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15 lat partnerstwa Mrągowo - Grünberg 

Przyjaźń bez granic 
Gościnność, otwartość i tolerancja – z tym spotkali się 
mrągowianie, goszczący na obchodach 15-lecia współpracy 

Mrągowo – Grünberg. Przebywali tam wspólnie z mieszkańcami fran-
cuskiego Condom i hiszpańskiego Toro. Uroczystości  trwały trzy 
dni. 

W 
ykłady, odczyty, promocja, 
zwiedzanie miasta oraz 
międzynarodowe spotka-
nia integracyjne były głów-

nymi punktami październikowych ob-
chodów, zorganizowanych w Grünberg. 
Niemcy obchodzili nie tylko piętnastole-
cie partnerstwa z Mrągowem, ale rów-
nież trzydziestopięciolecie współpracy z 
francuskim Condom. Z kolei Toro jest 
partnerskim miastem dla hiszpańskiego 
Toro – dlatego obchody miały charakter 
ogólnoeuropejski.  

Przyjaciele w Europie 
- Przyjaciele naszych przyjaciół są na-
szymi przyjaciółmi - powiedziała w swo-
im  przemówieniu burmistrz Otolia Sie-
mieniec, nawiązując tym samym do 
prowadzonej ponad trzydziestu lat 
współpracy. Swoje przemówienia mieli 
również inni burmistrzowie miast part-
nerskich – aby każdy gość je mógł zro-
zumieć, ich treść była tłumaczona sy-
multanicznie. Część oficjalna to również 
wręczanie wzajemnych prezentów. 
Mrągowska delegacja przywiozła ze 
sobą, oprócz regionalnych upominków i 

albumów fotograficznych „Mazury” 
Waldemara Bzury, ręcznie robione 
miniatury pieców, wykonanych przez 
Manufakturę Nakomiady.  
 
- Czegóż można życzyć u progu kolej-
nych lat partnerstwa, przygotowując 
się na kolejne jego Jubileusze? 
Przede wszystkim dalszego, coraz 
trwalszego porozumienia. Jak bowiem 
powiedział niegdyś Konrad Adenauer: 
Żyjemy pod tym samym słońcem, a 
posiadamy różne horyzonty. By to 

słońce świeciło tak 
samo dla każdego 
z nas, musimy 
wspólnie wypełnić 
życiem nasze mia-
sta partnerskie. 
Życzę nam rów-
nież tego, by na-
sze spotkania 
wciąż miały moc 
pokonywania ba-
rier – tymi słowami 
zakończyła swoje 
przemówienie bur-
mistrz Otolia Sie-
mieniec. 
 
Krok po kroku 
Zbliżamy się do 
siebie krok po kro-
ku – tak podsumo-

wał współpracę międzynarodową 
poseł Parlamentu Europejskiego, 
Thomas Mann. Jego wykład na temat 
obywatelstwa w Europie był kolejnym 
punktem piątkowego programu, doty-
czącego współpracy państw europej-
skich oraz szans na rozwój i łamanie 
wzajemnych stereotypów. Z wykłada-
mi wystąpili również minister do 
spraw Landu i Europy w Landzie He-
sja oraz przedstawiciele Ministerstwa 
Nauki i Sztuki w Brukseli.  

Ciąg dalszy na stronie 3 

Od lewej Urszula Kuchcińska, przewodnicząca Stowarzyszenie Miast Partnerskich 
Gruenberg - Mrągowo, przedstawiciel Konsulatu Generalnego Polski w Kolonii, bur-
mistrz Grünbergu Frank Ide, burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec, burmistrz Condom 
Gerard Dubrac, Natalie Compa ze stowarzyszenia z Condom i Silke Arbeiter - Loffert ze 
stowarzyszenia z Grünberg 

WYBORY 2007 
Akcja ogólnopolska 
Zmień kraj. Idź na wybory!  
Zmień kraj. Idź na wybory to kampa-
nia organizacji pozarządowych za-
chęcająca do udziału w wyborach 
21 października. Istotnym proble-
mem w naszym kraju jest coraz 
niższa frekwencja wyborcza, szcze-
gólnie wśród ludzi młodych. W 
ostatnich wyborach parlamentar-
nych uczestniczyło 40,5 procent 
Polaków, gdy tymczasem we Francji 
-  86%, w  Niemczech - 78%, na 
Węgrzech i Łotwie 70%.  
Spróbujmy to zmienić!  
Namówmy naszych znajomych, 
sąsiadów, mieszkańców  osiedla, 
wsi czy miasta do oddania głosu w 
najbliższych wyborach! 
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SKRÓTEM 

Promocja w Internecie 
Mrągowo i Ziemia Mrągowska mają 

w Internecie kolejną promocję. Dzięki 
zebranym przez Mrągowskie Centrum 
Informacji Turystycznej materiałom, 
nasz region zaistniał na turystycznej 
w i t r y n i e  p o d  a d r e s e m 
www.vc.travellingpolska.pl. 

Travellingpolska to internetowy, 
ogólnopolski serwis turystyczny. Znaj-
dują się na nim informacje, dotyczące 
atrakcji i walorów turystycznych najcie-
kawszych zakątków naszego kraju. 
Teraz w serwisie jest również Ziemia 
Mrągowska.  

- Cieszymy się, że o naszym mieście 
słychać coraz więcej, co przekłada się 
na liczbę turystów, odwiedzających 
nasze miasto - mówią Ewa Zera i Beata 
Rówczyńska z Mrągowskiego Centrum 
Informacji Turystycznej, autorki mrą-
gowskiej prezentacji.  

Promocja Ziemi Mrągowskiej 

Rowerem po mapie 
Mapę szlaków rowerowych po Ziemi Mrągowskiej wydało Mrągowskie Centrum 
Informacji Turystycznej przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną 
"Ziemia Mrągowska". To pierwsza tego typu mapa - w jej przygotowaniu pomogli 
mrągowscy kolarze i przewodnicy. Wydana została w trzech językach: niemiec-
kim, angielskim i polskim. 

