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Podsumowanie Wojewódz-
kiego Przeglądu Plastyki 
Nieprofesjonalnej 
Kolejny Przegląd zakończony. 
W tym roku zwyciężyła Barba-
ra Kowalewska z Olsztyna. 

w numerze: 

Czytaj str. 4 

MCiT  
najlepsze w Polsce! 
Po raz kolejny Mrągowskie Cen-
trum Informacji Turystycznej 
zajęło I miejsce w Polsce w ocenie 
Polskiej Organizacji Turystycznej 

Czytaj str. 5 

Ponadto:  
• KIEROWCA ZE STATUETKĄ, str. 3 

• MRONGOVILLE ZAPRASZA  
     PRZEZ CAŁY ROK !!!, str. 4,  

• PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO 
SPORTOWCA ROKU 2008, str. 6-7 

Nominacje do tytułu 
Samorządowca Roku 
Burmistrz Otolia Siemieniec  
nominowana! Czytaj str. 2 

Mrągowo najaktywniejsze w Regionie 

Ministerialne wyróżnienie 

za unijne projekty 
Mrągowo jest jedną z ośmiu gmin w Polsce wyróżnionych w konkursie 
na najaktywniejszą gminę, realizującą projekty współfinansowane z 
funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Uroczystość wręczenia 
statuetek odbyła się w czwartek 30 października na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Obecna na niej była Burmistrz Otolia Siemieniec. 

W  konkursie podsumowa-na była aktywność gmin 
w realizacji projektów, 
organizowanych przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Instytucję Zarządzająca Zintegrowanym 
Programem Operacyjnym Rozwoju Re-
gionalnego 2004-2006.  

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 
podczas konferencji „ZPORR 2004-2006. 
Tak wiele dla tak wielu”. Komisja kon-
kursowa brała pod uwagę wartość 
wsparcia pozyskanego ze środków eu-
ropejskich w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, liczbę i różnorodność zre-
alizowanych projektów.  

Laureatami konkursu zostali: Unie-
jów, Janów Lubelski, Puławy i Lądek 
Zdrój, natomiast Mrągowo znalazło się 
w gronie miast wyróżnionych obok 

Żyrardowa, gminy Dębica i Oleśni-
cy, jako jedyne miasto regionu 
warmińsko – mazurskiego, wyróż-
nione w rankingu. 

Burmistrz Otolia Siemieniec 
odebrała statuetkę z rąk premiera 
Donalda Tuska (na zdjęciu). W 
uroczystościach wzięli udział rów-
nież: Minister Rozwoju Regional-
nego, przedstawiciele Komisji Eu-
ropejskiej, zajmujący się projektami 
unijnymi, unijni eksperci oraz wo-
jewodowie, marszałkowie i burmi-
strzowie miast. Na zakończenie 
odbyła się prezentacja najciekaw-
szych zrealizowanych projektów - 
spośród mrągowskich wybrane 
zostało Miasteczko Westernowe 
Mrongoville, jako inwestycja o 
szczególnym charakterze. 

PROGRAM PROGRAM PROGRAM    
OBCHODÓW OBCHODÓW OBCHODÓW    
11 LISTOPADA11 LISTOPADA11 LISTOPADA   
   

APEL APEL APEL    
BURMISTRZA BURMISTRZA BURMISTRZA    
MRĄGOWAMRĄGOWAMRĄGOWA   Czytaj str. 8 



STRONA 2                                                   Magazyn Mrągowski nr 11/2008 

 INWESTYCJE I INICJATYWY 

Nominacje do nagrody  
Samorządowiec Roku  

 
Zakończył się proces zgłaszania nominacji do Nagród Innowator Roku dla Naj-
bardziej Podziwianych Samorządowców. Nagroda ma wyróżnić osobę, która za 
dokonania w swojej jednostce samorządowej cieszy się największym podzi-
wem środowiska. Jedną z nominowanych osób jest Burmistrz Mrągowa Otolia 
Siemieniec.  

Z głoszenia nomi-nacji dokonali 
sami samorzą-
dowcy. Również 

środowisko samorządowe 
w tajnym głosowaniu wy-
bierze laureatów konkur-
su.  
Nad poprawnością prze-
biegu konkursu czuwa audytor - fir-
ma doradcza KPMG. Nagrody Inno-
wator dla Najbardziej Podziwianych 
Samorządowców zostaną ogłoszone 
podczas wieczornej gali Dni Samorzą-
du, 27 listopada 2008, godz. 19.00 w 
Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. 

