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w numerze: 

Udekoruj  
swoje Miasto! 
Konkurs na Najpiękniejszą Deko-
rację Świąteczną i Noworoczną Czytaj str. 3 

Piknik Country i Miasteczko Westernowe Mrongoville docenione! 

Mrągowski  
certyfikat POT  

Mrągowski Piknik Country oraz Miasteczko Westernowe Mrongoville 
mają juŜ certyfikaty. Wręczono je Burmistrz Mrągowa, Otolii Siemie-
niec podczas Wielkiej Gali z okazji podsumowania konkursu Polskiej 
Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny. Uroczy-
stość odbyła się 20 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

P iknik Country jest najbar-
dziej znanym festiwalem 
muzycznym, który w 
tym roku wzbogacił się o 

nową atrakcję, czyli Miasteczko 
Westernowe „Mrongoville”.  

- Miasteczko Westernowe 
Mrongoville jest kontynuacją 27 
letniej tradycji mrągowskich Pikni-
ków - mówiła Burmistrz Otolia 
Siemieniec podczas wywiadu w 
Polskim Radiu Pr. 1. W uroczystej 
Gali uczestniczył teŜ Rafał DręŜek, 
dyrektor Mrongoville oraz Robert 
Wróbel, kierownik MCiT. Ponadto 

Grand Prix Sukcesu 
Zespół Wokalny Sukces odnosi 
sukcesy w ogólnopolskich kon-
kursach i przeglądach. Rozpo-
czyna równieŜ pracę nad aran-
Ŝacjami pieśni mazurskich. 

Czytaj str. 5 

Przebudowa dróg 
Mrągowo otrzyma w 2009 roku 
dofinansowanie z Rządowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008-2011 na przebudowę 
ulic Kolejowej i Obwodnicy, a dzię-
ki wnioskowi Powiatu Mrągowskie-
go, równieŜ na ulicę Młynową. Czytaj str. 3 

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia składamy serdeczne Ŝyczenia, Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia składamy serdeczne Ŝyczenia, Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia składamy serdeczne Ŝyczenia, Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia składamy serdeczne Ŝyczenia,     
aby te najpiękniejsze iaby te najpiękniejsze iaby te najpiękniejsze iaby te najpiękniejsze i    rodzinne polskie Święta upłynęły rodzinne polskie Święta upłynęły rodzinne polskie Święta upłynęły rodzinne polskie Święta upłynęły     

w Ŝyczliwej i radosnej atmosferze. w Ŝyczliwej i radosnej atmosferze. w Ŝyczliwej i radosnej atmosferze. w Ŝyczliwej i radosnej atmosferze.     
Niech puste miejsce przy wigilijnym stole będzie symbolem obecności tych, Niech puste miejsce przy wigilijnym stole będzie symbolem obecności tych, Niech puste miejsce przy wigilijnym stole będzie symbolem obecności tych, Niech puste miejsce przy wigilijnym stole będzie symbolem obecności tych,     

którzy są z dala od domu rodzinnego. którzy są z dala od domu rodzinnego. którzy są z dala od domu rodzinnego. którzy są z dala od domu rodzinnego.     
W Nowym Roku Ŝyczymy Mieszkańcom i Gościom dobrego zdrowia, wielu sukcesów, W Nowym Roku Ŝyczymy Mieszkańcom i Gościom dobrego zdrowia, wielu sukcesów, W Nowym Roku Ŝyczymy Mieszkańcom i Gościom dobrego zdrowia, wielu sukcesów, W Nowym Roku Ŝyczymy Mieszkańcom i Gościom dobrego zdrowia, wielu sukcesów,     

trafnych decyzji i spełnionych nadziei. trafnych decyzji i spełnionych nadziei. trafnych decyzji i spełnionych nadziei. trafnych decyzji i spełnionych nadziei.     
    
 Przewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady Miejskiej    

    
Zbigniew LubowidzkiZbigniew LubowidzkiZbigniew LubowidzkiZbigniew Lubowidzki    

Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa     
    
    

Otolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia Siemieniec    

 

Ciąg dalszy na str. 2 
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 TURYSTYKA 

Mrągowskie Centrum Informacji   Tury-
stycznej powstało w 2004  roku na podsta-
wie porozumienia między samorządami: 
Miasta Mrągowo, Gminy Mrągowo i Po-
wiatu Mrągowskiego. Od samego początku 
nastawione było na integrację i wspólną 
promocję całej Ziemi Mrągowskiej.  

