godz. 13-16  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Lubowidzki,  
w sali nr 16, godz. 13.00-15.00  
 
Radni Rady Miejskiej  
pełnią dyżury we wtorki, w sali nr 16 
w godz. 14.00-16.00  
 
XIV Sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 26. września 
o godz. 15.00  
w sali nr 1 

 
Z A P R A S Z A M Y    

Nowy dyrektor  
Mercure Mrongovia 

 

Przemysław Niżnik, 36 
lat, objął  pierwszego 
września stanowisko 
dyrektora Mercure 
Mrongovia Resort & 
SPA, luksusowego 
hotelu i SPA. Po po-

wrocie ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, gdzie pracował dla sieci 
hoteli Le Meridien, Hilton i Sheraton, 
zarządzał firmą Restauracje’99 oraz 
współuczestniczył przy powstaniu Ho-
telu Król Kazimierz, którego również był 
dyrektorem. Interesuje się nowocze-
snymi technologiami oraz plenerową 
fotografią i cyfrową obróbką zdjęć. 

Mrągowo przyłączyło się do akcji Sprzątania 
Świata. Oszczędzaj, Wyłączaj, Odzyskuj, 
Świeć przykładem – to główne hasła tegorocz-
nego Sprzątania Świata. Mrą-
gowo również przyłączyło się 
do akcji. Koordynatorem jest 
Fundacja Ochrony Wielkich 
Jezior Mazurskich. Mazury są 
od lat w czołówce polskich 
regionów uczestniczących we 
wspólnym sprzątaniu. Organi-
zatorzy wyposażyli uczestni-
ków w niezbędne do sprzątania 

Program o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mogą co-
dziennie obejrzeć program z Mrągowa 
„Mrągowskie Klimaty”. Emituje go stacja 
Tele - Top, a programy powstają we współ-
pracy z Samorządem Miasta i Powiatu. Pro-
gramy o lokalnych sprawach są emitowane 
co cztery godziny 13.30, 17.30, 21.30 i 1.30. 
Tele - Top codziennie informuje  również o 
tym, co dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, 
Szczytnie, Giżycku i Ostródzie. TeleTOP 
emituje również programy o tematyce ekolo-
gicznej, muzycznej i zdrowotnej.  

   Posprzątaliśmy nasze miasto 
Trzynasty raz ruszyliśmy, wyposażeni w worki i rękawice, aby nie tylko po-
sprzątać okoliczne lasy, brzegi jezior i miejsca wokół naszych domów, ale 
przede wszystkim, aby dać wyraz troski o otaczającą nas przyrodę.  

akcesoria: rękawice i worki foliowe. Do 
współpracy zaproszone zostały szkoły i 
harcerze. Akcja Sprzątania Świata to nie 

tylko zbieranie śmieci. Pod-
czas niej odbywały się tur-
nieje wiedzy ekologicznej, 
pogadanki, konkursy pla-
styczne, gry i zabawy o 
tematyce ekologicznej. 
Straż miejska wraz ze służ-
bami komunalnymi nieba-
wem podsumują efekty 
akcji. 
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I 
nni kolarze też zajęli czołowe pozycje. 
– Nasi zawodnicy są teraz w krajowej 
czołówce kolarstwa górskiego – mówi 
prezes stowarzyszenia rowerowego 

Wojciech Gniady.   
 Od samego początku wyścigu, już po 

samym starcie, bracia Madrakowie nada-
wali tonu walce. 
Bardzo dobra orga-
nizacja taktyczna i 
bardzo dobra jazda 
dała im dwa czoło-
we miejsca. Pierw-
szy na mecie był 
Tomasz, który na 
finiszu wyprzedził 
swojego brata Paw-
ła i trzeciego na 
mecie - zawodnika z 
Głogowa.  

 
Inni też pojecha-

li dobrze 
W Mistrzostwach 

Polski w Kielcach 
startowało w jednej 
kategorii po sześciu 
zawodników z każ-
dego regionu, wyło-
nionych w elimina-
cjach wojewódzkich. 
Kolarzy z Mrągow-
skiego stowarzysze-

nia było łącznie siedemnastu. W kategorii 
Żak Krystian Kowalczyk był 11, Piotr 
Gniady 13, Szymon Onisiewicz 21, Mate-
usz Majdziński 24, Przemysław Gieglis 
31, Karol Grudek 33 i Błażej Kotarski 49. 
W tej kategorii wiekowej zawodnicy z 
Mrągowa zajęli pierwsze miejsce druży-

nowo. W kategorii 
Żaczki Paulina 
Żołądek była 17, a 
Katarzyna Koper 
19. W kategorii 
Młodzik najlepiej 
pojechał Łukasz 
Klimowicz, który 
był 10, Piotr Uści-
nowicz 13, Da-
mian Abczewski 
15, Mateusz Hor-
bik 17 i Michał 
Sitarek 43. W 
kategorii Juniorka 
młodsza Linda 
Lendzion ukoń-
czyła wyścig na 
14 miejscu. 
 