Wśród gości honorowych udział 
potwierdzili m.in. Eric Pickles, czło-
nek Parlamentu Wielkiej Brytanii, 

Sekretarz Stanu ds. 
Samorządu w gabi-
necie cieni Partii 
Konse rwa tywne j , 
Mirosław Drzewiec-
ki, Minister Sportu i 
Turystyki, Jan Ol-
brycht, Wiceprze-
wodniczący Rozwoju 

Regionalnego Parlamentu Europej-
skiego. Nominację do nagrody Inno-
wator otrzymała Burmistrz Otolia 
Siemieniec. Pełna lista nominowa-
nych na www.mragowo.pl. 

INWESTYCJE W MIEŚCIE 

Budowa hali widowiskowo-sportowej  
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na bu-
dowę hali widowiskowo - sportowej na terenie byłej jednostki wojskowej przed 
Gimnazjum. Planowane zakończenie realizacji - kwiecień 2009 roku. Inwestycja 
ma kosztować około 230 tysięcy złotych. 

 
 
 

 

Zostań wolontariuszem 
Hospicjum!   
Wolontariusz- to człowiek, który 
pomaga innemu człowiekowi w 
jego cierpieniu, czasami strachu, 
samotności i beznadziei jego losu. 
To ten, który ofiaruje część swego 
czasu włączając się w różne formy 
braterskiej solidarności, niosąc 
pomoc najuboższym oraz ludziom 
cierpiącym fizycznie i duchowo. 
 
Wolontariat we wszystkich swoich 
postaciach jest sprawą serca. Serca, 
które potrafi otwierać się na potrze-
by drugiego człowieka dostrzegając 
jego godność. Wolontariuszem ho-
spicyjnym można być na dwa spo-
soby: opiekując się bezpośrednio 
pacjentem pomagając jemu i jego 
rodzinie, a także jako wolontariusz 
akcyjny wspierać hospicjum w róż-
nych pracach. Hospicjum im Św. 
Wojciecha zaprasza osoby pełnolet-
nie na wolontariuszy do opieki nad 
chorymi. Osoby posługujące bezpo-
średnio przy chorym są wysyłane 
na szkolenia do znanych ośrodków 
hospicyjnych w kraju. Dopiero po 
przeszkoleniu są kierowane do 
opieki nad chorym. Nasze potrzeby 
to wolontariusze medyczni i akcyj-
ni a także psycholog, lekarz, praw-
nik, masażysta. Co daje praca w 
Hospicjum?- Poznanie wspaniałych 
ludzi, jest się świadkiem niepojętej 
miłości Boga do człowieka, głębsze 
poznanie, zrozumienie, pojednanie, 
p rzewar t oś c i owania  życ ia . 
Także Ty możesz pomóc! Dołącz 
do nas!  
 
Z a p r a s z a m y   
Hospicjum Domowe 
im Św. Wojciecha w Mrągowie 
ul.Wyspiańskiego1 
tel. 0665 023 397  
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 INICJATYWY, AKCJE, KONKURSY 

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej podsumowany 

Obrazy z nagrodami 
Barbara Kowalewska z Olsztyna została zwyciężczynią XXXVII Wojewódz-
kiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. Jej prace z cyklu „Łąka” nagro-
dzone zostały przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uro-
czysta gala połączona z wernisażem prac konkursowych odbyła się w sobotę 
25 października w Galerii Centrum Kultury i Turystyki. 

W  tegorocznej edycji XXXVII Wojewódzkiego Przeglądu 
Plastyki Nieprofesjonalnej 
wzięło udział 55 artystów z 

całego województwa, którzy nadesłali 124 
prace. Nad ich oceną pracowało profesjo-
nalne jury w skład którego weszli: Piotr 
Dondajewski (artysta plastyk, prezes 
ZPAP Olsztyn), Jan Gudelis (artysta pla-
styk, ZPAP Olsztyn) oraz ks. Krzysztof 
Niespodziański (artysta plastyk). Po burz-
liwych obradach przyznało 4 nagrody i 
wyróżnienia. Zdaniem jurorów najpięk-
niejsze prace nadesłała pani Barbara Ko-
walewska z Olsztyna, która za cykl „Łąka” 
nagrodzona została I miejscem. Trzy rów-
norzędne drugie miejsca otrzymały: Kry-
styna Sól za batik „Irysy” z cyklu 
„Tajemniczy ogród” (otrzymała nagrodę 
pieniężną ufundowaną przez Firmę CNC – 
Henryka Gudelis z Warszawy), Alicja Mia-
zga z Olsztyna (otrzymała nagrodę rzeczo-
wą ufundowaną przez Burmistrza Miasta 
Mrągowa Otolię Siemieniec) oraz Małgo-
rzata Piasecka za obraz Mokra-