Miasto Mrągowo przeznacza największe 
środki na utrzymanie MCIT. Z kasy miej-
skiej wypłynęła w tym roku kwota 66 tys. 
złotych. W kosztach utrzymania MCIT par-
tycypuje równieŜ Powiat Mrągowski - 35 
tys. zł, oraz Gmina Mrągowo - 15,6 tys. 
złotych. 

 MCIT, z nowym kierownikiem, Rober-
tem Wróblem, stale współpracuje przy 
wspólnych z Miastem przedsięwzięciach 
promocyjnych.  Uczestnictwo w targach i 
prezentacjach, współredagowanie tekstów 
do materiałów promocyjnych i współorga-
nizacja imprez o takim znaczeniu. Ponadto 
realizacja projektów turystycznych, zmie-
rzających do ochrony dziedzictwa regional-
nego. 

- ZłoŜyliśmy przez Urząd Miasta dekla-
rację wstępną uczestnictwa w projekcie 
modernizacji punktów IT w województwie 
Warmińsko-Mazurskim. Projekt nadzoruje 
Marszałek. Będzie realizowany przy wspar-
ciu funduszy unijnych. Podmiotem składa-
jącym naszą deklaracje był Urząd Miasta - 
mówi Robert Wróbel.  - Ponadto MCIT 
przekazywał dane do tworzonego Systemu 
Informacji Miejskiej.  

Przy MCIT działa Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, której 
prezesem jest Robert Wróbel. Wspólnie z  
MCIT realizuje ona turystyczne i promo-
cyjne przedsięwzięcia, a priorytetem pro-
wadzonej działalności jest przyciągniecie 
jak największej liczby turystów do nasze-
go Miasta oraz do całej Ziemi Mrągow-
skiej.  

Burmistrz Otolia Siemieniec zaprosi-
ła równieŜ osoby, których wkład w 
rozwój mrągowskich Pikników jest 
niekwestionowany: Korneliusza Pa-
cudę, Halinę Gąsiorowską, Jerzego 
Głuszyka, Krzysztofa Majkowskiego 
oraz Michała Lonstara Łusz-
czyńskiego, którego gitaro-
wy akord otwierał pierwszy 
w historii Piknik Country.  

- Chcę w ten sposób po-
dziękować wszystkim za te 
lata pracy, bo to nasz wspól-
ny sukces - powiedziała pani 
Burmistrz podczas wręcze-
nia certyfikatu. Galę prowa-
dzili dziennikarze, związani 
z turystyczną promocją: Sła-
wa Bieńczycka z Polskiego 
Radia PR1 i Paweł Pochwała 
z TVP1, który w Mrągowie 
prowadził program Kawa 
czy Herbata. Oprócz Mrągo-

wa, certyfikaty produktów turystycz-
nych otrzymało 10 laureatów, na 90 
zgłoszonych do konkursu. W przy-
szłym roku Mrągowo wystartuje w 
konkursie o Złoty Certyfikat, przyzna-
wany laureatom poprzednich edycji. 

Kto moŜe otrzymać certyfikat? 
By ubiegać się o certyfikat najlepszego produktu turystycznego Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej, trzeba najpierw przejść eliminacje na szczeblu wojewódz-
twa. Wstępną selekcję przeprowadziła Warmińsko-Mazurska Organizacja Tu-
rystyczna, a dokładniej wybrana przez nią kapituła konkursowa. W jej skład 
weszli eksperci ds. turystyki, naukowcy, samorządowcy i dziennikarze, którzy 
postawili na produkty wybijające się w mediach ogólnokrajowych i przycią-
gnęły turystów równieŜ spoza regionu. 
Wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej złoŜyło Mrągowskie Centrum 
Informacji Turystycznej wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną "Ziemia 
Mrągowska". W przyszłym roku mrągowski Piknik wystartuje w konkursie o 
Złoty Certyfikat POT, o który ubiegać się mogą wyłączni ci, którzy wcześniej 
otrzymali juŜ certyfikat. 

Certyfikaty na wielkiej gali POT  
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Udekoruj swoje Miasto! 
Konkurs na najciekawszą dekora-
cję świąteczną ogłosiła burmistrz 
Mrągowa, Otolia Siemieniec. 
Ubiegłoroczny cieszył się duŜym 
zainteresowaniem - a dzięki po-
mysłowości mieszkańców miasto 
było wyjątkowo pięk-
nie udekorowane.  
- Chcemy wspólnie podkre-
ślić radosny, świąteczno - 
noworoczny nastrój, jaki 
panuje w naszym mieście - 
mówi burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec. Do 
konkursu moŜna zgłosić 
oryginalne i luminacje 

Modernizacja mrągowskich dróg 

Przebudowa z programu 
Opublikowano wynik oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinan-
sowanie wraz z listą rankingową wnioskodawców ubiegających się o dotacje 
w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 gmin 
i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Wniosek zgłoszony przez 
samorząd Mrągowa pod nazwą „Przebudowa ulic Kolejowej i Obwodnicy w 
Mrągowie” uzyskał kwalifikację na liście rankingowej do dofinansowania 
kwotą 1 877,80 tys. zł. 