J 
edenaście tras 
rowerowych i dwie 
ścieżki przyrodni-
cze prezentuje 

długo wyczekiwana przez 
turystów i mieszkańców 
mapa pod tytułem Szlaki 
rowerowe Ziemi Mrągow-
skiej. Zabytkowe chałupy 
w Zyndakach, wiatrak 
holenderski w Zalcu, śre-
dniowieczne grodzisko na 
jeziorze Salęt - to tylko 
niektóre z opisywanych 
atrakcji. Mapa zawiera też 
informacje o stopniu trud-
ności tras, ich długości 
oraz głównych atrakcjach, 
jakie można spotkać po 
drodze.  

Ich wyboru dokonały: 
Ewa Zera i Beata Rów-
czyńska z Mrągowskiego 
Centrum Informacji Tury-
stycznej.  
Ewa Zera jest na co dzień 
przewodnikiem turystycz-
nym - jak mówi, opisywa-
ne trasy to jedne z najbar-
dziej popularnych i lubia-
nych przez turystów. Ich 
dodatkową zaletą jest 
fakt, że pokazują najcie-
kawsze miejsca na Ziemi 
Mrągowskiej.  
Duża liczba zdjęć zachę-
ca nie tylko do obejrzenia 
mapy, ale przede wszyst-
kim - to sprawdzenia ście-
żek na własnym rowerze. 

Jadło z mapą   

Kulinarną mapę Ziemi Mrągowskiej 
chce wydać Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Piec-
kach. Jego prezes Jerzy Ryfa zapowia-
da, że mapa będzie prezentować 
szczegółowy dorobek kulinarny całego 
powiatu. 
Nie tylko rodzaje potraw, ale również 
tych, którzy je przyrządzają, zgodnie z 
tradycyjną recepturą będzie promować 
nowa mapa kulinarna Ziemi Mrągow-
skiej pod nazwą Wiejskie Jadło. Podob-
na mapa wydana była cztery lata temu 
- od tego czasu wiele jednak się zmie-
niło, powstały nowe gospodarstwa, 
przybyło wielu mistrzów regionalnej 
kuchni.  
- Trzeba to wszystko zaktualizować i 
pokazać turystom, jak wspaniała jest 
kuchnia mazurska - mówi Dorota Pę-
czek, która sama od lat kolekcjonuje 
dawne przepisy, a teraz zbiera informa-
cje do mapy. 

Europejski projekt w Rodowie 

Współpraca chórów 
Mrągowski chór Schola Vocale i litewska schola z Wilna wspólnie biorą 
udział w warsztatach muzycznych. Tygodniowy obóz odbywa się w Ro-
dowie od soboty i potrwa do niedzieli. Młodzi chórzyści doskonalą się w 
śpiewie gospel i pieśni religijnych. 

W 
spólne warsztaty obu chó-
rów to pomysł dyrygenta 
Cezarego Nowakowskie-
go. Mrągowianin napisał 

projekt unijny dotyczący integracji ze-
społów, który został zaopiniowany po-
zytywnie.  

 
Wymiana muzyki 
Od soboty w Centrum Wymiany 

Młodzieży w Rodowie przebywa 40 
młodych chórzystów, którzy wspólnie 
śpiewają i spędzają mile czas. Zajęcia 
oprócz Cezarego Nowakowskieg pro-
wadzi też Ilona Jurewicz z Wilna. - Pod-
czas spotkań ćwiczymy emisję głosu w 
zespole i indywidualnie, uczymy się gry 
na instrumentach - mówi Nowakowski. 
Oprócz tego uczestnicy warsztatów 
zwiedzają nasz powiat, głównie zabytki 
sakralne. Przewodnikiem jest historyk, 
Ryszard Bitowt. Efekty pracy obu ze-
społów będzie można zobaczyć w pią-
tek, podczas wieczornicy zorganizowa-
nej na Placu przy pomniku Jana Pawła 
II w Mrągowie i w niedzielę na mszy 
świętej przy pomniku, zorganizowanych 
w ramach obchodów Dni Papieskich. 

Czy dalsza współpraca? 
Jeżeli projekt się sprawdzi, nie jest 

wykluczone, że oba chóry rozpoczną 
stałą współpracę. – Na razie chcemy się 
poznać i skonfrontować swoje umiejętno-
ści - mówi Nowakowski. - Schola Vocale 
jest zespołem który śpiewa muzykę sa-
kralną, a litewski chór stawia na pieśni 
religijne z wykorzystaniem instrumentów 
muzycznych: gitar czy keyboardów. My-
ślę, że jesteśmy w stanie się porozumieć 
i poprowadzić projekt dalej. Gdy zakoń-
czą się te warsztaty zrobimy wszystko by 
odbyła się ich kolejna edycja, tym razem 
na Litwie - mówi Nowakowski. 

Paweł Krasowski 
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cd. Po tym międzynarodowym spotka-
niu odbyła się również międzynarodowa 
degustacja, przygotowana przez francu-
skich gości, z Pousse Rapiere w roli głów-
nej. Pousse Rapiere to chyba najpopular-
niejszy miejscowy aperitif domowej robo-
ty. Jest to nalewka na armaniaku podawa-
na jako koktajl z winem musującym i pla-
sterkiem świeżej pomarańczy. 

Kulinarne dziedzictwo to sposób na 
międzynarodową integrację. Poznawanie 
regionalnych specjałów było również 
głównym hasłem mrągowskiej prezentacji. 

 
Miasto pełne tajemnic 
Piątkowe popołudnie to nie tylko ofi-

cjalne spotkania, ale przede wszystkim 
zwiedzanie miasta. Organizatorzy zadbali 
o to, by goście z Francji, Hiszpanii i Polski 
zobaczyli najciekawsze miejsca Grünber-
gu. Wycieczki były poprowadzone przez 
przewodników, a ich uczestnicy zobaczyli 
główne zabytki oraz Muzeum. Wszystkich 
najbardziej intrygowała barokowa starów-
ka oraz budynki z pruskim murem, które 
nadają miastu szczególnego, niepowta-
rzalnego uroku. Ściany kamienic, specjal-
nie wzmacniane, przetrwały setki lat i są 
do dziś świadectwem na prawdziwą, nie-
miecką solidność. Piątkowy wieczór prze-
biegł pod znakiem międzynarodowej za-
bawy – na tę chwilę czekali najbardziej 
mrągowscy tancerze i muzycy z Mrągow-
skiej Sceny Tańca Współczesnego, pro-
wadzonej przez Martę Szymborską, oraz 
z Chóru Schola Vocale, którego dyrygen-
tem jest Cezary Nowakowski.  