dło” (nagrodzona nagrodą pieniężną 
ufundowaną przez Firmę CNC – Henry-
ka Gudelis z Warszawy). Wyróżnienia 
otrzymały: Teresa Kaszycka z Olsztyna 
za obraz „Droga” (otrzymała nagrodę 
rzeczową ufundowaną przez Związek 
Gmin Warmińsko-Mazurskich), Zofia 
Pałdyna z Mrągowa za 
obraz „Martwa natu-
ra” (otrzymała nagrodę 
rzeczową ufundowaną 
przez Związek Gmin 
W a r m i ń s k o –
Mazurskich), Halina 
Borowska z Mrągowa 
za obraz „Łodzie na 
brzegu” (otrzymała 
nagrodę ufundowaną 
przez Przewodniczące-
go Sejmiku Warmińsko 
–Mazurskiego Juliana 
Osieckiego). Dodatko-
wo pani Krystyna Sól 
otrzymała statuetkę 
Niezapominajki z rąk 

pani Burmistrz Otolii Siemieniec. Wszyscy 
uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i 
symboliczne róże. Przegląd zorganizowało 
mrągowskie Centrum Kultury i Turystyki 
pod patronatem Burmistrza Miasta Mrągo-
wa i Związku Polskich Artystów Plasty-
ków Okręg Olsztyński.  

Ewa Dolińska 

M arcin Szczepiński, kierowca z PPKS w Mrągowie, spró-
bował swoich sił w Pozna-
niu na II Mistrzostwach Pol-

ski Kierowców Autobusów. Zajął I miejsce 
w Kategorii Transport Turystyczny i otrzy-
mując 3 puchary z rąk Ministra Infrastruk-
tury, Ogólnopolskiego Związku Pracodaw-
ców Transportu Samochodowego oraz 
organizatora czasopismo TRAKER BUS. 
Wcześniej, w maju tego roku pan Marcin 
zajął I miejsce wśród kierowców PKS w 
eliminacjach II Mistrzostw Polski Kierow-

ców Autobusów w kategorii autobusów 
regionalnych, organizowanych przez 
Ogólnopolski Związek Pracodawców 
Transportu Samochodowego i czasopi-
smo TRAKER BUS. Laureat ma 34 lata, 
żonę i 8-letnią córkę. Pracuje w Przedsię-
biorstwie PKS w Mrągowie od lipca 
2007r. Prawo jazdy kat. D posiada od 
grudnia 2006r. Wywodzi się z rodziny z 
tradycjami, jego tata również był kierow-
cą autobusowym w PPKS w Mrągowie. 
Wcześniej Marcin pracował jako kierow-
ca samochodów ciężarowych. Oprócz 

znakomitego przygotowania teoretyczne-
go i umiejętności praktycznych kierowcy 
nasz laureat jest kulturalny, uprzejmy 
oraz ambitny.  

Najlepszy kierowca  
Wyróżniony Statuetką 

Na sesji 23 października Marcin Szczepiński otrzymał ważne wyróżnienie - 
Statuetkę Niezapominajkę. Burmistrz Otolia Siemieniec podczas wręczania 
powiedziała, że jest dumna, że Najlepszy Kierowcy pochodzi właśnie z Mrą-
gowa i poprzez swoje zawodowe sukcesy promuje nasze Miasto. 
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 OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 

Burmistrz Mrągowa 
 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wykazy 
następujących nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: 

 

a/ części działki nr 143 ( obręb nr 4 ), położonej 
przy ul. Królewieckiej z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne,  
b/ części działki nr 143 ( obręb nr 4 ), położonej 
przy ul. Królewieckiej z przeznaczeniem pod 
uprawy jednoroczne, 
c/ część działki nr 140/34 ( obręb nr 4 ), położonej 
przy ulicy Królewieckiej z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady.  
d/ części działki nr 92/10 ( obręb nr 4 ), położonej 
przy ul. Mrongowiusza z przeznaczeniem pod 
garaż typu blaszak.  
  
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych 
nieruchomości udziela Referat Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II pię-
tro, pokój nr 49), tel. 089 741-29-91.  

Burmistrz Miasta Mrągowa 
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieogra-
niczony,  na wynajęcie od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu na czas nieokreślony, 
garażu stanowiącego własność miasta 
Mrągowa, położonego przy ulicy Wolno-

ści 5, o powierzchni 10,75 m2. Przedmiotem licytacji 
będzie stawka miesięcznego czynszu  za 1 m2 wynaj-
mowanego garażu powiększona o podatek VAT w 
wysokości 22 %. 
 