P rzebudowa ulicy Kolejowej 
oraz Obwodnicy w Mrągowie 
– te plany mają być zrealizo-
wane w 2009 roku. Miasto 

przystąpiło do Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011. Uzyskanie dofinansowania po-
zwoli na całkowitą przebudowę tego 
waŜnego dla układu komunikacyjnego 
Miasta odcinka dróg. Inwestycja ta 
jest, po adaptacji hotelu Krajan na 
mieszkania komunalne i przepro-
wadzce dworca PKS na ulicę Kolejo-
wą, kolejnym waŜnym elementem 
poprawy wizerunku tej części Mrągo-
wa.  

Do Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg dwie inwestycje zgłosił 
równieŜ Powiat Mrągowski. Obie uzy-
skały wysoką punktację w rankingu, co 
daje duŜe szanse na dofinansowanie. 
Jedną z nich jest „Przebudowa powiato-
wej drogi ul. Młynowa”, która ma uzy-
skać dofinansowanie w kwocie 1 850 
000 zł. Powiat zabezpieczył w budŜecie 
na tą inwestycję ponad 1 350 000 zł. Na 
przebudowę kanalizacji deszczowej w 
ulicy Młynowej, na podstawie podpisa-
nego porozumienia, 500 tys. zł. wyasy-

gnuje Miasto Mrągowo. W tej chwili 
trwa tryb odwoławczy, w czasie które-
go wnioskodawcy mogą wnosić za-
strzeŜenia.  

Po zakończeniu całej procedury 
kwalifikacyjnej inwestycje zrealizowa-
ne i rozliczone będą w 2009 roku.  

Przebudowa ul. Kolejowej (na od-
cinku dawnego Hotelu Krajan do wy-
jazdu z ul. Piaskowej) oraz ul. Obwod-
nicy (na odcinku od wyjazdu z ul. Pia-
skowej do wyjazdu na ul. Wojska Pol-
skiego) to priorytety drogowych inwe-
stycji w Mrągowie. Przebudowa na 

pewno odciąŜy zatłoczone centrum. 
- Istnieje potrzeba odsunięcia ruchu 

tranzytowego od zabytkowego centrum 
miasta – mówią urzędnicy z referatu 
inwestycji.  

Jak wynika z ich wyliczeń, liczba 
pojazdów, przejeŜdŜających przez cen-
trum w tak zwanym ruchu lokalnym 
powinna zmniejszyć się o 30 procent, zaś 
o 90 procent zmniejszy się liczba pojaz-
dów w ruchu dalekobieŜnym. Na pewno 
zmniejszy się równieŜ liczba wypadków 
na tych najczęściej wybieranych przez 
kierowców drogach. Najgorsze statysty-
ki pod tym względem dotyczą ulicy 
Wojska Polskiego – w tym roku było juŜ 
tam trzy wypadki, w których zginęła 
jedna osoba, a dwie zostały ranne. 

Ubiegły rok był jeszcze gorszy. Aby 
zwiększyć bezpieczeństwo uŜytkowni-
ków przebudowywanych dróg, plano-
wane są przejścia dla pieszych, w tym 
przejście dwuetapowe, oświetlenie, 
oraz dokładne oznakowanie pionowe i 
poziome.  

 
Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych to waŜna rządowa ini-
cjatywa. Głównym celem programu jest 
wsparcie przebudowy kluczowych od-
cinków dróg gminnych i powiatowych, 
prowadzące do zwiększenia płynności 
ruchu i poprawy bezpieczeństwa komu-
nikacyjnego.  

WaŜne jest teŜ wspieranie tworzenia 
powiązań sieci dróg powiatowych i 
gminnych z siecią dróg wojewódzkich i 
krajowych. Nowe drogi w Mrągowie to 
zatem szansa nie tylko na bezpieczną 
komunikację, ale równieŜ na przycią-
gnięcie do miasta turystów.  

