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Basen na trzecim miejscu 
Projekt na budowę basenu wraz z zadaszonym lodowiskiem w Mrągowie zo-Projekt na budowę basenu wraz z zadaszonym lodowiskiem w Mrągowie zo-Projekt na budowę basenu wraz z zadaszonym lodowiskiem w Mrągowie zo-Projekt na budowę basenu wraz z zadaszonym lodowiskiem w Mrągowie zo-
stał wysoko oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego. stał wysoko oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego. stał wysoko oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego. stał wysoko oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego.     

Po ocenie merytorycznej 
mrągowski wniosek zna-
lazł się na trzecie pozycji 
wśród 20 wniosków. Zdobył 72 
punkty, a wyprzedzają go wnioski 
Gminy Giżycko na budowę Parku 
Wodnego w Wilkasach (74 punkty) 
oraz Braniewa - budowa kompleksu 
rehabilitacyjno-rekreacyjnego Zdro-
we Braniewo. Po ocenie merytorycz-

nej pozostało 12 wniosków, na 
łączną kwotę wnioskowaną 93 159 
625 zł (do rozdysponowania tylko 33 
840 000 zł). Obecnie wnioski zostały 
przekazane do oceny strategicznej, 
którą dokonuje Zarząd Wojewódz-
twa Warmińsko - Mazurskiego. 

Czy Mrągowo może być Pępkiem Europy? 
Oczywiście! Gmina, która 7 czerwca w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego bę-
dzie miała najwyższą frekwencję, otrzyma 
tytuł Pępka Europy. Nagrodą będzie tablica 

pamiątkowa, która zostanie powieszona na murach urzędu władz 
gminy lub przy tablicy wjazdowej do gminy.  
Sprawdź, gdzie jest Twój Okręg Wyborczy! - strona 2. 

Wizualizacja mrągowskiego basenu wraz z lodowiskiem 
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AktualnościAktualnościAktualnościAktualności    

R yszard Soroko urodził się w Wilnie. Przez całe 
życie działał na rzecz 

Kresowiaków. Zawsze był pełen 
zapału i werwy. Za swoje poświę-
cenie został uhonorowany wielo-
ma prestiżowymi nagrodami, w 
tym Nagrodą im. Michała Len-
gowskiego. Najbardziej jednak 
cenił Order Uśmiechu, który 
otrzymał na wniosek dzieci z Kresów. Był 
współtwórcą Festiwalu Kultury Kresowej, 
utrzymywał kontakty z artystami i zespo-
łami z Kresów.  
Wspomnienie Jego współpracownika i Wspomnienie Jego współpracownika i Wspomnienie Jego współpracownika i Wspomnienie Jego współpracownika i 
przyjaciela, wicestarosty kadencji 1998przyjaciela, wicestarosty kadencji 1998przyjaciela, wicestarosty kadencji 1998przyjaciela, wicestarosty kadencji 1998----
2002 Józefa Maciejewskiego2002 Józefa Maciejewskiego2002 Józefa Maciejewskiego2002 Józefa Maciejewskiego    
Ryszarda Soroko, a właściwie Ryśka, bo tak do 
niego się zwracaliśmy wszyscy z jego najbliż-
szego otoczenia, poznałem w połowie lat 

dziewięćdziesiątych. Bliżej pozna-
liśmy się w roku 1998. W tym 
bowiem roku odbyły się pierwsze 
wybory do samorządu powiatowe-
go i w tymże roku Rysiek został 
pierwszym Starostą Mrągowskim. 
Właściwie to On, mimo wielu 
przeciwności, organizował nasz 
Powiat Mrągowski. Należy bo-
wiem pamiętać, że oprócz pionier-

skich rozwiązań prawnych w tamtym czasie, 
powiaty nie dysponowały środkami, które 
pozwalałyby na właściwy rozwój instytucji 
samorządowych, a rozpoczynały swą działal-
ność praktycznie od zera. Rysiek jednak po-
trafił w tym znakomicie się znaleźć. Dzięki 
niepospolitej energii, pomysłowości, przedsię-
biorczości, specyficznemu poczuciu humoru, a 
przede wszystkim umiejętności zjednywania 
sobie ludzi, zorganizował powiat jako samo-
rząd w takim kształcie w jakim funkcjonuje 

Odszedł Ryszard Soroko 
Zmarł Ryszard Soroko Zmarł Ryszard Soroko Zmarł Ryszard Soroko Zmarł Ryszard Soroko ---- współtwórca Festiwalu Kultury Kresowej, pierwszy starosta  współtwórca Festiwalu Kultury Kresowej, pierwszy starosta  współtwórca Festiwalu Kultury Kresowej, pierwszy starosta  współtwórca Festiwalu Kultury Kresowej, pierwszy starosta 
powiatu mrągowskiego po reformie administracyjnej, w kadencji 1998powiatu mrągowskiego po reformie administracyjnej, w kadencji 1998powiatu mrągowskiego po reformie administracyjnej, w kadencji 1998powiatu mrągowskiego po reformie administracyjnej, w kadencji 1998----2002. Miał 65 2002. Miał 65 2002. Miał 65 2002. Miał 65 
lat. Pokonała go choroba.lat. Pokonała go choroba.lat. Pokonała go choroba.lat. Pokonała go choroba. 

Numer obwodu 

głosowania 
Granice obwodu Siedziba OKW 

1 ulice: Generała Władysława Andersa, Giżycka, Jaszczurcza Góra,  Laskowa, Młynowa, Nowogródzka, Ogrodowa, 
Tymniki, Wiejska, Wileńska, plac Armii Krajowej 

Urząd Miejski sala  nr  1 ul. Królewiecka  60 A l 
okal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

2 ulice: Harcerska, Kościelna, Krakowska, Królewiecka, Młodkowskiego, Na Ostrowiu, Stanisława Wyspiańskiego, Widok, 
Wolności, osiedle Medyk, plac Bolesława Prusa 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,  
ul. Królewiecka 60B 

3 ulice:  Adama Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Generała Leopolda Okulickiego,      Gołębia, Kormoranów, Krucza, 
Leśna Droga, Łabędzia, Moniuszki, Mrongowiusza  od nr 41 do nr 97,  Orla, Podmiejska, Polna, Słowicza, Sołtyska, 
Żurawia, 

Zespół Szkół Zawodowych ul. Mrongowiusza  65 

4 ulice: Leśna, Rynkowa, osiedle Mazurskie od nr 1 do nr 22 Zespół Szkół  Nr  4 osiedle Mazurskie  12 

5 ulica Zielone Wzgórze, osiedle Mazurskie od nr 23 do nr 39 Zespół Szkół  Nr  4 osiedle Mazurskie  12 