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu 
garażu wynosi: 
10,56 zł za 1 m2 + podatek VAT w wysokości 22 %. 
 
Wylicytowany czynsz najmu wzrasta corocznie, począw-
szy od 01.01.2009 roku o wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za 
trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę 
wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2008 roku w 
Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 
60A, w pok. Nr 1, o godzinie 1000. 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 340,56 zł (słownie: trzysta czter-
dzieści złotych 56/100). 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 21 listopada 
2008 roku (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie (II piętro, pok. 56). 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg 
zostanie zaliczone w poczet czynszu najmu garażu. 
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników prze-
targu, zwrócone zostanie im po przetargu.  
 
Jeżeli osoba ustalona jako Najemca uchyli się od zawar-
cia umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku 
przetargu Burmistrz Miasta Mrągowa może odstąpić od 
zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega  zwro-
towi. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest uiszczać 
podatek od nieruchomości płatny w terminie i na warun-
kach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 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 stano-
wiących własność Gminy Miejskiej Mrągowo. Burmistrz 
Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jego 
unieważnienie lub zamknięcie przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 
 Bliższych informacji na temat przetargu i 
projektu umowy najmu udziela Referat Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie (II piętro, pok. 49)    tel. 741 29 91. 
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TURYSTYKA 

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej znów najlepsze! 

Laury dla MCIT 
W dniach 23-24 października w Warszawie odbyła się uro-
czysta Gala Polskiej Organizacji Turystycznej połączona z 
konferencją z okazji 45-lecia funkcjonowania struktur in-
formacji turystycznej w Polsce.  

P olska Organizacja Turystycz-na jest najważniejszą narodo-
wą organizacją zajmująca się 
sprawami turystyki. Impreza 

ta była turystycznym podsumowa-
niem roku. Zaproszeni zostali przed-
stawiciele z branży i z samorządów 
całej Polski. Podczas gali rozstrzygnię-
to także konkurs na Najlepsze Cen-
trum Informacji Turystycznej w Pol-
sce. W celu promowania dobrych 
praktyk w branży turystycznej, POT 
co roku ogłasza konkurs, którego ce-
lem jest kreowanie konkurencyjności 
na rynku centrów informacji tury-

stycznych, wskazanie podmiotów 
wiodących, mogących stanowić 
przykład dla osób zarządzających 
centrami oraz promocja dobrych 
praktyk ze wskazaniem pożąda-
nych cech jakościowych organizacji 
i zarządzania centrami. Taki kon-
kurs to dla Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej narzędzie do kreowania 
dobrych praktyk i podnoszenia ja-
kości obsługi turystów w Polsce.  
Mrągowskie Centrum Informacji 
Turystycznej otrzymało I miejsce 
wśród miast poniżej 75 tys. miesz-
kańców i tym sam zostaliśmy uzna-

ni za wzorcowe Centrum Infor-
macji Turystycznej. Działalność 
MCIT została wysoko oceniona 
już wcześniej. Nasze centrum 
otrzymało w 2006 roku wyróż-
nienie w konkursie na Najlepsze 
Centrum Informacji Turystycz-
nej w Polsce. W 2007 roku zajęli-
śmy już pierwsze miejsce 
wspólnie z Centrum Promocji i 
Informacji Turystycznej w Gi-
życku. W tym roku Giżycko 
zajęło II miejsce, natomiast III 
miejsce zajął Malbork. MCiT 
jest jednocześnie siedzibą Lo-
kalnej Organizacji Turystycz-
nej Ziemia Mrągowska.  
 

