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Dziś w numerze: 

Inwestycje miejskie  

32 nowe mieszkania s. 2 
 

Wakacje w mieście, s. 4  

 

Czosy nad Czosem s.6 

 
 

Park linowy  

w Mrongoville s. 6 

 

Mrągowo wygrało  

Puchar Miast s. 6 

 

 

Podsumowanie sezonu 

piłkarskiego s. 7 

 

MRONGOVILLE ZAPRASZA s. 8 

Tytuł Letniej Stolicy Warmii i Mazur w poszczegól-
nych kategoriach otrzyma gmina, która otrzyma 
największą liczbę głosów.  
Głosy za pomocą SMS-ów należy wysyłać na numer 
7268, w treści SMS-a wpisując kod wybranej gminy 

Mrągowo - letnią stolicą 
Wybierzmy wspólnie Letnią Stolicę Warmii i Mazur Wybierzmy wspólnie Letnią Stolicę Warmii i Mazur Wybierzmy wspólnie Letnią Stolicę Warmii i Mazur Wybierzmy wspólnie Letnią Stolicę Warmii i Mazur ---- Mrągowo. W Internecie  Mrągowo. W Internecie  Mrągowo. W Internecie  Mrągowo. W Internecie 
trwa już wielkie głosowanie.trwa już wielkie głosowanie.trwa już wielkie głosowanie.trwa już wielkie głosowanie.    

(koszt jednego SMS-a wynosi 2,44 zł brutto). Głoso-
wanie trwa do północy 28 sierpnia 2009 r. Wyniki 
ogłoszone zostaną 31 sierpnia 2009 r. na stronie 
www.gazetaolsztynska.pl oraz na łamach „Gazety 
Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. 

Kabareton za nami! 
Pierwszy w tym roku Festiwal w Amfiteatrze Pierwszy w tym roku Festiwal w Amfiteatrze Pierwszy w tym roku Festiwal w Amfiteatrze Pierwszy w tym roku Festiwal w Amfiteatrze ---- Mazurska Noc Kabaretowa, już  Mazurska Noc Kabaretowa, już  Mazurska Noc Kabaretowa, już  Mazurska Noc Kabaretowa, już 
za nami. Od trzech lat Kabareton trwa dwa dni za nami. Od trzech lat Kabareton trwa dwa dni za nami. Od trzech lat Kabareton trwa dwa dni za nami. Od trzech lat Kabareton trwa dwa dni ---- Wakacyjna Filharmonia  Wakacyjna Filharmonia  Wakacyjna Filharmonia  Wakacyjna Filharmonia 
Dowcipu Waldemara Malickiego przyciąga coraz większą liczbę gości. Dowcipu Waldemara Malickiego przyciąga coraz większą liczbę gości. Dowcipu Waldemara Malickiego przyciąga coraz większą liczbę gości. Dowcipu Waldemara Malickiego przyciąga coraz większą liczbę gości.     
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Inwestycje MiejskieInwestycje MiejskieInwestycje MiejskieInwestycje Miejskie    

Basen na liście rezerwowej 
Mimo, iż Miasto było na trzeciej pozycji po ocenie merytorycznej, wniosek na Mimo, iż Miasto było na trzeciej pozycji po ocenie merytorycznej, wniosek na Mimo, iż Miasto było na trzeciej pozycji po ocenie merytorycznej, wniosek na Mimo, iż Miasto było na trzeciej pozycji po ocenie merytorycznej, wniosek na 
basen, decyzją Zarządu Województwa, nie otrzymał dofinansowania.basen, decyzją Zarządu Województwa, nie otrzymał dofinansowania.basen, decyzją Zarządu Województwa, nie otrzymał dofinansowania.basen, decyzją Zarządu Województwa, nie otrzymał dofinansowania.    

Miasto w ocenie merytorycznej otrzymało 72 
punktów na 80 możliwych i to dawało nadzieję 
na realizację inwestycji. Tymczasem Zarząd 
Województwa zdecydował o dofinansowaniu 
projektów, złożonych przez samorządy, które 

w ocenie merytorycznej zajęły miejsca za 
Mrągowem. Mrągowski projekt jest pierwszy 
na liście rezerwowej i w wypadku uzyskania 
oszczędności przy realizacji inwestycji, może 
otrzymać dofinansowanie. 