6 ulice:  Dolny Zaułek, Fryderyka Chopina, Jeziorna, Kopernika, Kościuszki,  Mała Warszawska, Mały Rynek, Mazurska, , 
Mrongowiusza od nr 1 do nr 39B, Oficerska, Ratuszowa, Romualda Traugutta,  Roosevelta, Rybna, Staromiejska, Stefana  
Żeromskiego, 8 Maja, Warszawska, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 6J, place: Kajki, Marsz. Józefa  Piłsudskiego, PCK, 
Wyzwolenia, skwer imienia Jana Pawła II 

Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska  26  
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

7 ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Grabowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Jaworowa, Juliana 
Tuwima, Kalinowa, Klonowa, Kolejowa, Krasińskiego,   Lipowa, Lubelska, Olsztyńska,  Orzeszkowej, Przemysłowa, 
Spacerowa, Torowa,     Towarowa, osiedle Parkowe, plac Juliusza  Słowackiego 

Przedszkole Publiczne Nr  1 „ Stokrotka ”, ul. Brzozowa  7 

8 
ulice: Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Piotra  Sobczyńskiego, Szkolna, 
osiedle Brzozowe 

I Liceum  Ogólnokształcące ul. Piotra Sobczyńskiego  1A 

9 ulice: Dziękczynna, Grunwaldzka, Łąkowa, Nadbrzeżna, osiedle Grunwaldzkie, Półwysep Czterech Wiatrów Zespół Szkół Nr  1, ul. Kopernika 2A, (stołówka) 

10 ulice: Krótka, Krzywa, Księżycowa, Słoneczna, osiedla: Metalowców, Nikutowo HLS   STALBUD, Konstrukcje i Urządzenia,  
Galwaniczne Sp. z o.o., ul.  Kolejowa 6 

11 ulice: Henryka Sienkiewicza, Piaskowa, Plutonowa,  Wojska Polskiego od nr 7 do            końca, Żołnierska. Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Henryka Sienkiewicza 16 

12  Obwód odrębny Szpital Powiatowy w Mrągowie ul. Wolności 3 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 7 czerwca w 12 lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 7 czerwca w 12 lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 7 czerwca w 12 lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 7 czerwca w 12 lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta 
Mrągowo. Lokale OKW w dniu 7 czerwca otwarte będą w godz. od 8.00 do 22.00. Głosować można tylko na jedną listę, stawiając Mrągowo. Lokale OKW w dniu 7 czerwca otwarte będą w godz. od 8.00 do 22.00. Głosować można tylko na jedną listę, stawiając Mrągowo. Lokale OKW w dniu 7 czerwca otwarte będą w godz. od 8.00 do 22.00. Głosować można tylko na jedną listę, stawiając Mrągowo. Lokale OKW w dniu 7 czerwca otwarte będą w godz. od 8.00 do 22.00. Głosować można tylko na jedną listę, stawiając 
znak X w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo w otrzymaniu manda-znak X w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo w otrzymaniu manda-znak X w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo w otrzymaniu manda-znak X w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo w otrzymaniu manda-
tu.tu.tu.tu.    

on z nielicznymi zmianami do dnia dzisiejsze-
go. To co było charakterystyczne w postawie 
Ryśka to m.in. umiejętność dzielenia się z 
innymi, gotowość niesienia pomocy w sposób 
bezinteresowny. Myślę, że emanacją tej Jego 
postawy i duszy było jego dziecko – Festiwal 
Kultury Kresowej, który współorganizował 
przed 15 laty, a który stał się Jego znakiem 
firmowym. 
Osobiście mam wiele do zawdzięczenia Ryśko-
wi, a przede wszystkim to że dzięki Niemu 
jesienią w 1989 r. odkryłem wspaniały, do-
tychczas nieznany mi, magiczny świat Kresów 
Wschodnich, do których chętnie wracałem w 
czasie wielu podróży odbywanych wspólnie z 
Nim. Przez ostatnich kilka lat, kiedy często 
spotykaliśmy się u niego w domu, podczas 
długich rozmów wyczuwałem, że był On cały 
czas rozdarty między tym co zostawił ponad 
60 lat temu na wschodzie, na Ziemi Wileń-
skiej, a tymi miejscami, w których spędził 
niemal całe swoje życie. 
Dziś kiedy trudno mi pogodzić się z Jego zde-
cydowanie przedwczesnym i niespodziewa-
nym odejściem, wiem jedno, że to czego mi 
będzie brakowało to właśnie tych naszych 
rozmów. Żegnaj Rysiu! 
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Inwestycje, innowacjeInwestycje, innowacjeInwestycje, innowacjeInwestycje, innowacje    

Liderzy innowacji z Mrągowa 
Dwie mrągowskie firmy, działające w Mrągowskiej podstrefie Warmińsko Dwie mrągowskie firmy, działające w Mrągowskiej podstrefie Warmińsko Dwie mrągowskie firmy, działające w Mrągowskiej podstrefie Warmińsko Dwie mrągowskie firmy, działające w Mrągowskiej podstrefie Warmińsko ––––    
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zdobyły wyróżnienie w konkursie Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zdobyły wyróżnienie w konkursie Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zdobyły wyróżnienie w konkursie Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zdobyły wyróżnienie w konkursie 
Warmińsko Warmińsko Warmińsko Warmińsko –––– Mazurski Lider Innowacji, zorganizowanym przez Warmińsko  Mazurski Lider Innowacji, zorganizowanym przez Warmińsko  Mazurski Lider Innowacji, zorganizowanym przez Warmińsko  Mazurski Lider Innowacji, zorganizowanym przez Warmińsko ––––    
Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Za innowacje Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Za innowacje Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Za innowacje Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Za innowacje 
otrzymały również Statuetki Niezapominajki. Otrzymała ją również firma Mo-otrzymały również Statuetki Niezapominajki. Otrzymała ją również firma Mo-otrzymały również Statuetki Niezapominajki. Otrzymała ją również firma Mo-otrzymały również Statuetki Niezapominajki. Otrzymała ją również firma Mo-
to to to to ---- Mazury z Mrągowa, która również stawia na innowacje i nowoczesność. Mazury z Mrągowa, która również stawia na innowacje i nowoczesność. Mazury z Mrągowa, która również stawia na innowacje i nowoczesność. Mazury z Mrągowa, która również stawia na innowacje i nowoczesność.    