Robert Wróbel, MCIT 

Turystyka  
jako wyzwanie 
W środę 22 października odbyły się w 
Ełku uroczyste obchody Światowego 
Dnia Turystyki pod hasłem „Turystyka – 
wyzwania w obliczu zmian klimatycz-
nych”. Światowy Dzień Turystyki został 
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogól-
ne Światowej Organizacji Turystyki w 
1979 roku jako najważniejsze cykliczne 
święto branży turystycznej. Organizato-
rem gali była Warmińsko-Mazurska 
Regionalna Organizacja Turystyczna. W 
uroczystości wzięło udział około 140 
zaproszonych gości z całego wojewódz-
twa. Obecni byli samorządowcy, przed-
stawiciele firm branżowych oraz organi-
zacji turystycznych. Udział wzięła także 
Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec, 
jak również prezes Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Ziemia Mrągowska” Ro-
bert Wróbel. W czasie zebrania przema-
wiał Wicemarszałek Jarosław Słoma, 
Dyrektor Departamentu Turystyki Urzę-
du Marszałkowskiego Stanisław Haraj-
da, Starosta Ełcki Krzysztofa Piłata. De-
legacja mrągowska nie tylko przysłuchi-
wała się przemówieniom, ale brała w 
obchodach aktywny udział. Burmistrz 
Otolia Siemieniec została uhonorowana 
przez Prezesa Warmińsko-Mazurskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Jarosława Klimczaka za szczególny 
wkład w tworzenie i promowanie lokal-
nych produktów turystycznych. - Widać, 
że w Mrągowie mają pomysł na tworzenie 
całościowego produktu i przyciąganie tury-
stów nie tylko na czas imprezy, ale także 
poza sezonem - mówił prezes WMROT, 
przy okazji zakwalifikowania mrągow-
skiego Pikniku Country oraz Westerno-
wego Miasteczka Mrongoville do etapu 
ogólnopolskiego na Najlepszy Produkt 
Turystyczny ocenianego przez Polską 
Organizację Turystyczną. Wśród nielicz-
nych przemawiających znalazł się także 
kierownik MCIT i jednocześnie prezes 
LOT ”Ziemia Mrągowska” Robert Wró-
bel. – Cieszę się, że w województwie dostrze-
żono nasze działania. Zostaliśmy wysoko 
ocenieni i jako prezes wzorcowej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej zostałem popro-
szony, by opowiedzieć o naszych dotychcza-
sowych osiągnięciach. Ponieważ LOT jest 
platformą porozumienia samorządowców i 
przedstawicieli sektora turystycznego, więc 
w moim przemówieniu chodziło o wykazanie 
korzyści płynących dla zaangażowanych 
stron i przez to miało zachęcić do zakładania 
LOT-ów.  

Zostań przewodnikiem turystycznym 
Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK 
w Olsztynie organizuje kurs pozwala-
jący uzyskać państwowe uprawnienia 
przewodnika turystycznego po woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. 
Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i 10 
wycieczek terenowych (razem 250 
godz.) oraz ma charakter studium wie-
dzy o środowisku naturalnym, historii 

i współczesności regionu.  Koszt 
kursu: 1500 zł, możliwość wpłaty w 
ratach. Szczegółowe informacje:  
Oddział Warmińsko-Mazurski 
PTTK, 10-950 Olsztyn,  
Staromiejska 1, 
poczta@mazury.pttk.pl  
tel. 089 527 36 65, 
kom 607 280 160 
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Plebiscyt na Najpopularniejszego  
Sportowca Mrągowa 2008 roku 

Rusza kolejna, piętnasta już edycja Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Roku pod Patronatem 
Burmistrza Mrągowa. Jak co roku, głosować będziemy na swoich kandydatów za pomocą kuponów, wycię-
tych z Kuriera Mrągowskiego i Magazynu Mrągowskiego. Organizatorzy Plebiscytu zapraszają do wspól-
nej zabawy. 

T o już piętnasty Plebiscyt na Naj-popularniejszego Sportowca. 
Znamy już kandydatów do tego 
tytułu. Zgłosiły ich mrągowskie 

kluby sportowe Mrągowia, Baza oraz Mrą-
gowskie Stowarzyszenie Rowerowe MCH, 
jest też kilkoro niezrzeszonych sportow-
ców.   By głosować na wybranego sportow-
ca, należy wypełnić specjalne  kupony, 
który drukujemy na naszych łamach. Po 
raz pierwszy w historii Plebiscytu na kupo-
nie wpisujemy tylko trzy nazwiska, a nie 
jak do tej pory, pięć. Kupony należy wrzu-
cić do urny, wystawionej w Centrum Kul-

tury i Turystyki. Jedna osoba może głoso-
wać wypełniając tylko jeden kupon. Na 
kuponie należy wypełnić wszystkie trzy 
rubryki. Kupony z niewypełnionymi ru-
brykami nie będą brane pod uwagę. Z 
przedstawionych kandydatów należy wy-
brać trzech i ich nazwiska wpisać na kupo-
nie, w kolejności według własnego uzna-
nia. Za pierwsze miejsce kandydat otrzyma 
3 punkty, za drugie - 2, za trzecie—1. Po 
zliczeniu wszystkich punktów specjalna 
komisja utworzy ranking popularnych 
sportowców. Podsumowanie Plebiscytu 
odbędzie się 7 lutego 2009 roku podczas 

Balu Sportowca, na którym wręczone będą 
nagrody dla zwycięzców.  
Wraz z rozstrzygnięciem tego Plebiscytu 
Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, 
współorganizator imprezy wręczy nagrodę 
dla Przedsiębiorcy Roku. Nagrody otrzy-
mają również Trener i Sponsor Sportu 
Roku 2008.  
Informacje, dotyczące Balu Sportowca, za-
mieścimy w następnym MM. 
 