Oba zespoły wystąpiły w różnorodnym 
repertuarze, a po występie to mrągowska 
młodzież reagowała najbardziej entuzja-
stycznie na występy swoich europejskich 
przyjaciół. Wystąpili ponadto: Grupa te-
atralna z piosenkami Joe Dassin, Gina 
Ginela, kobieta klaun, chór z Condom, 
Pinetti Chris, czarodzieje z Grünbergu. 

 
Witryna Europy 
Sobotni poranek to przede wszystkim 

wystawa promocyjna podczas obchodzo-
nego w Grünbergu święta Gallus Markt. 
To właśnie teraz Ziemia Mrągowska mo-
gła zaistnieć jako region pełen smaków i 
tradycji mazurskich. Referat promocji 
miejskiego urzędu przygotował specjalne 
stoisko, którego głównym atutem były 
regionalne degustacje, przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki 
Aktywnej w Pieckach. Zaprezentowane 
na stoisku: klops rybny, kurczak faszero-
wany, chleb ze smalcem i ogórkami kiszo-
nymi, kiełbasa mazurska sucha, która 
niedawno otrzymała medal w konkursie 
na danie regionalne, sękacz i keks miały 
wielu zwolenników. Dania smakowały 
zwłaszcza gościom zagranicznym, a nie-

którzy z nich po raz 
pierwszy próbowali ma-
zurskich specjałów. 
Zwiedzającym stoisko 
smakowały również 
mazurskie nalewki, 
przygotowane według 
specjalnych receptur.  

- Wszystko, co przy-
wieźliście ze sobą, sma-
kuje wspaniale – chwalił 

mrągowską prezentację burmistrz Con-
dom, Gèrard Dubrac.   

 
Spotkania w wielu odsłonach 
Podczas mrągowskiej prezentacji 

były również spotkania sentymentalne.  
- Zjawiali się mieszkańcy Grünberg, 

którzy przed lat mieszkali w Polsce. 
Była pani, która wyjechała z kraju w 
wieku dziewięciu lat, była również inna, 
której rodzice pochodzili z dawnych 
Prus Wschodnich. Dla nich spotkanie z 
Mrągowem, przynajmniej tu, na stoisku, 
było dużym przeżyciem. Były łzy wzru-
szenia, zwłaszcza na widok polskiego 
chleba, który ze sobą przywieźliśmy – 
opowiadają Ewa Zera z Mrągowskiego 
Centrum Informacji Turystycznej i Kami-
la Pliszka z miejskiego urzędu, które 
promowały Mrągowo na stoisku. 

Nie obyło się również bez wizyt 
„mundurowych” - w niemieckiej policji i 
straży pożarnej. Z Mrągowa pojechali 
bowiem policjanci: Bogdan Wilk, Juliusz 
Brant, Kazimierz Śląski i strażacy: Józef 
Maciejewski i Mirosław Kozak. Wszyscy 
nawiązywali współpracę i przede 
wszystkim wymieniali się swoimi do-
świadczeniami. Sobotni wieczór to 
wspólne spotkania, połączone z arty-

stycznymi występami. Wystąpiły chóry z 
Condom, Grünberg, Mrągowa, Diebsturm-
spatzen, Sangerkranz z Grünberg, a 
atrakcją była niemiecko – polsko – francu-
ska produkcja teatralna. Zakończenie 
obchodów odbyło się w niedzielę, nabo-
żeństwem ekumenicznym z udziałem 
Schola Vocale z Mrągowa oraz barytonu 
Luisa Santany z Toro.  

Niemieckie obchody już zakończone, 
przed nami mrągowskie, które będą orga-
nizowane w przyszłym roku w dniach od 6 
do 9 czerwca.  

- Zachęcamy wszystkich, którzy mają 
pomysły na to, jak zorganizować pobyt 
zagranicznych gości w naszym mieście 
do tego, by kontaktowali się z nami pod 
numerem 089 741 2111 – mówi Jolanta 
Merkler z referatu promocji urzędu miasta.  
 
 

Występ Mrągowskiej Sceny Tańca Współczesnego 

Do Niemiec pojechali również  
mrągowscy harcerze 

Zwiedzanie rynku 

Wygląd naszego stoiska promocyjnego 

15 lat partnerstwa  
Mrągowo - Grünberg 

Na rynku w Grunberg  jest kamera, dzięki której 
byliśmy widziani przez mrągowian w Internecie.  
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Oświata na wysokim poziomie 

Wyróżniona edukacja   

Mrągowskich nauczycieli, w dniu ich święta, doceniły władze rządowe i samorządowe. Jedno z najważniej-
szych w karierze nauczycielskiej wyróżnień otrzymała od Ministra Edukacji dyrektorka Zespołu Szkół nr 4, Ma-
riola Dziamałek. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec również wyróżniła najlepszych nauczycieli. 

- Wasza praca jest bardzo odpowiedzial-
na i trudna. Zmienili się bowiem uczniowie 
oraz ich rodzice. To bardzo ważne, tak 
pracować z uczniem, by wyrósł na dobre-
go człowieka – powiedziała na powitanie 
burmistrz Otolia Siemieniec. Spotkanie z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło 
się w piątek w mrągowskim Ratuszu. 
Uczestniczyli w nim dyrektorzy i nauczy-
ciele miejskich placówek oświatowych. 
Wyróżniający się otrzymali nagrody Bur-
mistrza Mrągowa – najmłodsza laureatka, 
Justyna Puzynkiewicz - Glinka uczy w 
Zespole Szkół nr 1 dopiero kilka lat, a już 
ma na swoim koncie wiele osiągnięć edu-
kacyjnych i wychowawczych. Mrągowska 
edukacja rozwija się i nabiera europej-

skiego charakteru. W Przedszkolu Inte-
gracyjnym Bajka jest nowy sprzęt kom-
puterowy do diagnozowania i leczenia 
wad słuchu, wzroku i mowy. Środki na 
jego zakup udało się uzyskać z Unii 
Europejskiej.  

- Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam 
się uzyskać to wsparcie. Sprzęt przyda 
się dzieciom niepełnosprawnym, ale na 
pewno pomoże również innym - mówi 
dyrektorka Stanisława Łyś. 

Zestaw jest jedynym tego typu w 
powiecie mrągowskim. W Zespole 
Szkół nr 1 zatrudniony został nowy lek-
tor języka włoskiego, rodowity Włoch, 
który mówi bardzo dobrze po polsku i 
ma wszelkie uprawnienia do nauki tego 

Nagrody Burmistrza otrzymali: 
Zenon Kasperowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 
Małgorzata Trzeciakiewicz,  
Dyrektorka Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP 
Barbara Dziewiałtowska-Gintowt,  
Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury 
Elżbieta Połomka,  
Dyrektorka Przedszkola Nr 1 „Stokrotka” 
Stanisława Łyś, Dyrektorka Przedszkola Nr 2 „Bajka” 
Justyna Puzynkiewicz - Glinka,  
nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 
Rośleń Teresa, nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1  
Marek Modrzejewski,  
wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1  
Ewa Zając, nauczycielka Zespołu Szkół Nr 4  
Krystyna Żubrowska,  
nauczycielka Zespołu Szkół Nr 4  
Agata Sadowska, nauczycielka Zespołu Szkół Nr 4  
Bożena Anacka - Olszewska,  

języka. Bardzo ważnym wyróżnieniem 
dla mrągowskiej edukacji jest Nagro-
da Ministra, która otrzymała Mariola 
Dziamałek, dyrektorka Zespołu Szkół 
nr 4. 

- To dla naszego miasta bardzo waż-
ne, tym bardziej, że wyjątkowe. Nie pa-
miętam, by ktoś jeszcze dostał takie 
wyróżnienie - mówi burmistrz Otolia 
Siemieniec. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął rok akademicki 

Nie boją się marzeń 
Rok akademicki w Mrągowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczęty! 
Uroczysta inauguracja odbyła się w Centrum Kultury i Turystyki, a jej honoro-
wym gościem był prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego. Były kwiaty, przemówienia i gratulacje – przede wszystkim za tak 

S 
tudenci, jak sami mówią, nie boją się 
marzeń i chcą uczyć się przez całe 
życie. Najstarsza słuchaczka to Zofia 
Zgorzałek. Ma 94 lata i, jak mówi, 

chętnie będzie przychodzić na wykłady, bo 
chce się być między ludźmi i jednocześnie 
nauczyć się czegoś nowego. Na inaugurację 
przyszło ponad stu studentów, twórcy Uniwer-
sytetu liczą na to, że będzie ich jeszcze więcej. 

- Przyszedł oto czas na realizację wła-
snych marzeń i pragnień. Na urzeczywistnienie 
tego co zawsze było odkładane na później. 
Zamiast oglądać się wstecz, postanowiliście 
wykorzystać czas wolny na samorealizację i 
wzbogacanie samych siebie – takimi słowami 
powitał studentów burmistrz Tomasz Witko-
wicz. Nie tylko on dodawał swoimi słowami 
zapału studentom trzeciego wieku. Przema-
wiali również Starosta Mrągowski Dominik 
Tarnowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Julian Osiecki.  

Pierwszy wykład na temat 
myśli uniwersyteckiej na War-
mii i Mazurach wygłosił opie-
kun dydaktyczny mrągowskie-
go uniwersytetu, prof. Ryszard 
Górecki. Przedstawił w skrócie 
historię tworzenia uczelni wyż-
szych, a potem zaprezentował 
słuchaczom film o UWM. Po 
jego wykładzie wystąpił uni-
wersytecki Chór im. Prof. Wik-

tora Wawrzyczka. Zespół obchodzi w tym 
roku 55-lecie swojego powstania. Przed 
studentami pracowity rok akademicki. Swoje 
nadzieje na rozwój przedstawiła w imieniu 
wszystkich słuchaczy studentka Wiesława 
Mróz w wierszu swojego autorstwa, który 
zaprezentowała podczas inauguracji. 
Na zdjęciach: zaproszeni goście, wśród nich 
rektor UWM prof. Ryszard Górecki, występ 
Chóru oraz najstarsza studentka, Zofia Zgo-
rzałek z córką, Czesławą Wiśniewską.  
Foto:Marian Modzelewski, Barbara Szymańska 
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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  
 

SESJA RADY MIEJSKIEJ  
ODBĘDZIE SIĘ 25.10 (czwartek)  

O GODZINIE 15.00.  

ZAPRASZAMY! 

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. 
Programy o lokalnych sprawach są emito-
wane 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 te-

Pracować z dziećmi i ich rodzinami 

Jak ptaki do Gniazda 
Aktorka i prezes Stowarzyszenia Gniazdo Alina Janowska była Hono-
rowym Gościem Konferencji profilaktycznej "Jak ptaki do Gniazda". 
Spotkanie zorganizowała koordynatorka mrągowskiego oddziału Sto-

W 
sparcie i opieka nad dzieckiem 
i rodziną to główny temat mrą-
gowskich spotkań. Udział w 
nich wzięli znani w regionie 

działacze, na co dzień pracujący z rodzina-
mi. O profilaktyce alkoholowej opowiedział 
między innymi dyrektor olsztyńskiego Ze-
społu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Bła-
żej Gawroński, a o ważnej roli pedagoga 
jako przyjaciela rodziny - kierownik ośrodka 
pomocy Społecznej w Piszu, Elwira Świe-
tlicka. 
 