Nowy wygląd Amfiteatru 
Amfiteatr nad Jeziorem Czos zmieni swój wygląd. Na zle-Amfiteatr nad Jeziorem Czos zmieni swój wygląd. Na zle-Amfiteatr nad Jeziorem Czos zmieni swój wygląd. Na zle-Amfiteatr nad Jeziorem Czos zmieni swój wygląd. Na zle-
cenie Samorządu Miasta powstał projekt jego przebudo-cenie Samorządu Miasta powstał projekt jego przebudo-cenie Samorządu Miasta powstał projekt jego przebudo-cenie Samorządu Miasta powstał projekt jego przebudo-
wy. Przygotowana dokumentacja złożona zostanie wraz z wy. Przygotowana dokumentacja złożona zostanie wraz z wy. Przygotowana dokumentacja złożona zostanie wraz z wy. Przygotowana dokumentacja złożona zostanie wraz z 
wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE, w ramach wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE, w ramach wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE, w ramach wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.    

Przebudowa  

miejskich ulic 
Trwa przebudowa ul. Kolejowej i Ob-ul. Kolejowej i Ob-ul. Kolejowej i Ob-ul. Kolejowej i Ob-
wodnicywodnicywodnicywodnicy. Prace potrwają do 30 paź-
dziernika. Realizacja zadania ma na 
celu poprawę stanu technicznego drogi, 
poprzez wykonanie nowej nawierzch-
ni, oświetlenia, chodników oraz kanali-
zacji deszczowej w drodze. Przebudo-
wa spowoduje odciążenie centrum 
Miasta w okolicy ronda i ul. Wojska 
Polskiego. 
Wartość zadania to ok. 3 mln 500 tys. 
zł. Miasto pozyskało na inwestycję 
dotację celową z budżetu Państwa w 
kwocie 1 mln 877 tys. zł, w ramach 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. 
Zakończono przebudowę ulicy Polnejulicy Polnejulicy Polnejulicy Polnej. 
Wartość inwestycji to prawie 409 tys. 
zł. Niebawem zakończona zostanie 
przebudowa ulicy Sobczyńskiego ulicy Sobczyńskiego ulicy Sobczyńskiego ulicy Sobczyńskiego wraz 
z poprawą infrastruktury przy małym 
Amfiteatrze.  
Trwa przebudowa ul. Młynowejul. Młynowejul. Młynowejul. Młynowej, reali-
zowana przez Starostwo Powiatowe. 
Miasto partycypuje w kosztach kanali-
zacji deszczowej. Rozpoczęła się prze-
budowa infrastruktury osiedlowej przy 
ul. Młynowej. ul. Młynowej. ul. Młynowej. ul. Młynowej. Wartość zadania to 570 
tys. zł. 
Wkrótce rozpocznie się przebudowa 
ulicy Moniuszki. Pochłonie 1 mln 823 
tys. zł.  
Blisko końca jest inwestycja wykonania 
kolektora deszczowego od ul. Skłodow-ul. Skłodow-ul. Skłodow-ul. Skłodow-
skiej skiej skiej skiej do Wojska PolskiegoWojska PolskiegoWojska PolskiegoWojska Polskiego o wartości 
ponad 2 mln 810 tys. zł, która umożli-
wi kontynuację inwestycji drogowych 
w Mieście - przebudowę skrzyżowań z 
przejazdem kolejowym oraz drogę przy 
ZPO „Warmia” w kierunku do dworca 
PKS. Przebudowa skrzyżowań z prze-
jazdem kolejowym rozpocznie się w 
tym roku i realizowana będzie w ra-
mach inwestycji GDDKiA w Olsztynie, 
budowy zachodniej Obwodnicy Mrą-
gowa, przy udziale Samorządu Miasta.  
 

Jaśniej w mieście 
W tym roku rozpocznie się moderniza-
cja oświetlenia głównych ulic w cen-
trum Miasta. Na tym etapie zmoderni-
zowane zostanie oświetlenie o wartości 
250 tys. zł.  

Mieszkania na ul. Kolejowej 
W budynku po hotelu Krajan powstały 32 mieszkania komunalne.W budynku po hotelu Krajan powstały 32 mieszkania komunalne.W budynku po hotelu Krajan powstały 32 mieszkania komunalne.W budynku po hotelu Krajan powstały 32 mieszkania komunalne.    