Przebudowa ulic Kolejowej i Obwodnicy 
Całkowita wartość projektu: 3 755 661 zł 
 
Dofinansowanie z Narodowego Programu  
Przebudowy Dróg Lokalnych: 1 877 830 zł 

Basen i lodowisko  
zgłoszone do RPO 

 
Samorząd Miasta złoŜył wniosek o dofinansowanie 
ze środków unijnych projektu: „Budowa basenu 
krytego i zadaszonego lodowiska w Mrągowie”. 
Całkowita wartość inwestycji: 22 988 872,40.  
Wnioskowana kwota ze środków unijnych (Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-
2013): 16 092 210,68 zł. Do Urzędu Marszałkowskiego, In-
stytucji Zarządzającej RPO, wpłynęło 20 wniosków na 
łączną wnioskowaną kwotę ponad 156 mln zł, natomiast 
do ogólnego rozdysponowania jest  33 840 000 zł. 

świetlne, świąteczne wystawy i ekspo-
zycje a nawet... ładnie udekorowane 
p r y w a t n e  d o m y  i  b a l k o n y .  
Zgłoszenia moŜna dokonać telefonicz-
nie lub osobiście pod nr telefonu: 089 
741 2111. Zgłoszenia przyjmowane 
będą do piątku 19 grudnia.  
W dniach od 23 do 31 grudnia konkur-

sowe dekoracje oceni spe-
cjalna komisja. Dodatkowe 
informacje o konkursie moŜ-
na otrzymać w Referacie 
Strategii, Rozwoju Promocji i 
Integracji Europejskiej lub 
m a i l e m :  p r o m o -
cja@mragowo.um.gov.pl. 
Osoba do kontaktu: Katarzy-
na Enerlich. 
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 OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 
Burmistrz Mrągowa informuje, Ŝe w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie ogłoszono na 
okres 21 dni wykazy następujących nieruchomo-
ści przeznaczonych do wydzierŜawienia w trybie 
bezprzetargowym: 

• część działki nr 9/3 ( obręb nr 6 ), połoŜonej przy ul. 
Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon 
handlowy, 

• część działki nr 66 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. 
Warszawskiej z przeznaczeniem pod pawilon handlo-
wy, 

• część działki nr 265/7 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. 
Królewieckiej z przeznaczeniem pod pawilon handlo-
wy, 

• część działki nr 153/1 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. 
Ratuszowej z przeznaczeniem pod pawilon handlowy, 

• część działki nr 50/28 ( obręb nr 9 ), połoŜonej na 
osiedlu Nikutowo z przeznaczeniem pod kontener na 
odpady. 

• części działki nr 230/13 ( obręb nr 2 ), połoŜonej przy 
ul. Młynowej z przeznaczeniem na poprawę zagospo-
darowania Ośrodka Wakacyjnego „Klub Mazury” w 
Mrągowie, 

• części działki nr 78/2 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. 
Mickiewicza z przeznaczeniem na cele handlowo – 
usługowe, 

• części działki nr 232/2 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. 
Oficerskiej 1A z przeznaczeniem na poprawę nieru-
chomości przyległej.  

• część działki nr 5/5 ( obręb nr 5), połoŜonej przy ul. M. 
C. Skłodowskiej z przeznaczeniem pod tablicę rekla-
mową, 

• część działki nr 142 ( obręb nr 1  ), połoŜonej przy ul. 
Młodkowskiego z przeznaczeniem na cele handlowo – 
usługowe, 

• część działki nr 131/25  ( obręb nr Polska Wieś ), 
połoŜonej przy ul. Młodkowskiego z przeznaczeniem 
na cele handlowo – usługowe, 

• część działki nr 117/2 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. 
Królewieckiej z przeznaczeniem na teren okalający 
pawilon, 

• część działki nr 119/4 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. 
Królewieckiej z przeznaczeniem na teren okalający 
pawilon, 

• część działki nr 262/5 ( obręb nr 5 ), połoŜonej przy ul. 
Nowogródzkiej z przeznaczeniem pod tablicę reklamo-
wą.  

BliŜszych informacji na temat wyŜej 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.  
 

W Zespole Szkół Zawodowych w 
Mrągowie Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego KrzyŜa w Mrągowie 
wraz z Klubami Honorowych Daw-
ców Krwi z Mrągowa i Szestna zorga-
nizowali uroczystość upamiętniającą 
50-lecie istnienia honorowego krwio-
dawstwa w Mrągowie. W tym szcze-
gólnym dniu nie zabrakło gratulacji, 
podziękowań i odznaczeń najbardziej 
zasłuŜonych dawców. Gospodarzami 
uroczystości byli uczniowie Zespołu 
Szkół Zawodowych, którzy na tę oko-
liczność przygotowali program arty-
styczny (słowno-muzyczny). Obchody 
50-lecia honorowego krwiodawstwa 
otworzył Julian Osiecki, Przewodni-
czący Sejmiku 
Województwa 
Warmińsko – 
Ma z ur ski ego . 
Imprezę prowa-
dziła Maria 
Lemecha, sekre-
tarz Zarządu 
R e j o n o w e g o 
PCK w Mrągo-
wie. Podczas 
u r o c z y s t o ś c i 
wręczono hono-
rowym krwio-
dawcom odzna-
ki za oddawanie 