Praca u podstaw 
Nie wystarczy pracować z dzieckiem, trze-
ba również pracować z rodziną. Temu wła-
śnie poświęcona była piątkowa konferencja. 
- Chcemy pokazać, jak ważna jest praca na 
wielu polach, jak wiele można osiągnąć, 
pracując ze wszystkimi - mówi organizator-
ka konferencji, koordynatorka mrągowskie-
go oddziału "Gniazda" Teresa Nowacka. W 
naszym mieście to właśnie stowarzyszenie 
(obok wielu innych, min. Synapsy) zajmuje 
się pomocą rodzinnie. W sąsiednim Piszu 
podobne stowarzyszenie powstało przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jak 
mówi jego kierowniczka, Elwira Świetlicka, 
wyszkolona kadra rozpoczęła pracę z 20 
rodzinami i są już pierwsze efekty. 
 
Proboszcz przytula Gniazdo 
Aktorka Alina Janowska, honorowy gość 
konferencji, ma na swoim koncie wieloletnie 

doświadczenie w pracy społecznej i w 
całym kraju tworzy środowiskowe świetli-
ce pod wspólną nazwą Gniazda. Jedno z 
nich jest właśnie w Mrągowie. Świetlica 
"Gniazdo" działa w budynku parafii św. 
Rafała Kalinowskiego na os. Grunwaldz-
kim. 
- Cieszę się niezmiernie, że ksiądz pro-
boszcz tej parafii, Jan Paszulewicz jest 
dobrym duchem "Gniazda" i że zechciał 
je do siebie "przytulić" - powiedziała na 
konferencji Burmistrz Mrągowa, Otolia 
Siemieniec. - Zaś Alina Janowska to czło-
wiek wielkiego serca i bardzo dziękujemy 
jej za to, co robi dla naszego miasta. 
Aktorka otrzymała pamiątkowy album 
„Mazury” z fotografiami Waldemara Bzu-
ry. Fotografie pokazują piękno Mazur - 
krainy, do której, jak mówi o sobie pani 
Alina: "wciąż, jak bocian, powraca". 
- Moją radością jest, że Gniazdo zagnieź-
dziło się właśnie u mnie - dodaje ks. Jan 
Paszulewicz - Dzięki dzieciom ze świetli-
cy nasza plebania ożyła. Teraz jest w niej 
jak w wielodzietnej rodzinie. O potrzebie 
istnienia podobnych do "Gniazda" świetlic 
jest przekonany dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Julian 
Osiecki. 
- Działalności na rzecz dzieci nigdy nie 
jest za wiele - mówi. - Młodzież musi mieć 
gdzie spędzać czas. Takim miejscem jest 
Gniazdo. 
Kiedy Alina Janowska przeglądała poda-

rowany jej przez burmistrz Otolię Siemie-
niec album "Mazury", zapowiedziała, że po 
jej powrocie do Warszawy trafi on na... stół 
w salonie. 
- W mojej rodzinie jest bowiem zwyczaj, że 
jeśli ktokolwiek z nas otrzyma jakiś dar, 
kładzie go na naszym stole. Tam każdy 
dar ten musi obejrzeć, dotknąć, ucieszyć 
się nim - opowiada aktorka. 
- A dla nas takim darem jest właśnie pani 
Alina. Zawsze będzie w naszym Gnieździe 
na honorowym miejscu - zapewniają mło-
dzi uczestnicy zajęć w świetlicy. Ci sami, 
dzięki którym ożyła plebania na os. Grun-
waldzkim. 
- Zagnieżdżajacie się u nas jeszcze bar-
dziej! - śmieje się ks. Jan Paszulewicz. 

Na zdjęciach kolejno: 
Alina Janowska z burmistrzem Mrągowa, Otolią 
Siemieniec. Teresa Nowacka wraz z uczestniczką 
zajęć w świetlicy Gniazdo wręczyła Alinie Janowskiej 
kwiaty i podziękowania. "Dobry duch" Gniazda, czyli 
ks. Jan Paszulewicz. O potrzebie pomagania rodzinie 
przekonani są: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego Joanna Jabłonka, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Julian Osiec-
ki oraz dyrektor olsztyńskiego Zespołu Profilaktyki i 
Terapii Uzależnień, Błażej Gawroński (kolejno na 
zdjęciach) 
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Spotkanie w Ratuszu 

Dzieci Wojny  

czekają na pomoc 
Sala wypełniona po brzegi, wzruszające opowieści o wojnie i przedwy-
borcze obietnice. Tak w skrócie wyglądało spotkanie Stowarzyszenia 
Dzieci Wojny, które odbyło się w mrągowskim ratuszu.  

Pieniądze  

dla organizacji 
 
Mrągowskie organizacje poza-
rządowe mają szansę na dofi-
nansowanie z budżetu miasta - 
zanim jednak napiszą wnioski 
o miejskie dotacje, muszą 
wspólnie opracować program 
współpracy z samorządem. 
Według tego programu przy-
dzielane będą pieniądze.  
W mrągowskim urzędzie wyda-
wane są specjalne ankiety dla 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych.  
Trzeba je wypełnić do 22 paź-
dziernika i przynieść do Urzę-
du lub przesłać na adres:  
ul. Królewiecka 60A,  
promocja@mragowo.um.gov.pl.  

Ankiety można pobrać również 
na www.mragowo.pl.  
 
Więcej informacji pod  
nr telefonu 089 741 2111. 

Terenowy Oddział Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny za-
prasza w każdy czwartek do swojej siedziby, przy ulicy Królewieckiej 60A 

(Urząd Miasta), wejście od strony Policji. Godziny otwarcia: 11-13 

Członkowie organizacji postanowili 
przedstawić zaproszonym gościom: 
posłom i kandydatom do Sejmu swój 
los.  

Będący na spotkaniu kandydaci do par-
lamentu obiecali zająć się ich sprawami 
i godnie reprezentować ich w przyszłym 
Sejmie. 