Dobiega końca przebudowa byłego hotelu 
„Krajan”, w którym zamieszkają 32 rodzi-
ny, spełniające kryteria na otrzymanie 
mieszkania komunalnego.  Wartość inwe-
stycji to ok. 3 mln 843 tys. zł. Oddanie 

tego obiektu umożliwi przekwaterowanie 
lokatorów z budynków, przeznaczonych 
do rozbiórki oraz przeprowadzenie re-
montów budynków i mieszkań w złym 
stanie technicznym. 
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DNI MRĄGOWADNI MRĄGOWADNI MRĄGOWADNI MRĄGOWA    

Dni Mrągowa 10-12 lipca 
Charytatywny koncert na rzecz chorych dzieci z Domu Pomocy Społecznej, liczne prezentacje, spotkania, występy oraz Charytatywny koncert na rzecz chorych dzieci z Domu Pomocy Społecznej, liczne prezentacje, spotkania, występy oraz Charytatywny koncert na rzecz chorych dzieci z Domu Pomocy Społecznej, liczne prezentacje, spotkania, występy oraz Charytatywny koncert na rzecz chorych dzieci z Domu Pomocy Społecznej, liczne prezentacje, spotkania, występy oraz 
coroczny Przegląd Rękodzieła Artystycznego to tylko niektóre z punktów programu tegorocznych Dni Mrągowa, które coroczny Przegląd Rękodzieła Artystycznego to tylko niektóre z punktów programu tegorocznych Dni Mrągowa, które coroczny Przegląd Rękodzieła Artystycznego to tylko niektóre z punktów programu tegorocznych Dni Mrągowa, które coroczny Przegląd Rękodzieła Artystycznego to tylko niektóre z punktów programu tegorocznych Dni Mrągowa, które 
zapowiadają się bardzo atrakcyjniezapowiadają się bardzo atrakcyjniezapowiadają się bardzo atrakcyjniezapowiadają się bardzo atrakcyjnie. 

piątek 10 lipca 
Centrum Kultury i Turystyki 
10.00 Prezentacje konkursowe “Młode Talenty w 
Blasku Gwiazd Radia Olsztyn 2009” 
16.00 Warsztaty florystystyczne “Magiczne chwile dla 
Zielonych Dzieci” 
18.00 Otwarcie wystawy Mariana Modzelewskiego 
“Mrągowo okiem i piórem widziane” 
Plac Unii Europejskiej 
18.30 Uroczyste Otwarcie Dni Mrągowa 
Wręczenie wyróżnień zasłużonym mieszkańcom 
Mrągowa. Rozstrzygnięcie Plebiscytu “Mrągowianin 
Roku” Radia Planeta Mrągowo 
19.00 koncerty zespołów: HybaTy, PTAKY 
 

sobota 11 lipca   
Plac Unii Europejskiej 
Koncert Gwiazdy na Warmii i Mazurach 
17.30 występ laureatów Konkursu “Młode Talenty w 
Blasku Gwiazd Radia Olsztyn 2009” występ grupy 
tanecznej Iskry z MDK 
19.00 koncerty zespołów: ToDobro, Nika Jager, 
Sylwia Grzeszczak & Liber, Glamour djs 
Prezentacja atrakcji Miasta i Powiatu Mrągowskiego 
przygotowana przez Mrągowskie Centrum Informacji 
Turystycznej.  
Promocja Almanachu poezji mrągowskiej. 
Kościół Ewangelicki 
19.00 “Kto serce porusza, porusza świat”, koncert na 
rzecz dzieci z DPS w Mrągowie - Wojciech Malajkat 
i Anna Chodakowska czytają Ernsta Wiecherta,  
zagra TRIO JAGODZIŃSKIEGO, prowadzenie – 
Iwona Schymalla  