krwi, legitymacje a takŜe wyróŜnienia. 
Wśród tych ostatnich znalazły się me-
dale wybite z okazji 190-lecia Powiatu 
Mrągowskiego. Jeden z nich wicestaro-
sta Janusz Alicki wręczył Marii Leme-
sze. Wiceburmistrz nagrodził Marię 
Lemechą statuetką Niezapominajki. — 
Wśród moich nagród, ta będzie zajmo-
wała szczególne miejsce — powiedzia-
ła odbierając statuetkę wzruszona 
Maria Lemecha. Nie zabrakło listów 
gratulacyjnych. Jeden z nich odczytał 
Wójt Gminy Mrągowo, Jerzy Krasiń-
ski. Z okazji jubileuszu honorowego 
krwiodawstwa przyznano i wręczono 
medale i odznaczenia wszystkim za-
słuŜonym dla HDK./ed/ 

Półwiecze mrągowskiego HDK 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

J est to wielce satysfak-
cjonująca nagroda 
zwaŜywszy, Ŝe w 
Ogólnopolskim Festi-

walu Piosenki TALENTY-
’2008 w Pabianicach starto-
wało ogółem 73 wykonaw-
ców z całej Polski. Konku-
rowaliśmy z solistami i 
zespołami reprezentujący-
mi silne  ośrodki , znane z  
wysokiego poziomu woka-
listyki młodzieŜowej m. in. 
z  Łodzi, Wrocławia, Biel-
ska Podlaskiego, Wrześni „ 
– mówi szczęśliwa Agata 
Dowhań – kierownik ze-
społu.  
W konkursie zespół wyko-
nał ludową pieśń 
„Czerwone jabłuszko” w twórczym opraco-
waniu   Mariusza Garnowskiego, w którym 
autor połączył   elementy rapu z tradycyjną 
melodyką i śmiałą harmonią nawiązująca do 
kanonów jazzowych. Jury przyznając 
GRAND PRIX  doceniło     ciekawe brzmienie 
zespołu, oryginalne opracowanie muzyczne, 
stroje  idealnie zgrane ze stylem repertuaru. 

Ponadto trzy członkinie zespołu zapre-
zentowały się w kategorii solowej: Anitka 
Łosińska śpiewająca  wdzięczną piosenkę 
„Prawie dorosły walczyk”, Martyna Jaskul-
ska z piosenką  - „Dziesięć przykazań” i Aga-
ta Grześkiewicz z utworem do tekstu Gał-
czyńskiego – „Dzika róŜa”. Wszystkie otrzy-
mały WyróŜnienia w swoich kategoriach 
wiekowych. 

GRAND PRIX  wyśpiewane  przez naszą 
młodzieŜ jest   zasłuŜoną nagrodą za konse-
kwentny  kilkuletni wysiłek - uzdolnione 
osoby, tworzące trzon nagrodzonej grupy, 
uczestniczą w  zajęciach wokalnych   od pię-
ciu lat. Joanna Gadomska, Anita Perzan, Pa-
trycja Szamborowska, Kuba Pyśk, Bartek 
Bosek, Mateusz Deptuła  to osoby najbardziej 
zaangaŜowane w projekty artystyczne Studia 
Wokalnego SUKCES , świadomie rozwijające 
swoje muzyczne uzdolnienia. 

To nie jedyne w ostatnim czasie wyróŜ-
nienie dla Sukcesu. W sobotę, 6 grudnia na IX 
Międzynarodowym Festiwalu „SUPER MI-
KROFON RADIA JARD” w Białymstoku 
zespół SUKCES” otrzymał II nagrodę w kate-
gorii zespołów powyŜej 16 lat. „Nagrodę 
zawdzięczamy systematycznej pracy nad 
niełatwą aranŜacją wokalną „Ody do rado-
ści” Ludwika von Beethovena”- komentuje 

Agata Dowhań - pracę nad tym utworem 
rozpoczęliśmy podczas letnich warszta-
tów „Talenty na start”, systematycznie 
szlifując warsztat wykonawczy grupy. Do 
Białegostoku pojechała liczna grupa – 23 
osoby. Zwykle regulamin festiwali ograni-

WyróŜnienie dla mrągowskiego zespołu 

GRAND PRIX dla SUKCESU  
W dniu 29 listopada     mrągowski zespół wokalny SUKCES  wyśpiewał kolej-
ną ogólnopolską nagrodę. Tym razem zespół otrzymał najwyŜszą ocenę jury  
GRAND PRIX .  