W 
krótce nadejdzie rocznica powstania 
„Remedium”, jest to więc pierwsza dłuż-
sza chwila na refleksję: komu „Remedium” 
jest potrzebne, komu służy wsparciem i 

pomocą, co jeszcze można zrobić, by organizacja 
działała prężnie i pożytecznie. Od kilku lat coraz więcej 
robi się, w sprawach poprawy jakości życia osób nie-
pełnosprawnych, zwłaszcza z upośledzeniem umysło-
wym. Niewiele jednak zmienia się w stosunku do osób 
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. „Remedium” 
w swoich działaniach kieruje się więc przede wszystkim 
ku osobom, których problemy nie są zauważane i 
rozwiązywane. 
 Pomysł utworzenia Stowarzyszenia „Remedium” 
zrodził się z ogromu potrzeb i problemów, jakie mają 
mieszkańcy miasta i powiatu mrągowskiego. W ciągu 
niespełna roku Stowarzyszenie „Remedium” pozyskało 
środki finansowe na realizację kilku projektów: 
Specjalistyczne poradnictwo wielokierunkowe 
wzmacniające środowisko rodzinne - dotacja z 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 
ramach realizacji tego zadania odbywają się działania 
w II modułach:  
Zainteresowanie rodziców programem jest ogromne i 
zapewne Stowarzyszenie będzie się starało pozyski-

wać dalsze środki na kolejne edycje programu. 
Poradnictwo wielokierunkowe dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Dotacja z War-
mińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. W 
ramach realizacji tego zadania odbywają się konsul-
tacje psychologiczne oraz pedagogiczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 
Artystyczne lato pieckowskie - dotacja z Warmiń-
sko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
W lipcu i sierpniu b.r., przy udziale partnera – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej z Piecek, w 
Pieckach zostały zorganizowane półkolonie dla 
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej. W zajęciach kolonijnych, 
umuzykalniających i plastyczno – informatycznych 
uczestniczyło 20. dzieci w wieku 8 - 13 lat, które nie 
skorzystały z innych form zorganizowanego wypo-
czynku letniego. Podczas wakacji letnich, we współ-
pracy „Remedium” z MOPS w Mrągowie oraz Klu-
bem Sportowym „Baza” Mrągowo, kilkoro dzieci 
skorzystało z nieodpłatnego udziału w obozie że-
glarskim w Tałtach. Dzięki działaniom Stowarzysze-
nia „Remedium” od kwietnia b.r. roku w Mrągowie 
funkcjonuje system poradnictwa specjalistycznego, 
w ramach którego mieszkańcy miasta i gminy Mrą-

gowo mogą korzystać z nieodpłatnych porad psycho-
logów, pedagogów, prawnika, psychiatry i doradcy 
zawodowego. Poradnictwo psychologiczne i zawodo-
we realizowane w ramach ww. projektów swoim 
oddziaływaniem obejmuje również uczniów miejsco-
wych szkół. Przedsięwzięcia, których organizatorem i 
realizatorem jest Stowarzyszenie „Remedium” zna-
cząco poszerzają ofertę pomocy i wsparcia dostępną 
dla mieszkańców naszego powiatu. 
Największe problemy, z którymi boryka się 
„Remedium”, to: 
- brak własnego lokalu – na tyle dużego, by mogły 
się w nim odbywać zajęcia prowadzone w ramach 
realizowanych zadań 
- niewielkie zasoby finansowe; Stowarzyszenie jest w 
procesie ubiegania się o rejestrację jako Organizacja 
Pożytku Publicznego 
- niewielu wolontariuszy, którzy chcieliby nieodpłatnie 
pracować na rzecz osób potrzebujących wsparcia. 
Dotychczasowe działania Stowarzyszenia 
„Remedium” mogły być zrealizowane dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta Mrągowa, stowarzyszenia „Synapsa” 
oraz dzięki uprzejmości Poradni Zdrowia Psychiczne-
go, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Parafii 
Matki Boskiej Saletyńskiej, które nieodpłatnie udo-
stępniają swoje pomieszczenia do prowadzenia 
zajęć. 
Władze i siedziba Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy 
„Remedium” w Mrągowie 
Pl. M. Kajki 2/8 11-700 Mrągowo e-mail:  
remedium.mragowo@op.pl  
www.remedium.cba.pl 

 
Bożena Anacka-Olszewska  

Lek na całe zło? 

Remedium z troską 
Od 2004 roku przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Mrągowie działał 
Klub Zajęć Terapeutycznych, który przekształcił się w Stowarzyszenie 
Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” i jako organizacja pozarządowa 
istnieje od 3 listopada 2006r. 
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SKRÓTEM 

Odznaczeni za pomoc 
Pomagali ofiarom nawałnicy, która prze-
szła 21 sierpnia nad Mazurami, teraz 
otrzymali wyróżnienia - mowa o straża-
kach z naszego regionu, którzy spotkali 
się z ministrem spraw wewnętrznych i 
administracji na uroczystości wręczenia 
odznaczeń. 
- Przyszło mi współpracować ze wspania-
łymi ludźmi, którzy wykazali się ogromną 
determinacją - powiedział st. kpt. Zbi-
gniew Jarosz z Komendy Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej w Olsztynie. Otrzymał 
wyróżnienie za pomoc ofiarom szkwału. 
Wyróżnienia otrzymali również mrągow-
scy strażacy: kom. Jan Połubiejko i jego 
zastępca, Andrzej Prościo.  
GRATULUJEMY! 

Nowe inwestycje w mieście 

Podstrefa Mrągowo WMSSE 
Mrągowo od 2004 roku jest w Podstrefie Warmińsko - Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. To duża szansa na rozwój gospodarczy 
miasta. Strefa obejmuje tereny o pow. 29,7 ha położony w dzielnicy 
przemysłowej miasta, przy ulicach Przemysłowej, Kolejowej, Giżyckiej.  

G 
łównym celem powołania 
podstrefy jest stworzenie 
warun-
k ó w 

do  powstania 
nowych inwesty-
cji na terenie 
Miasta, które 
z a o wo c o wa ł y -
by  powsta-
n iem  no-
wych  miejsc 
pracy. Deklaro-
wane przez pod-
mioty już działa-
jące w podstrefie 
Mrągowo, doce-
lowe zatrudnienie 
to 366 pracowni-
ków.  

Nowe inwe-
stycje przeło-
żyć  się  powin-
n y   t a k -
że  na  wzrost  
obrotów innych 
przedsiębiorstw 

w regionie, przyciągnięcie do miasta 
wykwalifikowanej kadry  oraz zagospo-

darowanie przemysłowych tere-
nów miejskich. Grunty, wchodzą-
ce w skład Podstrefy Mrągowo są 
w większości uzbrojone.  