B russ Polska Sp. z o.o oraz Galwa-
notechnika Mrągowo Sp. z o.o. to 
dwie mrągowskie firmy, które  

otrzymały wyróżnienie w konkursie War-
mińsko – Mazurski Lider Innowacji. 
Przedstawiciele firm osobiście odebrali 

nagrody na uroczystej Gali, która odbyła 
się na Zamku w Olsztynie. Zwycięzcy kon-
kursu otrzymali pamiątkową statuetkę i 
możliwość posługiwania się tytułem 
„Warmińsko – Mazurski Lider Innowacji 
2008”. Bruss Polska otrzymał wyróżnienie 

za innowacyjną konstrukcję uszczelniacza 
dynamicznego F-less i opracowanie tech-
nologii produkcji tego uszczelniacza oraz 
wdrożenie innowacyjnych metod organi-
zacji pracy, zaś Galwanotechnika za wdro-
żenie innowacyjnych linii technologicz-
nych w skali światowej nakładania powłok 
galwanicznych do niklowania, fosforano-
wania oraz cynkowania. Warmińsko – 
Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Olsztynie, realizująca projekt Re-
gionalny System Wspierania Innowacji, 
zorganizowała konkurs już po raz trzeci. 
Wyróżnione firmy otrzymały  statuetki 
Niezapominajki podczas sesji Rady Miej-
skiej 28 maja.  
Wraz z nimi wyróżnienie otrzymała 

również firma Moto - Ma-
zury. Przedstawiciele firm 
obecni byli na sesji i opo-
wiedzieli radnym o swoich 
osiągnięciach w dziedzinie 
innowacji i technologii. 
 

Justyna Szambelan, keJustyna Szambelan, keJustyna Szambelan, keJustyna Szambelan, ke    

Rondo ukończone 
Mrągowskie rondo już ukończone Mrągowskie rondo już ukończone Mrągowskie rondo już ukończone Mrągowskie rondo już ukończone ---- dzięki tej ważnej dla Miasta inwestycji  dzięki tej ważnej dla Miasta inwestycji  dzięki tej ważnej dla Miasta inwestycji  dzięki tej ważnej dla Miasta inwestycji 
poprawiły się bezpieczeństwo pieszych i kierowców oraz estetyka Miasta.poprawiły się bezpieczeństwo pieszych i kierowców oraz estetyka Miasta.poprawiły się bezpieczeństwo pieszych i kierowców oraz estetyka Miasta.poprawiły się bezpieczeństwo pieszych i kierowców oraz estetyka Miasta. 

R ondo zastąpiło stare skrzyżowa-
nie, przez które w mieście two-
rzyły się korki. - Rondo na razie 

zostało przekazane do użytku, bo końco-
wy odbiór techniczny odbędzie się nie-
bawem - mówi Otolia Siemieniec, bur-
mistrz Mrągowa. - Ale i tak najważniej-
szy jest fakt, że rondo jest już czynne. 
Plany przebudowy ronda trwały od 1995 
roku. Bano się chyba podjęcia robót, bo 
teren ten krył wiele niespodzianek, łącz-

nie z niewybuchami. Przypomnę, że 
głównym inwestorem budowy była Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Miasto było współinwestorem. 
W 2005 roku opracowaliśmy dokumen-
tację przebudowy i partycypowaliśmy w 
przebudowie mediów. Dodatkowo wy-
konano lewoskręt w ulicę Kopernika. 
Dzięki zmodernizowaniu skrzyżowania 
teren zyskał nowy układ funkcjonalny i 

podniósł się jego walor 
estetyczny. Rondo jest 
także bezpieczne zarów-
no dla kierowców jak i 
pieszych.  
Teraz na modernizację 
czekają kolejne drogi 
miasta. Najważniejsza 
inwestycja to zachodnia 
obwodnica Mrągowa i 
przebudowa ulicy Kole-
jowej oraz skrzyżowań z 
przejazdem kolejowym.  

Paweł Krasowski, Paweł Krasowski, Paweł Krasowski, Paweł Krasowski,     
Kurier Mrągowski, mmKurier Mrągowski, mmKurier Mrągowski, mmKurier Mrągowski, mm 

Inwestycje w pigułceInwestycje w pigułceInwestycje w pigułceInwestycje w pigułce    
 
„„„„Przebudowa ul. Moniuszki”Przebudowa ul. Moniuszki”Przebudowa ul. Moniuszki”Przebudowa ul. Moniuszki”    
Wykonawca robót - Ekomelbud S.A. Koszt 
inwestycji – ok. 1 667 tys. zł 
Zakres opracowania: ciągi komunikacyjne  
o nawierzchni z kostki betonowej 
„POLBRUK”, kanalizacja deszczowa i 
oświetlenie,  
Realizacja zadania Realizacja zadania Realizacja zadania Realizacja zadania ---- II połowa 2009 II połowa 2009 II połowa 2009 II połowa 2009    
 
„Przebudowa infrastruktury osiedlowej „Przebudowa infrastruktury osiedlowej „Przebudowa infrastruktury osiedlowej „Przebudowa infrastruktury osiedlowej 
przy ul. Młynowej”przy ul. Młynowej”przy ul. Młynowej”przy ul. Młynowej”    
Wykonawca robót – „TERMOBUD” Przed-
siębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  
Koszt inwestycji – ok. 520 tys. zł 
Zakres opracowania ciągi komunikacyjne o 
nawierzchni z kostki betonowej kanalizacja 
deszczowa, 
Termin realizacji Termin realizacji Termin realizacji Termin realizacji –––– II połowa 2009 r. II połowa 2009 r. II połowa 2009 r. II połowa 2009 r.    
 
„Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w 
mieście” mieście” mieście” mieście” – w ramach zadania zostaną wy-
mienione słupy oświetleniowe, oprawy 
oświetleniowe i wysięgniki na głównych 
ulicach miasta tj. Królewiecka, Warszaw-
ska, Kościuszki, Pl. Kajki, Żeromskiego, 
Mały Rynek. Trwa procedura przetargowa 
na wybór wykonawcy. Przewidywany 
szacunkowy koszt robót to ok. 250 tys. zł. 
Termin realizacji II połowa 2009r.Termin realizacji II połowa 2009r.Termin realizacji II połowa 2009r.Termin realizacji II połowa 2009r.    
  

Nagrodzeni Statuetkami przedstawiciele firm: Bruss (Rolf Johnen), Galwanotechnika (Lutz Lamparter) i Moto-Mazury (Czesław Góralczyk) 
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Kultura, EdukacjaKultura, EdukacjaKultura, EdukacjaKultura, Edukacja    

W skrócie 

Wybory  
MISS WARMII I MAZUR 
Piętnaście najpiękniejszych dziewcząt z Piętnaście najpiękniejszych dziewcząt z Piętnaście najpiękniejszych dziewcząt z Piętnaście najpiękniejszych dziewcząt z 
Warmii i Mazur będzie walczyło o koro-Warmii i Mazur będzie walczyło o koro-Warmii i Mazur będzie walczyło o koro-Warmii i Mazur będzie walczyło o koro-
nę Miss w mrągowskim amfiteatrze w nę Miss w mrągowskim amfiteatrze w nę Miss w mrągowskim amfiteatrze w nę Miss w mrągowskim amfiteatrze w 
sobotę 6 czerwca. Początek imprezy o sobotę 6 czerwca. Początek imprezy o sobotę 6 czerwca. Początek imprezy o sobotę 6 czerwca. Początek imprezy o 
godz. 18.00.godz. 18.00.godz. 18.00.godz. 18.00.    
        