Więcej informacji na temat głosowania 
można otrzymać w Urzędzie Miejskim pod 
nr telefonu 089 741 2111. Osoba do kontak-
tu – Katarzyna Enerlich. 

Na tych sportowców głosujemy: 
Klub Sportowy Baza Mrągowo 

Żeglarstwo  
Madeleine Zielińska 
Nadia Zielińska  
1m – Meczowe Mistrzostwa Polski Seniorek, 
Człuchów, 1m – Meczowe Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski, Człuchów, 13m – Mistrzo-
stwa Świata Juniorów, Gdynia, 4m – Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski, Kamień Pomorski 
Tomasz Januszewski  
5m – Mistrzostwa Świata Juniorów, Gdynia, 
1m – Meczowe Mistrzostwa Polski Seniorów, 
Człuchów 
1m – Meczowe Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski, Człuchów, 2m – Mistrzostwa Polski 
Seniorów, Kamień Pomorski, 2m – Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski, Kamień Pomorski 
Bartłomiej Michalczyk 
Wojciech Gontarz 
1m – Mistrzostwa Polski Seniorów, Giżycko, 
1m – Mistrzostwa Polski Juniorów, Giżycko 
Sara Piasecka  
3m – Mistrzostwa Europy – kat.dziewcząt, 
Włochy 
3m – Mistrzostwa Holandii, 2m – Drużynowe 
Mistrzostwa Europy, Niemcy, 2m – Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży, Dobrzyń, 1m – 
Mistrzostwa Świata, Siemianówka, 1m – Mi-
strzostwa Europy, Siemianówka, 1m – Mi-
strzostwa Polski, Okartowo  
1m – Puchar Polski klasz ICE Opti  

Karolina Anzel  
4m – Mistrzostwa Świata, Siemianówka, 4m 
– Mistrzostwa Europy, Siemianówka, 2m – 
Mistrzostwa Polski, Okartowo  
Nina Szymczyk  
3m – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ka-
mień Pomorski, 3m – Długodystansowe 
Mistrzostwa Polski, Tałty  
Monika Szefler 
2m – Mistrzostwa Polski w Windsurfingu 
Lodowym, Giżycko  
Arkadiusz Brzozowski 
1m – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
Dobrzyń, 4m – Mistrzostwa Świata Juniorów, 
Gdynia 
5m – Mistrzostwa Europy Juniorów, Włochy. 
Mistrzostwa Polski Juniorów, Tałty 
Kajakarstwo 
Martyna Lisiecka 
1m – Mistrzostwa Polski Młodzików, Poznań,  
Dominika Włodarczyk  
2m – Mistrzostwa Polski Młodzików Poznań, 
3m – Długodystansowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów, Poznań  

Piłka nożna 
Piotr Osmański  – wyróżniający się zawod-
nik na pozycji bramkarza. W sezonie 2007/-
2008 III miejsce w rozgrywkach IV ligi i 

awans do trzeciej ligi. W sezonie 2006/2007 II 
miejsce w Wojewódzkim Pucharze Polski i 
awans do rozgrywek szczebla centralnego. 
Łukasz Kuśnierz – wyróżniający się zawodnik 
na pozycji pomocnika drużyny MKS Mrągowia. 
W sezonie 2007/2008 III miejsce w rozgryw-
kach IV ligi i awans do trzeciej ligi. W sezonie 
2006/2007 osiągnął z drużyną II miejsce w 
Wojewódzkim Pucharze Polski. 
Lubomir Wasilewski – wyróżniający się za-
wodnik na pozycji obrońca drużyny MKS Mrą-
gowia. W sezonie 2007/2008 III miejsce w 
rozgrywkach IV ligi i awans do trzeciej ligi. W 
sezonie 2006/2007 osiągnął z drużyną II miej-
sce w Wojewódzkim Pucharze Polski. 
Dawid Wiśniewski  – wyróżniający się za-
wodnik na pozycji pomocnika drużyny MKS 
Mrągowia. W sezonie 2007/2008 III miejsce w 
rozgrywkach IV ligi i awans do trzeciej ligi. 
Jakub Cesarek  – junior młodszy – pomocnik. 
Bardzo dobrze wyszkolony technicznie, motor 
napędowy gry ofensywnej zespołu. Zespół 
Juniorów młodszych po rundzie jesiennej zaj-
muje I miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo 
klasy okręgowej Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Piłki Nożnej. Osiągnął również 
ćwierćfinał w VI Między Narodowym Turnieju 
Piłki Nożnej „REMES CAP” w Opalenicy. W 
miesiącu listopadzie 2008 przechodzi do MKS 
Polonia Warszawa. 
Błażej Borowski  – młodzik drużyny MKS 
Mrągowia, grający na pozycji środkowego 