PODMIOTY INWESTUJĄCE  
W PODSTREFIE MRĄGOWO 
 
1.GALVANO TECHNIK LEIPZIG  
ul. KOLEJOWA 6   
tel. 741 52 75     
pow.2,9288 ha 
tłoczenie elementów stalowych, fosforowanie 
(samochody) i niklowanie (przemysł AGD), 
cynkowanie. 
 
2.BRUSS POLSKA Sp. z o.o.  
ul. GIŻYCKA 9   
tel.743 36 00; 743 36 11; 743 36 10 
Mazurski Finish – pow. 2,5799 ha 
produkcja stalowych i dynamicznych uszczel-
niaczy (WV Mercedes, Opel, Ford, BMV), 
głównie  do silników i skrzyń biegów 
 
3.„MAJAK”  
ul. PRZEMYSŁOWA tel. 741 02 70; pow. 
0,5000ha 
produkcja oprzyrządowania i narzędzi ze stali 
i miedzi 
 

 
 
4. MAZUR DIREKT  
ul. GIŻYCKA 9, tel.741 61 24 
 
5.„INTER WIDEX“  
ul. GIŻYCKA 9, tel. 741 87 38 
Kołdry, poduszki 
 
6. POLSKI ASFALT Sp. z o.o.   
ul. PRZEMYSŁOWA 9A, tel. 029 760 26 51, 
pow. 2,5037 ha 
wytwórnia mas bitumicznych  
(asfalty i wszystkie pochodne)  
 
7. KUNSTOFF BAU Sp. z o.o.  
ul. PRZEMYSŁOWA 1E;  
tel.  741 87-72; 505 186 959 
pow. 0,4880 ha 
 
8. PAŃSTWO PENTUCCI 
ul. Przemysłowa 
Pow. 1,2145 ha 
 

Nowy komendant 

WOSZK Mrągowo 
19 października nowym komendantem 
Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - 
Kondycyjnego zo-
stał ppłk Grzegorz 
Wlazłowski. Obo-
wiązki komendanta 
przekazał  mu mjr 
Zygmunt Sadowski. 
 

Synapsa na straży 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i 

Poradnictwa Specjalistycznego Synapsa nawiąza-
ła współpracę z OSP z Nawiad i planuje zorganizo-
wanie świetlicy dla najmłodszych mieszkańców 
wsi. Jak mówi prezes Synapsy, Ewa Rybak - 
Skrzypkowska, zarówno strażacy, jak i dzieci za-
angażowali się już we wspólne tworzenie nowego 
miejsca spotkań, dlatego szanse na jego utworze-
nie są bardzo duże. - Dzieci przychodzą do świetli-
cy bardzo chętnie i liczymy na to, że będzie tak 
cały czas. W świetlicy trzeba przeprowadzić re-
mont. Synapsa obiecała pomóc. Pieniądze na ten 
cel zbierane będą przy okazji organizowanych 
przez Stowarzyszenie akcji charytatywnych. - 
Wszystkich chętnych zapraszam do współpracy - 
mówi prezes Synapsy. Więcej informacji pod nr 
telefonu 500255854. 

P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś Ć  

K O M U N I K A T   
 Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku ogło-
szonego konkursu ofert na realizację, w roku 2007, 
zadania własnego Gminy Miasto Mrągowo pn. 
"Dofinansowanie wyjazdu grup artystycznych na obchody 
15-lecia współpracy miast partnerskich Mrągowo z Grün-
berg", nie wpłynęła oferta żadnej organizacji pozarządo-
wej oraz podmiotu prowadzącego działalność pożytku 
publicznego. 
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OFERTA 

CKiT 
Przegląd Plastyki  

Nieprofesjonalnej 
Już po raz trzydziesty szósty w Centrum 

Kultury i Turystyki w Mrągowie odbędzie się 
Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonal-
nej - 20 października, godz. 17.00 , galeria CKiT. 
Przegląd ma na celu integrację i promocję ama-
torskiego środowiska plastycznego, wymianę 
doświadczeń i form twórczej pracy plastycznej, 
kontynuowanie sprawdzonych form działalności 
artystycznej oraz wychwycenie nowych, cieka-
wych zjawisk i osobowości twórczych. Do kon-
kursu swoje prace, z dziedziny malarstwa, grafi-
ki, rysunku, zgłosiło 60 plastyków amatorów z 
całego województwa. W sobotę poznamy laure-
atów tegorocznej imprezy.  

Zapraszamy do oglądania prac konkurso-
wych. Wystawa czynna będzie przez miesiąc. 

 
11. Przegląd Teatrów  

Amatorskich 
„…całą duszą związana z teatrem, uświado-

miła nam jak wiele zła jest na świecie, jak ważna 
jest więź między ludźmi, ona pierwsza zrozumia-
ła, że dobrze widzi się tylko sercem. Najważniej-
sze jest niewidoczne dla oczu…” (Mańja o Kasi) 

Słowa te stały się mottem Przeglądu Teatrów 
Amatorskich im. Kasi Kowal, który odbędzie się 
23 listopada w Centrum Kultury i Turystyki. Jego 
ideą jest uczczenie pamięci tragicznie zmarłej 
członkini mrągowskiego Teatru Mańja – Kasi 
Kowal, propagowanie kultury teatralnej wśród 
dzieci i młodzieży, stworzenie instruktorom te-
atralnym i młodym aktorom z województwa war-
mińsko – mazurskiego możliwości prezentacji i 
wymiany doświadczeń, czerpanie radości z 
“zabawy w teatr” i możliwość podzielenia się nią 
z innymi. Od kilku lat nagradzamy zespoły wy-
różniające się poziomem artystycznym, szcze-
gólną, ciekawą interpretacją - mówią organizato-
rzy. W tym roku najlepszy zespół Przeglądu 
Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal otrzyma 
nagrodę pod nazwą “PTAKK”. 

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest 
nadesłanie na adres organizatora karty zgłosze-
nia w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 
2007 r. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostęp-
ne są w Centrum Kultury i Turystyki. W przypad-
ku pytań prosimy o kontakt - Edyta Chrostek 
tel. 089 743 34 71. 