Wysiłek zawsze 
się opłaca 
Wszyscy zawod-
nicy otrzymali 
atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe, a 

MSR MCH zdobywa czołowe miejsca 

Madrakowie Mistrzami Polski 
Doskonale spisali się młodzi kolarze MSR MCH w rozgrywkach Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim, które odbyły się w 
Kielcach. Uczniowie szkoły podstawowej nr 4, bracia Paweł i Tomasz Madrakowie zdobyli tytuł mistrza i wicemistrza Polski 
w kategorii Żak.  

Zarząd MSR składa podziękowanie Sa-
morządowi Miasta za sfinansowanie 
kosztów transportu, oraz Stowarzyszeniu 
Synapsa za zasponsorowanie zakwatero-
wania w Kielcach. 

bracia Madrakowie puchary, medale i 
najważniejsze - żółtą koszulkę z napisem 
Mistrz Polski 2007. Naszym zawodnikom 
gratulacje złożył Janusz Potocki, sekre-
tarz Generalny PZKol w Warszawie i 
obiecał dla najlepszych pomoc w zakupie 
niezbędnego sprzętu sportowego. – Cie-
szę się, że ten sport w Mrągowie wciąż 
się rozwija – mówi Wojciech Gniady, 
prezes MSR MCH.  

– Jak widać inwestowanie w dzieci jest 
opłacalne i przynosi często ogromne 
efekty. Gdy patrzyłem na naszą ekipę, 
ścigającą się w koszulkach z łapą niedź-
wiedzia na plecach, to łezka kręciła się w 
oku. Młodzi kolarze, brudni od błota da-
wali z siebie wszystko by pokazać się z 
jak najlepszej strony i wypromować na-
sze miasto. Jak widać wysiłek się opłacił. 

 
Kolejne zawody i nabór do drużyny 
To nie koniec sukcesów mrągowskich 

kolarzy zanotowanych w ostatnim czasie. 
Podczas mini wyścigu poprzedzającego 
Tour de Pologne w Olsztynie pierwsze 
miejsce zajął Mateusz Jezuit, trzeci w 
swojej kategorii był Paweł Madrak, a szó-
sty jego brat Tomasz. 15 września nato-
miast w Giżycku odbyło się kryterium 
uliczne o puchar burmistrza i starosty. 
Paweł Madrak był drugi, a jego brat - 
czwarty. Na dziesiątej pozycji uplasował 
się Piotr Gniady. W kategorii Junior Młod-
szy na czwartym miejscu do mety doje-
chał Kamil Rachwalik. 

Dzień później nasi kolarze przenieśli 
się na trasę ogólnopolskiego wyścigu 
kolarskiego o puchar gminy Miłki. Bracia 
Madrakowie, Kamil Rachwalik i Mateusz 
Jezuit znów zajęli czołowe miejsca. 

Teraz wszyscy zawodnicy MSR MCH 
szykują się do ostatniej edycji zawodów 
kolarskich o puchar burmistrza Mrągowa, 
które odbędą się 14 października na tere-
nie miasta. – Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców aby przyszli i zobaczyli jak 
się prezentujemy – mówi Wojciech Gnia-
dy. – Zapraszamy szczególnie młodych 
mieszkańców, których pasjonuje kolar-
stwo. Podczas tych zawodów będzie 
można zapisać się do naszego stowarzy-
szenia i miło spędzać wolny czas. 

Paweł Krasowski 
Kurier Mrągowski 

 
Fot. Archiwum rodzinne: Bracia Madrakowie 
w Kielcach zajęli dwa czołowe miejsca.  

 

 

Więcej na stronie  www.ckit.mragowo.pl 
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Z D R O W I E    

Akcja profilaktyczna w Mrągowie 

Zdrowie w promocji 
Mrągowo, obok prawie 600 polskich miast, przyłączyło się do ogólno-
polskiej akcji promującej zdrowie „Ciąża bez alkoholu”, której inicjato-
rem i głównym organizatorem jest Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Lekarze ostrzegają – co trzecia ciężarna 
pije alkohol. 