Centrum Kultury i Turystyki 
14.00 Obchody 35-lecia Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Mrągowskiej (sala na piętrze)  
16.00 Spotkanie autorskie i promocja książki Katarzy-
ny Enerlich “Prowincja pełna marzeń” (Czytelnia 
Biblioteki Miejskiej) 
18.00 Otwarcie wystaw - Wojciecha Gniadego (sala 
na piętrze) oraz zbiorowej wystawy mrągowskich 
plastyków pt. “Ziemia Mrągowska w akware-
li” (Galeria) 
 

niedziela 12 lipca  
Plac Unii Europejskiej  
5. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego. 
Wystawy, kiermasze, występy kapel ludowych 
13.00 Orkiestra Dęta z Mrągowa, Kapela Limanowia-
nie  
14.00 Uroczyste otwarcie Przeglądu “Historia z łapą w 
tle” – spektakl w wykonaniu grupy teatralnej “Post-
Arte-Fakt” z OSiW OHP w Mrągowie  
14.30 występy zespołów ludowych z regionu 
17.45 Rozstrzygnięcie Konkursu na Pamiątkę z War-
mii i Mazur  
18.00 koncert zespołu REDLIN 
Centrum Kultury i Turystyki 
16.00 – Koncert Lory Szafran z towarzyszeniem 
Wojciecha Gogolewskiego 
  
Imprezy rekreacyjne i sportowe: 
10 lipca 
Boisko Orlik  
17.00 Turniej Piłki Nożnej Mrągowskich Zakładów 
Pracy 

 
11 lipca 
Jeziorko Magistrackie  
9.00 Zawody wędkarskie dla najmłodszych 
Plaża przy os. Grunwaldzkim 
10.00 Dziecięcy Turniej Siatkówki Plażo-
wej  
Gimnazjum nr 2 ZS 1, ul. Kopernika 2a  
11.00 XI Turniej Szachowy o Puchar 
Przewodniczącego Mrągowskiego Stowa-
rzyszenia Gospodarczego 

Koncert, poruszający serce 
Niecodzienny koncert z udziałem znanych aktorów odbędzie się 11 lipca w Niecodzienny koncert z udziałem znanych aktorów odbędzie się 11 lipca w Niecodzienny koncert z udziałem znanych aktorów odbędzie się 11 lipca w Niecodzienny koncert z udziałem znanych aktorów odbędzie się 11 lipca w 
mrągowskim kościele ewangelickim.mrągowskim kościele ewangelickim.mrągowskim kościele ewangelickim.mrągowskim kościele ewangelickim.    

Inspiracją do zorganizowania kon-
certu była płyta z baśniami Ernesta 
Wiecherta, czytanymi przez Wojcie-
cha Malajkata. Płyta wydana została 
z inicjatywy Magdaleny Gębki, 
współorganizatorki koncertu, przy 
wsparciu Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej oraz pomocy wielu 
osób i instytucji, zaangażowanych w 
projekt, a koncert jest jego kontynu-
acją. Płyta wspomoże dzieci z Domu 
Pomocy Społecznej, którym, jak 
czytamy na okładce, zabrakło szczę-

ścia zdrowych narodzin. Jednocześnie będzie 
podziękowaniem za finansowe wsparcie, prze-
kazane przez Gości koncertu na rzecz DPS. 
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na 
budowę boisk dla mieszkańców Domu. Auto-
rem motywu na okładce oraz plakacie jest prof. 
Andrzej Strumiłło, znany polski grafik, sceno-
graf, rzeźbiarz.  
- Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do 
udziału w koncercie - mówią organizatorzy. 
Koncert finansowo wsparli: Burmistrz Mrągo-
wa, Starosta Mrągowski, Mercure Mrongovia, 
FWPN, AFW Mazury Andrzej Stachurski. 

Mrągowo okiem i piórem widzianeMrągowo okiem i piórem widzianeMrągowo okiem i piórem widzianeMrągowo okiem i piórem widziane    
Marian Modzelewski, znany 
mrągowski fotograf, pokaże swoje 
nowe wcielenie, tym razem 
poetyckie. Swoje utwory zapre-
zentuje podczas tegorocznych Dni 
Mrągowa, w piątek 10 lipca o piątek 10 lipca o piątek 10 lipca o piątek 10 lipca o 
godzinie 18.00 godzinie 18.00 godzinie 18.00 godzinie 18.00 w Centrum Kultu-
ry i Turystyki. 
Prezentacji poezji będzie towa-

rzyszyć również wystawa fotograficzna, na której 
zobaczymy wykonane przez Autora zdjęcia. Po 
uroczystym otwarciu, pan Marian spotka się z Zielo-
nymi Dzieciakami i Zosią Wojciechowską, która 
specjalnie na ten dzień przygotowuje instalację flory-
styczną pt. Mrągowo - 2009 Magiczna chwila dla 
Zielonych Dzieciaków.  
 