Kandydatki pochodzą między innymi z 
Mrągowa, Szczytna, Ostródy, Kętrzyna, 
Reszla, Lidzbarka Warmińskiego, Bisz-
tynka, Orzysza i Bartoszyc. Patronat nad 
tegoroczną galą sprawuje Otolia Siemie-
niec, burmistrz Mrągowa. Finał konkur-
su poprzedza kilkudniowe zgrupowanie. 
W tym roku najpiękniejsze będą miesz-
kały w Hotelu Anek w Mrągowie.  
 
Dobra zabawa może służyć innymDobra zabawa może służyć innymDobra zabawa może służyć innymDobra zabawa może służyć innym    
Niewątpliwą atrakcją imprezy będą pre-
zentacje dziewcząt, bo to właśnie one 
tego wieczora będą najważniejsze na 
scenie. Ponadto przed mrągowską pu-
blicznością wystąpi Kasia Nova, gwiazda 
muzyki pop. Galę poprowadzi Krzysztof 
Kempisty, prezenter Radia Planeta. W 
jury głównym zasiądzie Piotr Galiński, 
juror z "Tańca z Gwiazdami" i mieszka-
niec powiatu mrągowskiego. Nie zabrak-
nie akcentów dobroczynnych. W tym 
roku organizatorzy postanowili zbierać 
pieniądze na leczenie Kasi Lenarczyk z 
Zełwąg koło Mikołajek, szesnastolatki 
chorej na raka. — Tym samym chcemy 
pokazać, że dobra zabawa może wiązać 
się z niesieniem pomocy najbardziej po-
trzebującym — twierdzą organizatorzy. 
 
Organizatorzy: Regionalne Biuro Miss Organizatorzy: Regionalne Biuro Miss Organizatorzy: Regionalne Biuro Miss Organizatorzy: Regionalne Biuro Miss 
Polonia, Centrum Kultury i Turystyki i Polonia, Centrum Kultury i Turystyki i Polonia, Centrum Kultury i Turystyki i Polonia, Centrum Kultury i Turystyki i 
Hotel Anek w Mrągowie. Bilety (10 i Hotel Anek w Mrągowie. Bilety (10 i Hotel Anek w Mrągowie. Bilety (10 i Hotel Anek w Mrągowie. Bilety (10 i 
15zł) są do nabycia w CKiT.15zł) są do nabycia w CKiT.15zł) są do nabycia w CKiT.15zł) są do nabycia w CKiT.    

Wspaniała dwunastka 
 Bogate przeżycia mieli uczniowie ZS nr 2, którzy uczestniczyli w wymianie  Bogate przeżycia mieli uczniowie ZS nr 2, którzy uczestniczyli w wymianie  Bogate przeżycia mieli uczniowie ZS nr 2, którzy uczestniczyli w wymianie  Bogate przeżycia mieli uczniowie ZS nr 2, którzy uczestniczyli w wymianie 
szkolnej ze szkołą partnerską w Hamburgu. szkolnej ze szkołą partnerską w Hamburgu. szkolnej ze szkołą partnerską w Hamburgu. szkolnej ze szkołą partnerską w Hamburgu.     

Z  dnia na dzień uczniowie ZS nr 2 
stali się mieszkańcami wielkiego 
miasta. Tradycyjnie już od 11 lat 

mieszkali w rodzinach swoich partnerów 
z Handelschule mit Wirtschaftsgymna-
sium  Kieler Str. Niezapomniane przeży-
cia towarzyszyły naszej młodzieży pod-
czas dojazdu na lekcje, na miejsca spotkań  
celem realizacji wspólnego programu. 

  Młodzież polsko – niemiecka, opie-
kunowie grup  powitani  zostali  przez 
panią dyrektor szkoły Renatę Kruger-
Moor oraz nauczycieli – 
realizatorów wspólnego 
projektu. Udział naszej 
młodzieży w lekcjach 
historii, polityki, języka 
niemieckiego, matema-
tyki, języka hiszpań-
skiego, języka angiel-
skiego było sprawą 
codzienną. 

  Bogaty program 
pobytu, którego celem 
między innymi było 

poznanie obyczajów  partnera niemiec-
kiego, życia codziennego mieszkańców, 
piękna miast takich jak Hamburg czy 
Lubeka oraz nawiązanie nowych przy-
jaźni. Wszystko to było możliwe dzięki 
dotacji  Polsko- Niemieckiej Fundacji 
Współpracy Młodzieży.  Jestem dumna 
ze swojej „wspaniałej 12”, która godnie 
reprezentowała naszą szkołę i nasz kraj.  

    
Organizator wymiany                                                                                  Organizator wymiany                                                                                  Organizator wymiany                                                                                  Organizator wymiany                                                                                  
Urszula Kuchcińska Urszula Kuchcińska Urszula Kuchcińska Urszula Kuchcińska     

Biblioteka nagrodzona 
Z Mrągowo do Danii na wizytę studyjną wyjedzie mrągowska bibliotekarka Ma-Z Mrągowo do Danii na wizytę studyjną wyjedzie mrągowska bibliotekarka Ma-Z Mrągowo do Danii na wizytę studyjną wyjedzie mrągowska bibliotekarka Ma-Z Mrągowo do Danii na wizytę studyjną wyjedzie mrągowska bibliotekarka Ma-
ria Mikołajczyk. Wyjazd jest częścią  projektu „Z Danii do Polski ria Mikołajczyk. Wyjazd jest częścią  projektu „Z Danii do Polski ria Mikołajczyk. Wyjazd jest częścią  projektu „Z Danii do Polski ria Mikołajczyk. Wyjazd jest częścią  projektu „Z Danii do Polski –––– transfer wie- transfer wie- transfer wie- transfer wie-
dzy i doświadczeń zawodowych”, a mrągowska biblioteka weźmie w nim udział dzy i doświadczeń zawodowych”, a mrągowska biblioteka weźmie w nim udział dzy i doświadczeń zawodowych”, a mrągowska biblioteka weźmie w nim udział dzy i doświadczeń zawodowych”, a mrągowska biblioteka weźmie w nim udział 
jako jedna z 20 wyróżnionych z Regionu.jako jedna z 20 wyróżnionych z Regionu.jako jedna z 20 wyróżnionych z Regionu.jako jedna z 20 wyróżnionych z Regionu.    