D 
ziewięć miesięcy 
bez alkoholu – do 
tego namawiają 
organizatorzy akcji. 

We wszystkich mrągowskich 
przychodniach i placówkach 
medycznych będą rozdawane 
materiały na temat zachowa-
nia trzeźwości podczas ciąży, 
lekarze i pielęgniarki również 
będą promować abstynencję 
wśród pacjentek. Pijąca cię-
żarna naraża bowiem swoje dziecko na 
ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń. 

Celem kampanii jest zmniejszenie 
liczby kobiet pijących alkohol w czasie 
ciąży, zachęcenie ich  do zachowania 
całkowitej abstynencji, promocja absty-
nencji w tym okresie oraz podniesienie 
poziomu wiedzy o negatywnym wpły-
wie alkoholu na płód. 

Organizatorem kampanii jest Pań-
stwowa Agencja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych 
a honorowy patronat 
objęli: Minister Zdro-
wia prof. Zbigniew 
Religa, Polskie Towa-
rzystwo Ginekologicz-
ne oraz Światowa 
Organizacja Zdrowia- 
Biuro w Polsce. 
- Promowanie postaw 
prozdrowotnych, w 
tym  abstynencji pod-

czas ciąży, jest niezwykle ważne i po-
trzebne, biorąc pod uwagę szkody 
zdrowotne i społeczne oraz zasięg ich 
występowania.- mówią organizatorzy. 

Jak wynika z badań, nawet naj-
mniejsza ilość alkoholu jest niebez-
pieczna dla rozwijającego się organi-
zmu dziecka. Tymczasem co trzecia 
kobieta w wieku 18-40 lat, piła alkohol 
w czasie ciąży. Jeśli kobieta pije alko-
hol w tym okresie, naraża swoje dziec-

ko na ryzyko nieodwracalnych uszko-
dzeń, które będą rzutować na całe jego 
życie. Mogą to być mikrouszkodzenia 
układu nerwowego i narządów oraz peł-
noobjawowy FAS- Płodowy Zespół Alko-
holowy, który należy do fizycznych i umy-
słowych schorzeń wrodzonych. 

Z danych wynika, że nawet troje dzie-
ci na 1000 urodzeń może być dotkniętych 
zespołem FAS. Dziesięciokrotnie więcej 
może cierpieć na skutek innych zaburzeń 
spowodowanych przez działanie alkoholu 
w okresie płodowym.  

Mrągowo aktywnie włączyło się w 
kampanię „ Ciąża bez alkoholu”. 

- Realizujemy w ten sposób działania 
edukacyjne i informacyjne, wynikające z 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Będą 
rozdawane materiały edukacyjne w po-
staci ulotek i broszur, które zostały prze-
kazane do rozpowszechnienia zakładom 
opieki zdrowotnej. – mówi Alicja Szarek z 
miejskiego urzędu. - Z informacją o ko-
nieczności zachowania abstynencji pod-
czas ciąży chcemy dotrzeć do jak naj-
większej liczby mieszkańców Mrągowa. 
Planujemy także  umieszczenie informacji 
na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie, w lokalnej prasie, emisje 
na antenie radio WaMa i w lokalnej tele-
wizji. Tematyczne plakaty zostały umiesz-
czone na słupach ogłoszeniowych na 
terenie Miasta. 

  

R 
usza Program Odpowiedzial-
nej Sprzedaży wyrobów tyto-
niowych Stop 18, który jest 
prowadzony w kraju od 1998 

r.  Akcja propaguje sprzedaż zgodną z 
prawem i niepalenie tytoniu przez oso-
by niepełnoletnie.  Program opiera się 
na partnerstwie firm i organizacji, które 
podejmują wspólne inicjatywy w celu 
przeciwdziałania dostępowi nieletnich 
do wyrobów tytoniowych. Pod apelem 

skierowanym do gmin w kraju, podpisał 
się Wiceminister Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 
Patronat nad tegoroczną edy-
cją Programu Odpowiedzialnej 
Sprzedaży objęła  Krajowa 
Rada Komendantów Straży 
Miejskich i Gminnych.  
 W realizację Programu  
zaangażowało się Miasto Mrą-
gowo. W ramach akcji Stop 

Promocja zdrowia  

Nie sprzedajemy wyrobów  

tytoniowych nieletnim! 
W Mrągowie rusza Program Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tyto-
niowych Stop 18, który jest prowadzony w kraju od 1998 r. Akcja pro-
paguje sprzedaż zgodną z prawem i niepalenie tytoniu przez osoby 
niepełnoletnie. Program opiera się na partnerstwie firm i organizacji, 
które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępo-
wi nieletnich do wyrobów tytoniowych. W szkołach będzie realizowa-
ny, przez cały rok szkolny, program skierowany do rodziców „Jak 
uchronić dziecko przed paleniem”? 