Klub Sportowy MKS Mrągowia 
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pomocnika. Trenujący do 4 lat. Jest wymaga-
jącym zawodnikiem na boisku. Gra w kadrze 
województwa w roczniku 1994. 
Tenis stołowy 
Monika Żbikowska  – zawodniczka młodzie-
żowej kadry narodowej w tenisie stołowym. 
Wicemistrzyni polski młodziczek w grze de-
blowej w 2008 roku. I miejsce w mistrzo-
stwach województwa młodziczek w grze poje-
dynczej, deblowej i miksie w 2008 roku.  
Szachy 
Adam Plichta  – zawodnik młodzieżowej 
kadry województwa. W 2008 roku wygrał 
turniej juniorów województwa warmińsko-
mazurskiego w Giżycku, w kategorii do lat 18. 
Reprezentuje Liceum Ogólnokształcące w 
Mrągowie, w wojewódzkiej lidze szkolnej. 

Paweł Madrak 
1m w Mistrzostwach Makroregionu Warszaw-
sko-Mazurskiego na torze – wyścig australij-
ski 

2m w Mistrzostwach Makroregionu War-
szawsko-Mazurskiego na torze w wyścigu 
drużynowym 
I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu 
Warszawsko-Mazurskiego w parach 
Tomasz Madrak 
1m w Mistrzostwach Makroregionu War-
szawsko-Mazurskiego na torze – wyścig 
australijski 
II miejsce w Mistrzostwach Makroregionu 
Warszawsko-Mazurskiego na torze w wyści-
gu drużynowym, 3m w Mistrzostwach Makro-
regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kolar-
stwie górskim MTB 
Mateusz Jezuit 
3m Międzynarodowy Wyścig Szosowy w 
Sokółce 
III miejsce w Pucharze Warmii i Mazur w 
wyścigu szosowym w Barczewie 
1m w wyścigu w kolarstwie górskim MTB w 
Elblągu 
Kamil Rachwalik 
9m w Górskich Mistrzostwach Polski w Jele-
niej Górze, 1m w wyścigu kolarskim 
„Dookoła Podlasia” Siedlce 

Dominik Marcinkjan 
3m w wyścigu MTB w Bartoszycach 
3m w wyścigu MTB w Gołdapi 
3m w wyścigu MTB w Mrągowie 

Sporty siłowe - Przemysław Brzoza 
Szachy - Anna Stolarczyk 
Maratony pływackie - Andrzej Kossewski 
 
Organizacja pozarządowe, zajmujące się 
sportem oraz osoby prywatne mogą jeszcze 
zgłaszać swoich kandydatów do tytułu Naj-
popularniejszego Sportowca Mrągowa Roku 
2008.  
 
Zgłaszać można telefonicznie 089 741 2111 
lub mailem: promocja@mragowo.um.gov.pl 
 

Mrągowskie  

Stowarzyszenie Rowerowe 

Zawodnicy niezrzeszeni 
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Zaproszenie do współpracy 
- Zachęcamy organizatorów wszelkiego rodzaju 
imprez organizowanych w Mrągowie lub okolicy 
do przesyłania, krótkiej informacji o imprezie na 
e-mail: ckit@ckit.mragowo.pl—mówi dyrektor 
CKiT Lech Gołębicki.  
Informacja zostanie bezpłatnie zamieszczona w 
dziale Co jest grane w Mrągowie na nowej stronie 
CKiT.  
Dzięki temu mieszkańcy Mrągowa i powiatu 
mrągowskiego będą mieli możliwość uzyskania 
zbiorczej informacji o wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych odbywających się w 
najbliższej okolicy.  
 