V Wojewódzki Przegląd V Wojewódzki Przegląd V Wojewódzki Przegląd V Wojewódzki Przegląd     
Rękodzieła ArtystycznegoRękodzieła ArtystycznegoRękodzieła ArtystycznegoRękodzieła Artystycznego    

Po raz piąty w Mrągowie odbędzie 
się Wojewódzki Przegląd Rękodzieła 
Artystycznego, zorganizowany przez 
Związek Gmin Warmińsko-
Mazurskich. Przegląd jest otwarty, 

obejmuje wszystkich twórców, profesjonalnych, 
nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła arty-
stycznego, połączony z konkursem na Pamiątkę z 
Warmii i Mazur.  
Rękodzielnicy prezentują na Przeglądzie swoje prace 
– serwety, obrusy, bieżniki, gobeliny, kilimy, obrazki 
na ścianę, ceramika, obrazki malowane na szkle, 
rzeźba ludowa, stroje, stroiki, wycinanki, hafty, 
kowalstwo artystyczne i inne. Prace ocenia specjalna 
komisja, która również decyduje o podziale nagród. 
- To ważna dla Miasta i Regionu impreza, promująca 
dziedzictwo kulturowe i wspierająca działania regio-
nalnych rękodzielników, których, jak się okazuje, z 
roku na rok przybywa - mówi burmistrz Mrągowa, 
Otolia Siemieniec. 
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Lokalne inicjatywyLokalne inicjatywyLokalne inicjatywyLokalne inicjatywy    

W skrócie 

Prowincja pełna marzeń…Prowincja pełna marzeń…Prowincja pełna marzeń…Prowincja pełna marzeń… 
… to tytuł powieści Kata-
rzyny Enerlich, wydanej 
nakładem Wydawnictwa 
MG z Warszawy. Akcja 
powieści rozgrywa się we 
współczesnym Mrągowie 
oraz przedwojennym 
Sensburgu. Stare pocz-

tówki z Miasta i okolic, która rozpoczy-
nają każdy z ponad trzydziestu rozdzia-
łów, udostępnił mrągowski kolekcjoner 
Janusz Sibik, natomiast zdjęcie na czwar-
tej stronie okładki wykonał kolejny 
mieszkaniec, fotograf Marian Modzelew-
ski. 
Spotkanie promocyjne książki odbędzie 
się w sobotę, 11 lipca o godzinie 16.00 w 11 lipca o godzinie 16.00 w 11 lipca o godzinie 16.00 w 11 lipca o godzinie 16.00 w 
mrągowskiej Czytelnimrągowskiej Czytelnimrągowskiej Czytelnimrągowskiej Czytelni. Swoją obecność 
na promocji zapowiedział Michał Saga-
towski, brat Małgorzaty Kalicińskiej, 
autorki Domu nad Rozlewiskiem. Pani 
Małgorzata napisała do „Prowincji pełnej 
marzeń” rekomendację (umieszczoną na 
okładce) i – jak powiedziała – jej brat 
będzie ją godnie zastępował. Spotkanie 
poprowadzi Barbara Szymańska, a w 
organizacji pomoże Agata Ciurla. 

W   dniu 12 czerwca 2009 r. w świetli-cy profilaktyczno – wychowawczej 
dla dzieci, „Gniazdo” 12,  w Parafii 