Udział w projekcie to wyróżnienie. Jak 
mówi Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 
Olsztynie, złożona przez niego propozycja 
udziału to podsumowanie dotychczaso-
wych osiągnięć mrągowskiej Biblioteki 
Miejskiej. 
- Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Dzięki 
projektowi będziemy pracować jeszcze 
lepiej - mówi kierowniczka Barbara Szy-
mańska. Projekt finansowany jest ze środ-
ków Funduszu Małych Grantów Trans-
granicznych i Międzyregionalnych w 
ramach Mechanizmu Finansowego EOG 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego 2004-2009. Mrągowska biblioteka, 
jako jedna z 20 bibliotek w regionie, weź-
mie udział w bezpłatnych szkoleniach z 
zakresu umiejętności interpersonalnych 

oraz bibliotekarskiej wiedzy zawodowej. 
Pierwsze odbędą się w Kraplewie w 
czerwcu, natomiast drugie we wrześniu 
w Danii. Bibliotekarze Warmii i Mazur 
zobaczą, jak wygląda praca ich duńskich 
kolegów i koleżanek po fachu. 
- Szkolenia zakończą się wprowadzeniem 
w życie tego, czego uczestnicy nauczą się 
w teorii. Tego, jakie to będą zmiany, 
czytelnicy dowiedzą się pod koniec roku 
– wyjaśnia Barbara Szymańska. 
W Regionie działa 116 bibliotek – mrą-
gowska jest jedną z aktywniejszych. Do 
jej ostatnich osiągnięć należy wydanie 
Almanachu Poezji Mrągowskiej, wysoko 
ocenione przez środowisko literackie 
Regionu, oraz organizacja wieczorów 
autorskich, spotkań literackich i teatral-
nych. 
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BURMISTRZBURMISTRZBURMISTRZBURMISTRZ    
MIASTA MRĄGOWA MIASTA MRĄGOWA MIASTA MRĄGOWA MIASTA MRĄGOWA     
 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert  

na realizację w 2009 r.  zadania własnego 
Gminy Miasto  Mrągowo 

 
I. Rodzaj zadania:  Profilaktyka  uzależnień, I. Rodzaj zadania:  Profilaktyka  uzależnień, I. Rodzaj zadania:  Profilaktyka  uzależnień, I. Rodzaj zadania:  Profilaktyka  uzależnień, 
rozwiązywania   problemów alkoholowych  i  rozwiązywania   problemów alkoholowych  i  rozwiązywania   problemów alkoholowych  i  rozwiązywania   problemów alkoholowych  i  
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.     
Nazwa zadania: Wspieranie działań na rzecz 
osób, rodzin i grup zagrożonych wyklucze-
niem  społecznym poprzez organizację wypo-
czynku letniego oraz zimowego. Podstawowy 
zakres w/w zadania obejmuje organizację 
obozu terapeutyczno-wypoczynkowego,  dla 
dzieci i młodzieży ze środowisk, w których 
występują problemy alkoholowe oraz przemoc 
w  rodzinie (zorganizowanie różnych form 
aktywnego wypoczynku z realizacją  działań 
profilaktycznych). Termin realizacji ww. Termin realizacji ww. Termin realizacji ww. Termin realizacji ww. 
zadania: lipiec zadania: lipiec zadania: lipiec zadania: lipiec ---- sierpień  2009 r.  sierpień  2009 r.  sierpień  2009 r.  sierpień  2009 r. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na 
realizację  w/w zadania w roku 2009, w ra-
mach drugiego konkursu: do  4000 zł. Wyso-Wyso-Wyso-Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na kość środków publicznych przeznaczonych na kość środków publicznych przeznaczonych na kość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację  ww zadania w 2008 r. 16 000 zł.realizację  ww zadania w 2008 r. 16 000 zł.realizację  ww zadania w 2008 r. 16 000 zł.realizację  ww zadania w 2008 r. 16 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczo-
nych na realizację  w/w zadania w 2009 r., w 
ramach pierwszego konkursu: 22 000 zł.  
 

Informacji udziela: Alicja Szarek, w  Informacji udziela: Alicja Szarek, w  Informacji udziela: Alicja Szarek, w  Informacji udziela: Alicja Szarek, w  
Urzędzie Miejskim w Mrągowie, Urzędzie Miejskim w Mrągowie, Urzędzie Miejskim w Mrągowie, Urzędzie Miejskim w Mrągowie, 
pok.16a, tel.741pok.16a, tel.741pok.16a, tel.741pok.16a, tel.741----9004.9004.9004.9004.    
    
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinanso-II. Zasady przyznawania dotacji na dofinanso-II. Zasady przyznawania dotacji na dofinanso-II. Zasady przyznawania dotacji na dofinanso-
wanie realizacji zadania:wanie realizacji zadania:wanie realizacji zadania:wanie realizacji zadania:    
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać 
podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego wymienione w ustawie o działal-
ności pożytku publicznego  i o wolontariacie, 
których terenem działania jest Gmina Miasto 
Mrągowo. 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania:III. Termin i warunki realizacji zadania:III. Termin i warunki realizacji zadania:III. Termin i warunki realizacji zadania:    
1. Zadanie winno być wykonane w 2009 r. w 
terminie wskazanym w umowie. 
2. Zadanie winno być  realizowane w taki 
sposób, by swoim zasięgiem objąć maksymal-
ną liczbę mieszkańców miasta Mrągowa, w 
zależności od rodzaju realizowanego zadania. 
3. Zadanie winno być zrealizowane z należytą 
starannością, w sposób celowy, zgodnie z 
warunkami określonymi w ofercie i w umo-
wie. 
 
IV. Termin i warunki składania ofert:IV. Termin i warunki składania ofert:IV. Termin i warunki składania ofert:IV. Termin i warunki składania ofert:    
1. Oferty na realizację wymienionego zadania 
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 12.06.2009 r. w zamkniętej kopercie z 
adnotacją „Konkurs ofert 2009”, wraz z okre-
śleniem rodzaju zadania, którego dotyczy 
oferta, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 17, 
w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą 

na w/w adres, przy czym o zachowaniu termi-
nu decyduje data wpływu oferty. 
 
2.Formularze ofert dostępne są w Referacie 
Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. 
Królewiecka 60 A, pok. 16 a oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: 

www.mragowo.pl.www.mragowo.pl.www.mragowo.pl.www.mragowo.pl.    
 
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:    
1. Rozpatrzenie  prawidłowo  złożonych ofert  
oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert  nastąpi do  
dnia 30.06.2009 r. 

Mammografia Mammografia Mammografia Mammografia     
w Mrągowie  w Mrągowie  w Mrągowie  w Mrągowie    

Mieszkanki powiatu mrągowskiego Mieszkanki powiatu mrągowskiego Mieszkanki powiatu mrągowskiego Mieszkanki powiatu mrągowskiego 
w wieku 50w wieku 50w wieku 50w wieku 50----69 lat (pełne roczniki 69 lat (pełne roczniki 69 lat (pełne roczniki 69 lat (pełne roczniki 
1940194019401940----1959) mają szansę na bezpłatne 1959) mają szansę na bezpłatne 1959) mają szansę na bezpłatne 1959) mają szansę na bezpłatne 
badania mammograficzne. badania mammograficzne. badania mammograficzne. badania mammograficzne.     
Badania wykonywane będą w specjal-
nym mammobusie. Badania będą pro-
wadzone w dniach od 22 do 25 czerw-
ca. Mammobus stanie na Placu Piłsud-
skiego. Kobiety będą badane po wcze-
śniejszej rejestracji pod nr telefonu: 085 085 085 085 
676 0332 oraz 085 676 1322676 0332 oraz 085 676 1322676 0332 oraz 085 676 1322676 0332 oraz 085 676 1322, od ponie-od ponie-od ponie-od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 działku do piątku w godzinach od 8.00 działku do piątku w godzinach od 8.00 działku do piątku w godzinach od 8.00 
do 20.00 oraz w sobotę od 10.00 do do 20.00 oraz w sobotę od 10.00 do do 20.00 oraz w sobotę od 10.00 do do 20.00 oraz w sobotę od 10.00 do 
15.0015.0015.0015.00.  
Do zarejestrowana niezbędny jest PE-PE-PE-PE-
SELSELSELSEL. Badania poprowadzi Przychodnia 
Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej 
w Białymstoku, która ma podpisaną 
umowę z Warmińsko – Mazurskim 
Oddziałem Wojewódzkim NFZ. 