18, planowane jest przeprowadzenie akcji 
o charakterze edukacyjnym, kontrolnym i 
prewencyjnym, z udziałem Policji, Straży 
Miejskiej  i uczniów mrągowskich szkół. 
Specjalne patrole będą odwiedzać punkty 
sprzedaży wyrobów tytoniowych i rozpo-
wszechniać materiały informacyjne oraz 
przekażą apel Burmistrza Miasta Mrągo-
wo, skierowany do mrągowskich sprze-
dawców wyrobów tytoniowych.  Równo-
cześnie w szkołach będzie realizowany,  
przez cały rok szkolny,  program skiero-
wany do rodziców „ Jak uchronić dziec-
ko przed paleniem”. Na stronie 
www.mragowo.pl publikujemy treść 
Apelu Burmistrza Mrągowa. 

Alicja Szarek 
Urząd Miejski w Mrągowie 
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Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
Społeczny Instytut Filmowy  

oraz Centrum Kultury i Turystyki  
zapraszają na 5. Objazdowy Festiwal  

Filmowy  "WATCH DOCS.  
Prawa Człowieka w Filmie"   

21-22 września  
sala widowiskowa CKiT 

 
PIĄTEK 21 WRZEŚNIA 2007 
15.50 Otwarcie Festiwalu 
Nowe filmy polskie 
16.00    LEKCJA BIAŁORUSKIEGO 52’ Polska, 
2006, reż. Mirosław Dembiński. Walka podziemne-
go liceum z reżimem Łukaszenki 
17.00    SKANSEN 53’ 
Polska, 2006, reż. Rafał Żurek 
Opowieść o zmianach, jakie zaszły w Polsce w 
ciągu dwudziestu kilku lat - przez pryzmat festiwalu 
w Jarocinie 
18.00    MOJE DZIECKO JEST ANIOŁEM 25’ 
Polska, 2005, reż. Monika Górska Jak urzędnicy, 
lekarze i księża w Polsce traktują śmierć noworod-
ków 
18.30    BÓG JEST Z NAMI MĘŻCZYZNAMI 47’ 
Polska, 2005, reż. Jan Sosiński. W północnej Alba-
nii kobieta może mieć równe z mężczyznami prawa 
i obowiązki, pod warunkiem, że do końca życia 
pozostanie dziewicą.  

19.30    WARSZA-
WIACY 45’ Polska, 
2006, reż. Anna 
Gajewska Wietnam-
czycy w Warszawie,  

20.20    POWTÓRZENIE 75’, Polska, 2005, reż. Artur 
Żmijewski, Powtórzenie słynnego „więziennego” eks-
perymentu  profesora Philipa Zimbardo  
 
SOBOTA 22 WRZEŚNIA 2007  
15.00    WIELKIE INDYJSKIE SZKOLNE SHOW 52’, 
Indie, 2005, reż. Avinash Deshpande. Szkoła w In-
diach, w której dyrekcja założyła 185 kamer  telewizyj-
nych w celu pilnowania uczniów 
16.00    CHODZĄC PO LINIE 70’ Kanada, Norwegia, 
2006, reż. Ptere Lom. Ujgurskie dzieci w chińskim 
sierocińcu Podróż na Wschód – Azja 
17.15    POZA MURAMI 83’Francja, 2005, Alexandre 
Leborgne, Pierre Barougier Iwahig - kolonia karna na 
Filipinach,  38 tys. hektarów dżungli, gór i morskiego 
wybrzeża. Widma faszyzmu 
19.00    KRAWĘDŹ 82’ Niemcy, 2005, reż. Andres 
Veiel. Morderstwo popełnione przez trzech młodych 
neonazistów na ich znajomym.  
20.30    KONIEC OBYWATELSTWA DRUGIEJ 
KATEGORII 89’ Kanada, 2006, reż. Nancy Nicol. 
Kanadyjska debata o małżeństwach homoseksuali-
stów: od trudnych początków do ustawowego ich 
zagwarantowania 20 lipca 2005 
22.00    Zakończenie Festiwalu 

Panorama Północy obchodzi 50-lecie 

Złoty wiek Panoramy 
Niecodzienne spotkanie odbędzie się 22 września o godzinie 13.00 w 
Centrum Kultury i Turystyki.  Feliks Walichnowski, był redaktor naczelny 
„Panoramy Północy” otworzy wystawę, zorganizowaną z okazji 50-lecia 
„Panoramy Północy”.  