Nowe twarze  
w Zarządzie TMZM 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrą-
gowskiej ma nowych przedstawicieli w 
zarządzie.  Są nimi: Alicja Michalkie-
wicz, Jerzy Balcerzak i Paweł Kisiel. 
Cała trójka reprezentuje środowisko 
nauczycielskie. 

 Alicja Michalkiewicz 
pracuje w Zespole 
Szkół Specjalnych w 
Mrągowie. Jest autor-
ką programu pn. 
„Pamiątka z Mrągowa 
i z Powiatu Mrągow-
skiego”, którego finał 
nastąpił podczas tego-
rocznych obchodów 

Dni Mrągowa. Alicja  Michalkiewicz jest oso-
bą młodą, obowiązkową i 
kreatywną. Z racji swych 
zalet i uzdolnień zajmować 
się będzie m.in. organizacją 
konkursów w TMZM. 
Jerzy Balcerzak to aktywny 
działacz społeczny, krzewi-
ciel kultury fizycznej i tury-
styki wśród dorosłych i 

cza ilość osób w zespołach do 6 lub 8 osób, 
nasza aranŜacja wymagała licznej grupy, 
dlatego z chęcią wybraliśmy festiwal, gdzie 
tych ograniczeń nie było. Oprócz uczestni-
ków zajęć wokalnych z Mrągowa wystąpiły 
teŜ poszczególne osoby z oddziałów Studia 
Wokalnego „Sukces” w innych miastach: 

Orzysza, Piecek, Biskupca, Olsztyna. 
Od 10 grudnia wybrane, najbardziej 
dyspozycyjne osoby SUKCESU rozpo-
czynają pod kierunkiem Agata Dowhań 
i Mariusza Garnowskiego nagrania stu-
dyjne 4 nowych utworów, tym razem 
opracowań pieśni mazurskich. Utrzy-
manie tak wysokiego poziomu arty-
stycznego zespołu, jak i duŜej aktywno-
ści w działaniu moŜliwe jest dzięki dota-
cjom Rady Miejskiej Mrągowa za po-
średnictwem Stowarzyszenia Wspiera-
nia Edukacji Artystycznej Dzieci i Mło-
dzieŜy, posiadającego status poŜytku 
publicznego, jak równieŜ, dzięki dobrej 
współpracy z domami kultury w Orzy-
szu, Pieckach i Biskupcu. Poniesienie 
duŜego kosztu akredytacji i transportu 
na dwa festiwale umoŜliwili nam dar-
czyńcy wpłat 1% podatku z rocznego 
rozliczenia z fiskusem.  
Wszystkim, którym rozwój na-

szej uzdolnionej młodzieŜy nie jest 
obojętny bardzo pięknie dziękuje-
my!  

 
info: Zespół Wokalny „Sukces” 

młodzieŜy szkolnej, członek Rady Gminnej 
Ludowych Zespołów Sportowych w Mrągo-
wie. Za zasługi w pracy zawodowej i społecz-
nej wielokrotnie był wyróŜniany i odznacza-
ny. W nowo wybranym Zarządzie TMZM 
pełni funkcję skarbnika. 

Paweł Kisiel jest wy-
chowawcą w Ośrodku 
Szkolenia i Wychowa-
nia OHP w Mrągowie. 
Był członkiem utwo-
rzonej przez Annę 
Pochyłę legendarnej 
gr up y tea t ra l ne j 
„ARTEFAKT”, obec-
nie z powodzeniem 
sam prowadzi amator-

ski zespół teatralny, który zaprezentował się 
publiczności podczas imprezy pn.„Artefakt i 
przyjaciele” zorganizowanej przez TMZM w 
lipcu ubiegłego roku. Paweł Kisiel pomimo 
młodego wieku moŜe pochwalić się dyplo-
mem otrzymanym od Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego za szerzenie kultu-
ry i sztuki wśród młodzieŜy. Z ramienia Za-
rządu TMZM odpowiadał będzie za organiza-
cję Dni Mrągowa w części organizowanej 
przez Towarzystwo. 
Nowym członkom Zarządu TMZM Ŝyczymy 
samych sukcesów i satysfakcji z pracy na 
rzecz społeczeństwa Ziemi Mrągowskiej.  ab. 
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Plebiscyt na Najpopularniejszego  
Sportowca Mrągowa 2008 roku 

 
Trwa piętnasta juŜ edycja Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Roku pod Patronatem Burmi-
strza Mrągowa. Głosować będziemy na swoich kandydatów za pomocą kuponów, wyciętych z Kuriera 
Mrągowskiego i Magazynu Mrągowskiego. Organizatorzy Plebiscytu zapraszają do wspólnej zabawy. 