 

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL  

TEATRU IM. S. JARACZA   
Ich czworo. Tragedia ludzi głupich  
w 3 aktach. Gabriela Zapolska 

 
9 grudnia godz. 18.00  
reżyseria: Giovanny Castellanos 
scenografia: Wojciech Stefaniak 
choreografia: Anna Jankowska 
Obsada:  
Agnieszka Pawlak /gościnnie/ 
Marzena Bergmann  
Irena Telesz  
Dariusz Poleszak 
Grzegorz Jurkiewicz  
Grzegorz Sowa 

Burmistrz Mrągowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszono, 
na okres 21 dni, wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do wydzierżawienia, w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego: 
 
ul. Młodkowskiego (przy cmentarzu): 
obręb nr 1, część działki nr 142 -pow. 8x 4m2 tj. 32m2 ; 
obręb Polska Wieś, część działki nr 131/25  pow.8x 
4m2 tj. 32 m2 

ul. Brzozowa (przy cmentarzu): 
obręb  nr 4, część działki nr 96, pow. 2x4m2 tj. 8m2 ; 
obręb nr 4, część działki nr 99, pow. 5x4m2 tj. 20m2. 

 

Bliższych informacji o podanych nieruchomo-
ściach, udziela Inspektor Grażyna Romanowska, 
tel. 089 741 27 75), ulica Królewiecka 60A, (wejście 
od Straży Miejskiej, pokój nr 1. Zainteresowane 
osoby zapraszamy do zapoznania się z wykazem 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 

Pozostałe nieruchomości: 

a/ część działki nr 142 (obręb nr 1), położonej przy ulicy 
Młodkowskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności handlowej – znicze, kwiaty, itp. (pawilon 
handlowy), 
b/ część działki nr 203/34 (obręb nr 4), położonej przy ulicy 
Żołnierskiej, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
c/ część działki nr 203/34 (obręb nr 4), położonej przy ulicy 
Żołnierskiej, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
d/ część działki nr 92/10 (obręb nr 4), położonej przy ulicy 
Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod garaż typu 
„blaszak“, 
e/ część działki nr 10/27 (obręb nr 9), położonej na osiedlu 
Nikutowo, z przeznaczeniem pod tablicę reklamową, 
f/ część działki nr 171/15 (obręb nr 2), położonej przy ulicy 
Wolności, z przeznaczeniem na dojście do lokalu 
użytkowego. 
Bliższe informacje na temat wyżej opisanych nieruchomości w 
Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój 
nr 49), tel. 089 741-29-91.  

     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

Tabela IV ligi po 12 kolejkach  

1.  Jeziorak Iława  31 

2.  Vęgoria Węgorzewo  29 

3.  Huragan Morąg  26 

4.  Zatoka Braniewo  24 

5.  Start Działdowo  24 

6.  Mrągowia Mrągowo  23 

7.  Płomień Ełk  18 

8.  Concordia Elbląg  18 

9.  Czarni Olecko  15 

10.  Sokół Ostróda  15 

11.  Motor Lubawa  11 

12.  Polonia Pasłęk  10 

13.  Zamek Kurzętnik  9 

14.  Mamry Giżycko  7 

15.  Granica Kętrzyn  7 

16.  MKS Szczytno  3 

Mrągowia Mrągowo 

gra o III ligę 
 
Reorganizacja rozgry-

wek piłkarskich po sezo-
nie 2007/8 nadaje nowy 
wymiar rywalizacji klubów 
piłkarskich IV ligi grupy 
warmińsko-mazurskiej, w 
której gra Mrągowia Mrą-
gowo. Zwycięzca ligi 
zagra w barażu o awans 
do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy 
IV ligi. Czołowe zespoły zagrają natomiast 
w nowej III lidze. Awans do niej to cel, jaki 
postawili sobie Zarząd, trener i piłkarze 
MKS Mrągowia Mrągowo. Miejsce w tabe-
li po 12 kolejkach wskazuje, że cel jest 
bardzo realny, tym bardziej, że gdyby nie 
pechowe końcówki w kilku  meczach, 
pozycja ta byłaby jeszcze lepsza.  

Mrągowia ostatni mecz rozegrała na 
wyjeździe z Płomieniem Ełk i wygrała go 
2:0. W najbliższą sobotę o godz. 14.00 
Mrągowia zmierzy się u siebie z ostatnim 
w tabeli MKS Szczytno i kibice liczą na 
kolejne 3 punkty. Zapraszamy wszystkich 
kibiców i sympatyków na mecze. Dobra 
frekwencja i sportowy doping na pewno 
pomogą piłkarzom w osiągnięciu założo-
nego celu – historycznego awansu do 
nowej III ligi.  

Mistrzostwa  
Bazy Mrągowo   
 
W dniach 5-7 października na Jeziorze 
Czos odbyły się Mistrzostwa Bazy 
Mrągowo. Zgodnie z tradycją na regaty 
Bazy kończące sezon zjeżdżają do 
Mrągowa wszyscy żeglarze, którzy 
zaczynali w tym wielce zasłużonym 
klubie karierę sportową. W tym roku 
frekwencja i pogoda wyjątkowo dopisa-
ły. Licznie zgromadzeni na Promena-
dzie widzowie podziwiali rywalizację 
zarówno jachtów, jak i desek. Uroczy-
ste podsumowanie zawodów odbyło 
się w niedzielę w 
CKiT. Dzięki licznym 
Sponsorom wszyscy 
zawodnicy otrzymali 
cenne nagrody 

Zawody rowerowe 
W niedzielę 14 października nad Jezio-
rem Sołtyskim odbyły się Wyścigi kolar-
skie MTB o Puchar Burmistrza Miasta 
Mrągowa i Supermarketu MCH.  
Zwycięzcami w swoich kategoriach zostali: 
Wilczarska Alicja, Madrak Paweł, Stańczak 
Aleksandra, Grzesikiewicz Paweł, Kopińska 
Monika, Jezuit Mateusz, Zalewska Małgo-
rzata, Milewski Łukasz, Bokuniewicz Łu-
kasz, Perkowski Grzegorz. 