św. Rafała Kalinowskiego, odbyło się spotkanie 
dzieci i młodzieży z Rzecznikiem Praw Dziecka - 
Ministrem Markiem Michalakiem. Organem 
prowadzącym świetlicę jest  Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom „Gniazdo” z siedzibą w War-
szawie. Wizyta związana była z obchodami 5-
lecia powstania świetlicy SPD „Gniazdo” nr 12. 
Założycielką Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
„Gniazdo, jest znana polska aktorka, Alina Janow-
ska – Zabłocka. W latach 1991 - 2004  dzięki 
działalności charytatywnej członków tego stowa-
rzyszenia utworzono  w Warszawie 11 „ Gniazd”, 
czyli świetlic dla dzieci. W 2004 r. SPD 
„Gniazdo” opracowało projekt pod hasłem „ Ma-
zurskie Gniazda”,  którego realizacja możliwa 
była dzięki zaangażowaniu Proboszcz Parafii św. 
R. Kalinowskiego  Jana Paszulewicza i Radnej 
Miejskiej Teresy Nowackiej. Dzięki nawiązanej 
współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz z 
Panią Aliną Janowską- Zabłocką, w 2004 r. w 
budynku Plebanii powstała świetlica dla dzieci i 
młodzieży „Gniazdo” 12.  
Kolejne „Mazurskie Gniazda” powstały w 2005 r. 
w Parafii św. Jerzego w Sławkowie koło Kętrzy-
na, w 2008 r. w Parafii św. Krzyża w Szestnie 
oraz w 2009 r. w miejscowości Rybno. Przed 
spotkaniem z dziećmi  Rzecznik Praw Dziecka 
złożył wizytę w Urzędzie Miasta gdzie spotkał się 
z przedstawicielami władz lokalnych. Tematem 
rozmowy była wymiana informacji na temat 
działań profilaktycznych skierowanych do dzieci 

i młodzieży podejmowanych przez samorządy 
lokalne oraz propagowanie praw dziecka. Na-
stępnie Rzecznik   Praw Dziecka złożył wizytę w 
świetlicy SPD „Gniazdo” na oś. Grunwaldzkim. 
Udział w spotkaniu wzięło około 50 osób wśród 
których były dzieci i młodzież ze świetlicy SPD 
„ Gniazdo” w Mrągowie, Szestnie, Sławkowie, a 
także  ks. Józef Kata, wychowawcy świetlicy, 
pedagodzy ulicy, animator lokalny „Orlika”, 
Pełnomocnik Prezesa SPD „Gniazdo” ds. projek-
tu „Mazurskie Gniazda”. Spotkanie zorganizowa-
no zostało w ramach obchodów XI Dni Rodziny 
pod hasłem: „Człowiek starszy we współczesnej 
rodzinie i społeczeństwie”. Głównym celem 
spotkania  Rzecznika Praw Dziecka z dziećmi i 
młodzieżą było przybliżenie zapisów Kodeksu 
Praw Dziecka. Na zakończenie wizyty Rzecznik 
Praw uroczyście przekazał dzieciom Kodeks 
Praw Dziecka, biuletyn informacyjny z adresem 
do kontaktowania się w trudnych sytuacjach, a 
także zaprosił dzieci do swojego biura w Warsza-
wie. Zorganizowanie tego spotkania możliwe 
było dzięki zaangażowaniu wychowawców 
świetlicy „Gniazdo” 12 w Mrągowie, wsparciu 
udzielonemu przez Proboszcza Parafii św. R. 
Kalinowskiego ks. Roberta Kaniowskiego i Panią 
Burmistrz Miasta Mrągowa oraz pomocy wielu 
innych osób. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecz-
nika Praw Dziecka 0 0 0 0 ---- 800 12 12 12  800 12 12 12  800 12 12 12  800 12 12 12 ( bezpłatny). 
Adres kontaktowy do Biura Rzecznika Praw 
Dziecka:  
00 00 00 00 ---- 656 Warszawa, ul Śniadeckich 10 656 Warszawa, ul Śniadeckich 10 656 Warszawa, ul Śniadeckich 10 656 Warszawa, ul Śniadeckich 10    
tel. interwencyjny ( 022) 696 55 50tel. interwencyjny ( 022) 696 55 50tel. interwencyjny ( 022) 696 55 50tel. interwencyjny ( 022) 696 55 50    
www.brpd.gov.plwww.brpd.gov.plwww.brpd.gov.plwww.brpd.gov.pl    

Teresa NowackaTeresa NowackaTeresa NowackaTeresa Nowacka    

Pierwsze są prawa dziecka 
W świetlicy profilaktycznoW świetlicy profilaktycznoW świetlicy profilaktycznoW świetlicy profilaktyczno----wychowawczej SPD Gniazdo 12 odbyło się spotkanie dzieci wychowawczej SPD Gniazdo 12 odbyło się spotkanie dzieci wychowawczej SPD Gniazdo 12 odbyło się spotkanie dzieci wychowawczej SPD Gniazdo 12 odbyło się spotkanie dzieci 
i młodzieży  z Rzecznikiem Praw Dziecka i młodzieży  z Rzecznikiem Praw Dziecka i młodzieży  z Rzecznikiem Praw Dziecka i młodzieży  z Rzecznikiem Praw Dziecka –––– Markiem Michalakiem. Motto spotkania to  Markiem Michalakiem. Motto spotkania to  Markiem Michalakiem. Motto spotkania to  Markiem Michalakiem. Motto spotkania to 
słowa: Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. słowa: Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. słowa: Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. słowa: Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.     