T o juŜ piętnasty Plebiscyt na Najpo-
pularniejszego Sportowca. Kandyda-
tów do tego tytułu zgłosiły mrągow-
skie kluby sportowe Mrągowia, 

Baza oraz Mrągowskie Stowarzyszenie Rowe-
rowe MCH. Jest teŜ czterech niezrzeszonych 
sportowców.   By głosować na wybranego 
sportowca, naleŜy wypełnić specjalne  kupo-
ny, który drukujemy na naszych łamach. Po 
raz pierwszy w historii Plebiscytu na kuponie 
wpisujemy tylko trzy nazwiska, a nie jak do 
tej pory, pięć. Kupony naleŜy wrzucić do 
urny, wystawionej w Centrum Kultury i Tu-
rystyki. Jedna osoba moŜe głosować wypeł-
niając tylko jeden kupon. Na kuponie naleŜy 

wypełnić wszystkie trzy rubryki. Kupony z 
niewypełnionymi rubrykami nie będą brane 
pod uwagę. Z przedstawionych kandydatów 
naleŜy wybrać trzech i ich nazwiska wpisać 
na kuponie, w kolejności według własnego 
uznania.  
 
MoŜna głosować równieŜ telefonicznie. Wy-
syłamy smsy pod 7168, w treści wpisujemy 
LUNA SPORT I 3 NAZWISKA KANDYDA-
TÓW KOSZT SMS-A TO 1,22 Z VAT. 
 
Za pierwsze miejsce kandydat otrzyma 3 
punkty, za drugie - 2, za trzecie—1. Po zlicze-
niu wszystkich punktów specjalna komisja 

utworzy ranking po-
pularnych sportow-
ców. Podsumowanie 
Plebiscytu odbędzie 
się 7 lutego 2009 roku 
podczas Balu Spor-
towca w Hotelu Mer-
cure Mrongovia, na 
którym wręczone będą nagrody dla zwycięz-
ców.  
Wraz z rozstrzygnięciem tego Plebiscytu 
Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, 
współorganizator imprezy wręczy nagrodę 
dla Przedsiębiorcy Roku. Nagrody otrzymają 
równieŜ Trener i Sponsor Sportu Roku 2008.  

Na tych sportowców głosujemy: 
Klub Sportowy Baza Mrągowo 

śeglarstwo  
Madeleine Zielińska 
Nadia Zielińska  
1m – Meczowe Mistrzostwa Polski Seniorek, 
Człuchów, 1m – Meczowe MłodzieŜowe Mi-
strzostwa Polski, Człuchów, 13m – Mistrzo-
stwa Świata Juniorów, Gdynia, 4m – Młodzie-
Ŝowe Mistrzostwa Polski, Kamień Pomorski 
Tomasz Januszewski  
5m – Mistrzostwa Świata Juniorów, Gdynia, 
1m – Meczowe Mistrzostwa Polski Seniorów, 
Człuchów 
1m – Meczowe MłodzieŜowe Mistrzostwa 
Polski, Człuchów, 2m – Mistrzostwa Polski 
Seniorów, Kamień Pomorski, 2m – Młodzie-
Ŝowe Mistrzostwa Polski, Kamień Pomorski 
Bartłomiej Michalczyk 
Wojciech Gontarz 
1m – Mistrzostwa Polski Seniorów, GiŜycko, 
1m – Mistrzostwa Polski Juniorów, GiŜycko 
Sara Piasecka  
3m – Mistrzostwa Europy – kat.dziewcząt, 
Włochy 
3m – Mistrzostwa Holandii, 2m – DruŜynowe 
Mistrzostwa Europy, Niemcy, 2m – Ogólno-
polska Olimpiada MłodzieŜy, 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 – MłodzieŜowe Mistrzostwa Polski, Ka-
mień Pomorski, 3m – Długodystansowe 
Mistrzostwa Polski, Tałty  
Monika Szefler 
2m – Mistrzostwa Polski w Windsurfingu 
Lodowym, GiŜycko  
Arkadiusz Brzozowski 
1m – Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy, 
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 noŜna 
Piotr Osmański  – wyróŜniający 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 – wyróŜniający się zawodnik 
na pozycji pomocnika druŜyny MKS Mrągowia. 
W sezonie 2007/2008 III miejsce w rozgryw-
kach IV ligi i awans do trzeciej ligi. W sezonie 
2006/2007 osiągnął z druŜyną II miejsce w 
Wojewódzkim Pucharze Polski. 
Lubomir Wasilewski – wyróŜniający się za-
wodnik na pozycji obrońca druŜyny MKS Mrą-
gowia. W sezonie 2007/2008 III miejsce w 
rozgrywkach IV ligi i awans do trzeciej ligi. W 
sezonie 2006/2007 osiągnął z druŜyną II miej-
sce w Wojewódzkim Pucharze Polski. 
Dawid Wiśniewski  – wyróŜniający się za-
wodnik na pozycji pomocnika druŜyny 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 NoŜnej. Osiągnął równieŜ 
ćwierćfinał w VI Między Narodowym Turnieju 
Piłki NoŜnej „REMES CAP” w Opalenicy. W 
miesiącu listopadzie 2008 przechodzi do MKS 
Polonia Warszawa. 
BłaŜej Borowski  – młodzik druŜyny 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 śbikowska  – zawodniczka młodzie-
Ŝowej 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 młodzieŜowej 
kadry województwa. W 2008 roku wygrał 
turniej juniorów województwa warmińsko-
mazurskiego w GiŜycku, 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 
druŜynowym 
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 druŜynowym, 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 
BrydŜ sportowy - Jerzy Skrzypczak 