O G Ł O S Z E N I E  
 BURMISTRZ Miasta Mrągowa 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wykazy nastę-Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wykazy nastę-Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wykazy nastę-Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wykazy nastę-
pujących nieruchomości przeznaczonych do wy-pujących nieruchomości przeznaczonych do wy-pujących nieruchomości przeznaczonych do wy-pujących nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia w trybie bezprzetargowym:dzierżawienia w trybie bezprzetargowym:dzierżawienia w trybie bezprzetargowym:dzierżawienia w trybie bezprzetargowym:    
a/ część działki nr 95/2 (obręb nr 5), położonej przy 
ul. Mały Rynek 1  z przeznaczeniem  na ustawienie 
stolików,                 
b/ część działki nr 62/4  (obręb nr 5), położonej przy 
ul. Warszawskiej 24D w celu ustawienia letniego 
stoiska handlowego (warzywa – owoce), 
c/  część działki nr  93/17 (obręb nr 5), położonej 
przy ul. Ratuszowej  z przeznaczeniem  pod konte-
ner na odpady, 
d/ część działki nr 157/25 (obręb nr 4), położonej 
przy ul. Bohaterów Warszawy z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady, 
e/ część działki nr 270/11 (obręb nr 5), położonej 
przy ul. Królewieckiej 5A z przeznaczeniem pod 
konstrukcję schodów nie związanych trwale z grun-
tem, 
 f/ część działki nr 93/17 (obręb nr 5), położonej przy 
ul. Ratuszowej z przeznaczeniem pod kontener na 
odpady.    
g/ część działki nr 153/1 (obręb nr 5), położonej przy 
Placu Jana Pawła II z przeznaczeniem pod stoliki z 
parasolami.  
h/ część działki nr 122/6  (obręb nr 1), położonej 
przy ul. Wolności z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.  
i/ część działki nr 270/4 (obręb nr 8), położonej przy 
ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej.     
j/ część działki nr 32/11 (obręb nr 2), położonej przy 
ulicy Gen. Wł. Andersa z przeznaczeniem na popra-
wę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, 
k/ część działki nr 171/24 (obręb nr 2), położonej 
przy ulicy Wolności z przeznaczeniem  pod garaż 
typu „blaszak”, 
l/ część działki nr 157/32 (obręb nr 4), położonej 
przy ulicy Królewieckiej z przeznaczeniem pod 
kontener na odpady. 
            
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych Bliższych informacji na temat wyżej opisanych Bliższych informacji na temat wyżej opisanych Bliższych informacji na temat wyżej opisanych 
nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 
089 741089 741089 741089 741----29292929----91. 91. 91. 91.     
 

AdresAdresAdresAdres    PowierzchniaPowierzchniaPowierzchniaPowierzchnia    CenaCenaCenaCena    Termin Termin Termin Termin     
przetarguprzetarguprzetarguprzetargu    

Warszawska 35/3 41,65 mkw41,65 mkw41,65 mkw41,65 mkw    75757575    000 zł000 zł000 zł000 zł    23 czerwca23 czerwca23 czerwca23 czerwca    

Mrongowiusza 
43/1 

32,89 mkw32,89 mkw32,89 mkw32,89 mkw    60606060    000 zł000 zł000 zł000 zł    23 czerwca23 czerwca23 czerwca23 czerwca    

Os. Parkowe 14/37 34,36 mkw34,36 mkw34,36 mkw34,36 mkw    90909090    000 zł000 zł000 zł000 zł    14 lipca14 lipca14 lipca14 lipca    

Wolności 14A/5 104,9 mkw104,9 mkw104,9 mkw104,9 mkw    140140140140    000 zł000 zł000 zł000 zł    14 lipca14 lipca14 lipca14 lipca    

Kolejowa 7/4 23,20 mkw23,20 mkw23,20 mkw23,20 mkw    25252525    000 zł000 zł000 zł000 zł    14 lipca14 lipca14 lipca14 lipca    

Więcej informacji pod numerem 089 7419021 – inspektor Danuta Kach-
nowicz lub www.mragowo.pl, BIP, zakładka Gospodarka nieruchomościami 

Mieszkania na sprzedaż 
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że Gmina Miasto Mrągowo oferuje Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że Gmina Miasto Mrągowo oferuje Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że Gmina Miasto Mrągowo oferuje Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że Gmina Miasto Mrągowo oferuje 
mieszkania do sprzedaży w trybie przetargowym.mieszkania do sprzedaży w trybie przetargowym.mieszkania do sprzedaży w trybie przetargowym.mieszkania do sprzedaży w trybie przetargowym.    
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OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia    

W skrócie 

KURS KOMPUTEROWY 
Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza chętnych mieszkańców 
Miasta i Gminy Mrągowo do wzięcia udziału w III edycji kursu 
komputerowego, współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs jest 
częścią projektu pn. "Inicjatywa - Z komputerem od A do Z", 
realizowanego przez Miasto Mrągowo w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. III edycja kursu komputerowego 
planowana jest w terminie od 20 lipca do 21 
sierpnia 2009 r. Mieszkańców Miasta i 
Gminy Mrągowo, zainteresowanych udzia-
łem  w III edycji kursu komputerowego 
zapraszamy do Referatu Strategii, Rozwoju, 
Promocji i Integracji Europejskiej (wejście 
obok Straży Miejskiej) pok. nr 2 w godzinach 
14.00 - 15.30 w terminie od 8 czerwca do 3 lipca. Zgłoszenia 
przyjmowane są osobiście. Wybór uczestników projektu 
będzie odbywał się w oparciu o : miejsce zamieszkania (dane 
z dowodu osobistego), kolejność zgłoszeń, sytuację material-
ną kandydata oraz poziom motywacji, oceniany podczas 
rozmowy wstępnej. 
 