D 
o Mrągowa przyjedzie 
Feliks Walichnowski, 
były redaktor naczel-
ny Panoramy Półno-

cy, jedynego pisma ogólnopol-
skiego, wydawanego w Olszty-
nie. Otworzy wystawę, poświę-
coną gazecie oraz opowie o 
tym, jak była tworzona gazeta, w jakich 
realiach pracowali ówcześni dziennika-
rze i na czym polegał fenomen Panora-
my.  

Podczas spotkania odbędzie się 
uroczyste otwarcie wystawy „Był taki 
czas”, na której będzie można obejrzeć 

egzemplarze „Panoramy Północy”.  
Gazeta, mimo iż ukazywała się w 
Olsztynie nigdy nie była pismem 
lokalnym. Nakład liczył 120 tys. i 
"bezzwrotowo" rozchodził się na 
terenie całego kraju. "PP" promo-
wała region północnej Polski. Była 
pismem ilustrowanym. Przyczyn 

likwidacji "PP" było kilka ...ale najistotniej-
sze było to, że upadł ustrój, który stworzył 
"PP". Spotkanie odbędzie się w sobotę 
22 września o godzinie 13.00. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
NA SPOTKANIE - WSTĘP WOLNY !!! 

OFERTA CKiT 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągo-
wie zaprasza do udziału w zajęciach 
artystycznych. W ofercie skierowanej 
do dzieci, młodzieży i dorosłych znaj-
dują się zajęcia teatralne, taneczne, 
plastyczne, muzyczne. 
 

We wtorek 25 września o godz. 18.00 
odbędzie się pokaz zespołów działają-
cych w CKiT oraz zajęć dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, na który zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych udziałem w 
zajęciach artystycznych oraz sportowo-
rekreacyjnych. Będzie to dobra okazja do 
przyjrzenia się, jak pracują poszczególne 
grupy. Po pokazie będzie można poroz-
mawiać z prowadzącymi poszczególne 
grupy i zapisać się na wybrane zajęcia 
artystyczne. 

 
Teatr Mańja może poszczycić się po-

kaźnym dorobkiem artystycznym, jest 
również zdobywcą wielu nagród. W ra-
mach zajęć młodzi aktorzy dotykają róż-
nych elementów materii teatru, rozwijając 
swoje umiejętności.  

 
Ideą zajęć prowadzonych w ramach 

Mrągowskiej Sceny Tańca Współcze-
snego jest edukacja przez sztukę oraz 
rozwój tańca współczesnego. Zespół 
tworzą cztery grupy w różnym wieku od 7 
do 19 lat i o różnym stopniu zaawanso-
wania. 

 
Podczas zajęć koła plastycznego 

dzieci i młodzież zgłębiają tajniki technik 
malarskich, rozwijają wyobraźnię, pozna-
ją możliwości wypowiedzi pędzlem i ołów-
kiem. Zajęcia odbywają się w dwóch gru-
pach wiekowych: grupa młodsza od 6 do 
9 lat i grupa starsza od 15 lat.  

 
Od połowy września rozpoczniemy 

przyjmowanie zgłoszeń od osób zaintere-
sowanych korzystaniem z sali muzycz-
nej. Zapraszamy zespoły muzyczne dzia-
łające na terenie Mrągowa i okolic.  

 
O rezerwacji terminu prób decyduje 

kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby 
pragnące poprawić ogólną sprawność, 
kondycję i umiejętność koncentracji, mo-
gą skorzystać z zajęć jogi i aerobiku. 

Nabór do MDK Nabór do MDK Nabór do MDK 
  
Rozpoczęły się zapisy do Młodzieżowego 
Domu Kultury. Instruktorzy zapraszają na 
zajęcia: 
 
- Akademia Przedszkolaka 
- zajęcia rękodzielnicze 
- zajęcia plastyczne 
- wokalno-taneczne 
- nauki gry na gitarze 
- tenis stołowy 

- zajęcia rekreacyjno-sportowe 
- taniec ludowy 
- taniec towarzyski 
 
Mrągowski chór Schola Vocale ogłasza 
nabór pod nr telefonu 605539623 
(próby poniedziałki, wtorki i piątki  
w godzinach od 18.00 do 20.00 
 
Informacje w sekretariacie; 
Tel. 089 741 2532 lub 089 741 0319  
Zapisy u nauczycieli  
w godz.14.00 – 17.00 