Mrągowskie  

Stowarzyszenie Rowerowe 

Zawodnicy niezrzeszeni 

Więcej informacji o Plebiscycie  
moŜna otrzymać pod nr tel. 

  
089 741 2111 lub mailem:  

promocja@mragowo.um.gov.pl 
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Biedronki z nagrodą!   
Od 5 lat w Zespole Szkół nr 1 działa ekoze-
spół „Biedronki” pod opieką Teresy Ro-
śleń i Aliny Federowicz. Najmłodsze dzieci 
sześcioletnie, co roku podejmują działania, 
których celem jest kształtowanie i ochrona 
naturalnego środowiska. Działania ekolo-
giczne grup 03 i 04 wspiera dyrekcja szko-
ły, rodzice oraz Referat Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
Na swoim koncie mrągowskie sześciolatki 
mają duŜe sukcesy. Za ekologiczną działal-
ność w czerwcu 2008 roku, po raz czwarty, 
uzyskały nagrodę główną w wojewódzkim 
konkursie „Program ekozespołów” w Olsz-
tynie. Ogromną niespodzianką dla wszyst-
kich było zaproszenie na podsumowanie 
ogólnopolskiego konkursu „Opiekunowie 
planety” w ramach programu ekozespołów. 
Odbyło się ono w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Podczas semina-
rium podsumowującego roczne działania 
ekozespołów w Polsce, Zespół Szkół Nr 1 w 
Mrągowie otrzymał III nagrodę ogólnopol-
ską za znaczące działania ekozespołu.  

Jarmark Św. Mikołaja 

W ystępy, degustacje świą-
tecznych potraw oraz 
liczne prezentacje i kon-
kursy - to tylko niektóre 

części programu tegorocznego Jarmarku 
Św. Mikołaja, który odbył się na Placu 
Unii Europejskie 6 grudnia. Całości kli-
matu dopełnił program artystyczny Te-
atru Qufer z Trójmiasta. Na Jarmark 
przybyło dwóch Mikołajów, z workami 
pełnymi prezentów dla wszystkich dzie-

ciaków. Jeden z nich, Mikołaj z Radia Pla-
neta (nowa nazwa Radia WaMa) organizo-
wał wiele zabaw i konkursów dla najmłod-
szych słuchaczy, drugi - na scenie i poza 
nią wręczał podarki.  
 
Jarmark św. Mikołaja ma długą tradycję. 
W tym roku mija 481 rocznica nadania 
miastu przez Albrechta Hohenzollerna 
przywileju organizacji corocznego Jarmar-
ku św. Mikołaja w dniu 6 grudnia. 

Organizatorzy Jarmarku: 
Burmistrz Miasta Mrągowa, Centrum Kultury i Turystyki, Radio Planeta 
Jarmark Świętego Mikołaja zrealizowano przy wsparciu środków Narodowego Centrum Kultury 
oraz Samorządu Miasta  
Sponsorzy:  
KONFORM Mrągowo - producent  domów z bali, 
FAN - producent gier dla dzieci,  
PSS Społem,  
Leon śbikowski - wata cukrowa 