Adres biura projektu: 
Urząd Miejski w Mrągowie 
ul. Królewiecka 60 A,  
11 - 700 Mrągowo, pok. Nr 28 
tel. 089 741 9013,  
fax. 089 741 28 74 
www.mragowo.pl,  
e-mail : ekz@mragowo.um.gov.pl 
 
Informacji udzielają:  
Anna Jakubowicz - kierownik projektu,  
tel. 089 741 9013,  
Kamila Pliszka - specjalista d/s monitoringu i 
rekrutacji, tel. 089 741 9041  

LEKCJA PROJEKTOWANIA 
OGRODÓW 

Tylko do 18 czerwca trwa nabór na III i IV edycję 
kursu. „Lekcja projektowania ogrodów”. To kurs 

dzięki któremu zdobędziesz wiedzę z 
zakresu :  
· Urządzania i pielęgnacji ogrodów 
· Zasad doboru materiału roślinnego 
· Rodzaju materiałów stosowanych w 
ogrodach przydomowych 
· Elementów małej architektury związa-
nych z komunikacją, strukturami dekora-
cyjnymi, wodą w ogrodzie 

· Omówione zostaną główne rodzaje i style ogrodów 
 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE 
Zapewniamy również: 
· Bufet kawowy 
· Lekcję wyjazdową przeprowadzoną w zespole 
pałacowym w Łężanach 
· Certyfikaty poświadczające ukończenie kursu 
 
Adres biura projektu: 
Urząd Miejski, ul. Królewiecka 60 A,  pok. 3,  
tel: 089 741 23 81 089 741 27 75 
e-mail: promocja@mragowo.um.gov.pl 
 
Informacji udzielają: 
Donata Durka - kierownik projektu 
tel. 098 741 2381 
Grażyna Romanowska 
tel. 089 741 2774 

Sokrates Comenius  
Ponad trzydziestu uczniów i dwu-Ponad trzydziestu uczniów i dwu-Ponad trzydziestu uczniów i dwu-Ponad trzydziestu uczniów i dwu-

dziestu nauczycieli przyjechało z Bułga-dziestu nauczycieli przyjechało z Bułga-dziestu nauczycieli przyjechało z Bułga-dziestu nauczycieli przyjechało z Bułga-
rii, Rumunii, Turcji i Portugalii na wy-rii, Rumunii, Turcji i Portugalii na wy-rii, Rumunii, Turcji i Portugalii na wy-rii, Rumunii, Turcji i Portugalii na wy-
mianę młodzieży w ramach projektu mianę młodzieży w ramach projektu mianę młodzieży w ramach projektu mianę młodzieży w ramach projektu 
Sokrates Comenius. Sokrates Comenius. Sokrates Comenius. Sokrates Comenius.     

Jesienią ubiegłego roku grupa nauczy-
cieli i uczniów mrągowskiego Gimnazjum 
nr 2, koordynatora projektu, zwiedzała 
Bułgarię. Program pobytu gości w Mrągo-
wie był wypełniony po brzegi. Spływ kaja-
kami po Krutyni, zwiedzanie Świętej Lipki 
czy wycieczka do Olsztyna i Warszawy to 
tylko niektóre z punktów programu. 

Młodzi europejczycy wzięli udział nie 
tylko w wycieczkach i spotkaniach, organi-
zowanych przez rodziny goszczące, ale 
również w szkolnych warsztaty i zajęciach, 
których głównym celem była walka z 
uprzedzeniami i ksenofobią. Jednym z 
punktów programu było spotkanie z burmi-
strzem Miasta, Otolią Siemieniec. W paź-
dzierniku kolejna wizyta, tym razem w 
słonecznej Portugalii. Mrągowscy gimna-
zjaliści już przygotowują się do niej – 
przede wszystkim poznając zwyczaje i hi-
storię tego odległego kraju. Międzynarodo-
we przyjaźnie, zawierane przez uczestni-
ków projektu są bezcenne. Co więcej -  
dzięki wzajemnym opowieściom można 
poznać również inne kraje i przede wszyst-
kim – pozbyć się zapanować nad stereoty-
pami. Uczniowie Gimnazjum nr 2 mają 
dzięki projektowi szansę stworzenia w 
przyszłości społeczeństwa nowoczesnego i 
tolerancyjnego. Oby takich szans młodzi 
ludzie otrzymywali jak najwięcej.     Uczestnicy kursu komputerowego 

Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza chętnych mieszkańców  
Miasta i Gminy Mrągowo do wzięcia udziału w kursach: 

W  festiwalu udział 
wzięło 12 reprezenta-
cji krajów Unii Euro-

pejskiej: Francja, Wielka Brytania, 
Irlandia Północna i Południowa, 
Czechy, Portugalia, Węgry, Rumu-
nia, Niemcy, Polska, Turcja i 12 
delegacji reprezentujących kraje 
bałkańskie: Chorwacja, Bośnia i 
Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, 
Macedonia. Polskę reprezentowała 
grupa młodzieży z Mrągowa. Festi-
wal to nie tylko turniej piłki noż-
nej, ale wspólne wycieczki i zajęcia 
w czasie, których młodzi ludzie 

Mrągowo zagrało z Bośnią i Hercegowiną 
Odbył się II Europejski Festiwal w piłkę nożną uliczną w Bośni i Hercegowinie  Odbył się II Europejski Festiwal w piłkę nożną uliczną w Bośni i Hercegowinie  Odbył się II Europejski Festiwal w piłkę nożną uliczną w Bośni i Hercegowinie  Odbył się II Europejski Festiwal w piłkę nożną uliczną w Bośni i Hercegowinie  ---- reprezentacja Mrągowa również w nim uczestniczy reprezentacja Mrągowa również w nim uczestniczy reprezentacja Mrągowa również w nim uczestniczy reprezentacja Mrągowa również w nim uczestniczyłałałała.... 

mogli rozpoznawać swoją różnorod-
ność i mimo często ogromnych barier 
językowych, zawierać znajomości. 
Młodzież polska nie zdobyła wpraw-
dzie pierwszego miejsca, ale zwycię-
stwo w turnieju było dla zawodni-
ków sprawą mniejszej wagi.  
Wyjazd odbył się dzięki wsparciu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
który ufundował stroje i sprzęt spor-
towy dla całej reprezentacji. Honoro-
wy patronat nad wyjazdem objęła 
Burmistrz Mrągowa. 

Arkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz MierkowskiArkadiusz Mierkowski    
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Sport, RekreacjaSport, RekreacjaSport, RekreacjaSport, Rekreacja    

P uchar Miast to wyjątko-
wy cykl imprez przezna-
czonych dla mieszkań-

ców północnej Polski. Przez 
dwanaście kolejnych, letnich 
tygodni spotykają się drużyny 
rywalizujące ze sobą w 15 SPE-
CJALnych, widowiskowych 
konkurencjach. Zawodnicy mie-
rzą się m.in. w walce na rucho-
mej k ładce ,  wyśc igu w 
„zorbach” (ogromnych gumo-
wych kulach), czy skokach przez 
gigantyczną skakankę. Miasta startują w 
czterech grupach turniejowych: Grupa A: 
Kartuzy, Malbork, Starogard Gdański Grupa 
B: Świcie, Brodnica, Iława Grupa C: Lębork, 
Bytów, Wejherowo Grupa D: Mrągowo, 
Bartoszyce, Ostróda.  
W Mrągowie Turniej odbędzie się 13 czerw-W Mrągowie Turniej odbędzie się 13 czerw-W Mrągowie Turniej odbędzie się 13 czerw-W Mrągowie Turniej odbędzie się 13 czerw-
ca na Miasteczku Westernowym Mro-ca na Miasteczku Westernowym Mro-ca na Miasteczku Westernowym Mro-ca na Miasteczku Westernowym Mro-
gnoville.gnoville.gnoville.gnoville.    
Każda Drużyna startuje nie tylko podczas 
turnieju w swoim rodzimym mieście, ale 
również na imprezach wyjazdowych u swo-
ich grupowych rywali. Najlepsza spośród 
tych trzech drużyn spotka się w finale ze 
zwycięzcami trzech pozostałych grup elimi-
nacyjnych. Wielki finał odbędzie się w El-

blągu, gdzie produkowane jest 
piwo SPECJAL. Zwycięska 
Drużyna otrzyma nagrodę dla 
swojego miasta.  
Nagrody Pucharu Miast: Nagrody Pucharu Miast: Nagrody Pucharu Miast: Nagrody Pucharu Miast:     
I miejsce I miejsce I miejsce I miejsce –––– 100 000 zł.  100 000 zł.  100 000 zł.  100 000 zł.     
II miejsce II miejsce II miejsce II miejsce –––– 30 000 zł.  30 000 zł.  30 000 zł.  30 000 zł.     
III miejsce III miejsce III miejsce III miejsce –––– 10 000 zł.  10 000 zł.  10 000 zł.  10 000 zł.     
Środki te zostaną przeznaczo-
ne na sfinansowane szczegól-
ne potrzeby mieszkańców 
miast, które dostaną się do 
finału Pucharu. Poprzez gło-

sowanie, za pośrednictwem strony interne-
towej www.specjal.pl www.specjal.pl www.specjal.pl www.specjal.pl oraz kuponów, dys-
trybuowanych wśród mieszkańców, będą 
oni mogli zadecydować, na co zostanie prze-
znaczona nagroda. Każdy będzie mógł oddać 
głos na jedną ze wskazanych przez jego 
miasto inwestycji. Sponsor Pucharu Miast 
sfinansuje tę, która uzyska najwięcej głosów. 
Stałym elementem imprez jest symboliczny 
Znicz Pucharowy. 
Ideą Pucharu Miast jest połączenie zmagań 
przedstawicieli miast z atmosferą pikniku i 
dobrej zabawy. Dlatego oprócz części tur-
niejowej w programie każdej imprezy prze-
widziano występy gwiazd polskiej estrady. 

Puchar Miast w Mrongoville 

Puchary w mrągowskim kolarstwie 
Sześć pucharów przywieźli mrągowscy kolarze MSR Bank Spółdzielczy z eli-Sześć pucharów przywieźli mrągowscy kolarze MSR Bank Spółdzielczy z eli-Sześć pucharów przywieźli mrągowscy kolarze MSR Bank Spółdzielczy z eli-Sześć pucharów przywieźli mrągowscy kolarze MSR Bank Spółdzielczy z eli-
minacji do Mistrzostw Polski MTB.minacji do Mistrzostw Polski MTB.minacji do Mistrzostw Polski MTB.minacji do Mistrzostw Polski MTB.    

Za pucharami poszła również kwalifikacja do 
Mistrzostw Polski. Najlepszymi zawodnikami 
byli: 
III m. Hania Szałachowska (przedszkolaki) 
II m Wojtek Szałachowski, III m. Doarian 
Jędrzejczyk, IV m. Michał Nalepa, V m. Piotr 
Żarnoch (dzieci) 
I m. Paula Żołądek, II m. Katarzyna Koper 
(żaki). Ponadto w kryterium ulicznym w Gi-

życku młodzicy z Mrągowa nie dali szans ry-
walom. Na podium znaleźli się: I . Paweł Ma-
drak, II m. Tomasz Madrak i III m. Michał 
Haczykowski. Paweł Madrak wygrał też ogól-
nopolski wyścig kolarski w Kozłowie. W ub. 
Roku Paweł stawał na podium 37 razy. Z for-
my zawodników dumni są trenerzy Romuald 
Gajlewicz i Marek Rogiński oraz prezes MSR 

Wojciech Gniady. /mr//mr//mr//mr/ 

W Mrongoville wystąpią Indios Bravos oraz 
Gwiazda Wieczoru - Stachursky. Mrągow-
scy zawodnicy zostali wybrani w castingu i - 
jak mówią - zrobią wszystko, by zwyciężyć. 
Kapitanem drużyny jest mrągowski strażak, Kapitanem drużyny jest mrągowski strażak, Kapitanem drużyny jest mrągowski strażak, Kapitanem drużyny jest mrągowski strażak, 
Grzegorz Szostek. W drużynie są również: Grzegorz Szostek. W drużynie są również: Grzegorz Szostek. W drużynie są również: Grzegorz Szostek. W drużynie są również: 
Paweł Mrozicki, Jarosław Łuński, Dariusz Paweł Mrozicki, Jarosław Łuński, Dariusz Paweł Mrozicki, Jarosław Łuński, Dariusz Paweł Mrozicki, Jarosław Łuński, Dariusz 
Kaczyński, Przemysław Mohr, Dariusz Kaczyński, Przemysław Mohr, Dariusz Kaczyński, Przemysław Mohr, Dariusz Kaczyński, Przemysław Mohr, Dariusz 
Ołów, Marcin Białochleb i Mariusz Krzysz-Ołów, Marcin Białochleb i Mariusz Krzysz-Ołów, Marcin Białochleb i Mariusz Krzysz-Ołów, Marcin Białochleb i Mariusz Krzysz-
kowski. kowski. kowski. kowski.     

Serwis prasowy Pucharu, keSerwis prasowy Pucharu, keSerwis prasowy Pucharu, keSerwis prasowy Pucharu, ke    

PROGRAM PUCHARU MIAST 
 
15.00 – Otwarcie Pucharu Miast 
16.30 – 19.00 – Część turniejo-
wa 
19.00 – 20.00 – Występ zespołu 
lokalnego 
20.00 – 21.30 – Koncert zespołu 
Indios Bravos 
21.00 – 21.30 – Konkursy dla pu-
bliczności 
21.30 – 23.00 – Koncert gwiazdy 
wieczoru Stachursky 
23.30 – Pokaz sztucznych ogni 

20 lat temu wybraliśmy wolność 
20 lat temu, wraz z wyborami 4 czerwca 1989,  
datuje się obalenie komunizmu w Polsce 

13 czerw
ca 

 

Mrongovi
lle 
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