Kukiełki nagrodzone 
Rozstrzygnięty został konkurs na kukiełkę w 
ramach projektu "Szansa na równy start", realizo-
wanego przez Centrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Podsumowaniem konkursu jest wystawa, którą 
można oglądać w holu Centrum Kultury i Tury-
styki.  Autorzy najciekawszych prac, 26 listopa-
da, wyjadą w nagrodę do Olsztyńskiego Teatru 
Lalek na spektakl "Uwaga. Bajki na drodze". 
Pobyt w Teatrze odbędzie się pod hasłem "Teatr 
na scenie i od kulis". Lista nagrodzonych na 
stronie www.ckit.mragowo.pl 

 

Święto Niepodległości  
PROGRAM uroczystosci 

man „Dobranoc Mamo”, reż. Seba-
stian Badurek. Ponadto w Centrum 
Kultury i Turystyki zorganizowane 
są wystawy okolicznościowe z okazji  
90. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości 
 
Imprezy towarzyszące 
7 listopada godz. 16.30  
Państwowa Szkoła Muzyczna  
I Stopnia w Mrągowie.  
Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły 
 
9 listopada godz. 19.00     
Kościół św. Rafała Kalinowskiego 
Koncert „Requiem Aeternam” w wy-
konaniu Szkolnej Orkiestry Kameral-
nej PSM I Stopnia w Olecku  
(dyrygent Tomasz Wawrzyniec 
Gawroński),  
Żeńskiego Chóru „La Presto” z ZSZ 2 
w Szczytnie  
(dyrygent Joanna Gawryszewska),  
Chóru PSM I Stopnia w Mrągowie i 
Mrągowskiego Chóru Schola Vocale  
(dyrygent Cezary Nowakowski) 
10 listopada godz. 11.00    
Rajd pieszy „Azymut niepodległość”  
(zbiórka przy Komendzie Hufca 
ZHP, ul. Kopernika 2c) 
 
Imprezy sportowe 
 9 listopada godz. 10.00      
Restauracja Patria, ul. Wojska Pol-
skiego, Turniej Brydża Sportowego 
Parami im. Edmunda Skrzypczaka 

11 listopada  
10.30 - Kościół św. Wojciecha 
Uroczysta Msza Święta 
godz. 11.45  - Przejazd starych pojaz-
dów wojskowych ulicami miasta. 
Start z Mrongoville, zakończenie - 
plac na terenie byłej jednostki woj-
skowej, gdzie zaplanowano poczę-
stunek wojskową grochówką.  
godz. 17.00  
Centrum Kultury i Turystyki 
Okolicznościowa prelekcja 
Wręczenie nagród laureatom konkur-
su szkolnego. Wręczenie statuetek 
Niezapominajek osobom zasłużonym 
dla Mrągowa. Koncert Kwartetu 
Smyczkowego AVISTA Filharmonii 
Warmińsko - Mazurskiej. Pokaz 
sztucznych ogni (przed Centrum 
Kultury i Turystyki). 
  
Imprezy w CKiT 
8 listopada godz.17.00        
Centrum Kultury i Turystyki  
Koncert Szkolnej Orkiestry Kameral-
nej PSM I Stopnia w Olecku, pod dy-
rekcją Tomasza Wawrzyńca Gawroń-
skiego 
 
9 listopada godz. 19.00      
KONCERT - RENATA PRZEMYK  
Centrum Kultury i Turystyki  
Akustik Trio  (bilety 25,20,15 zł) 
 
10 listopada godz. 18.00    
Spektakl Teatru Mańja  Mirsha Nor-

APEL BURMISTRZA MRĄGOWA 
W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości uprzejmie proszę o aktywne włącze-
nie się w obchody tego ważnego dla narodu polskiego dnia. W tym roku mija bowiem 90. 
rocznica odzyskania niepodległości. Senat Rzeczpospolitej, uchwałą z dnia 24 kwietnia 
2008 roku, postanowił o nadaniu tegorocznym obchodom wyjątkowo uroczystego charak-
teru.  
Zwracam się do Państwa z apelem - zadbajmy o odświętny wygląd naszego Miasta. Zachę-
cam do przyozdobienia flagami biało-czerwonymi oraz dekoracjami o symbolice narodo-
wej,  wystaw sklepowych, witryn, siedzib przedsiębiorstw, firm i instytucji. Uczcijmy god-
nie i uroczyście Narodowe Święto Niepodległości.  

Burmistrz Mrągowa  
Otolia Siemieniec 

CKiT ma nową stronę www 
Centrum Kultury i Turystyki zapra-
sza na swoją nową stronę interneto-
wą. Witryna zmieniła swój wygląd, 
jest na niej miejsce na aktualności, 
ważne imprezy i koncerty. Do po-
brania zdjęcia z najważniejszych 
mrągowskich festiwali i całorocz-
nych imprez, organizowanych nie 
tylko przez CKiT, ale również inne 
placówki kulturalne, instytucje i fir-
my. 