Z łożona przez Klub, w odpowiedzi na ogłoszo-ny przez Miasto konkurs, oferta programowa 
zaowocowała dotacją w wysokości 18 000 zł. 

Dzięki dotacji oraz zaangażowaniu w realizację tego 
projektu przez Klub „Baza”, zapisane dzieci, przede 
wszystkim wywodzące się z rodzin wymagających 
wsparcia i o niskim statusie materialnym, mogą pod 
opieką wychowawców, atrakcyjnie, ciekawie i bez-
piecznie spędzić wakacyjny czas. Klub od 29 czerwca 
br. realizuje wakacyjną  ofertę programową, która 
obejmuje zajęcia żeglarskie, ogólnosportowe, opiekuń-
czo-wychowawcze  oraz m.in. wyjścia do kina, do 
Miasteczka Westernowego „Mrongoville”, rejsy stat-
kiem. Na zajęciach dzieci i młodzież zyskują możli-
wość zabawy z rówieśnikami, uczą się nowych gier 
sportowych, uczestniczą w rozgrywkach w piłce 
siatkowej, nożnej i koszykówce. Zajęcia są prowadzo-
ne w dwóch grupach 10-osobowych, w godz. 9.00 –
17.00, od poniedziałku do piątku. Dzieci otrzymują 
drugie śniadanie i obiad. Akcja Lato w „Bazie” będzie  
prowadzona do 14 sierpnia.  

Nieobozowa akcja letnia  w Miasteczku Westerno-
wym „Mrongoville”, to obóz w stylu harcerskim. 
Organizatorem wypoczynku jest Komenda Hufca ZHP 
w Mrągowie. W okresie od 15 lipca do 29 lipca, 20 

dzieci będzie uczestniczyło w zajęciach od poniedziałku 
do piątku, w godz. 9-15. Dzieci otrzymają drugie śnia-
danie. Kwalifikacji dzieci dokonuje MOPS w Mrągo-
wie. Na wszystkich chętnych czekają super atrakcje: 
pływanie kajakami, wycieczka na Pola Grunwaldu, 
surviwal,  gry i zabawy na terenie Miasteczka Wester-
nowego. Podczas całych wakacji funkcjonuje Świetlica 
Środowiskowa przy ul. Sienkiewicza 16,  w lipcu w 
godz. 9-14, w sierpniu w godz. 14-19. Wychowawcy 
Świetlicy: Anna Grzyb i Marzena Smolińska,  przygoto-
wały wiele atrakcji, między innymi organizowane są 
wyjścia na plażę, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, 
zajęcia komputerowe i  plastyczne,  oraz ogniska. W 
zajęciach, które są prowadzone od poniedziałku do 
piątku,  uczestniczy średnio 25 dzieci, pochodzących z 
rodzin wymagających wsparcia. Prowadzone jest doży-
wianie dzieci. Funkcjonuje druga świetlica środowisko-
wa, ”Gniazdo” przy Os. Grunwaldzkim 19 a. Dzieci 
korzystają z zorganizowanych zajęć od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-14, w środy od godz. 15-19. Prowa-
dzone jest dożywianie dzieci. Grupa wychowawcza 
liczy średnio 25 dzieci. Realizowany jest bogaty pro-
gram  zajęć sportowo-rekreacyjnych i świetlicowych,  
organizowane są wycieczki i wyjścia na plażę.   

Alicja Szarek, UMAlicja Szarek, UMAlicja Szarek, UMAlicja Szarek, UM    

Wakacje w mieście 
Pomysłem na wakacje dla tych dzieci, które pozostają w okresie wakacji w mieście, jest Nieobozo-Pomysłem na wakacje dla tych dzieci, które pozostają w okresie wakacji w mieście, jest Nieobozo-Pomysłem na wakacje dla tych dzieci, które pozostają w okresie wakacji w mieście, jest Nieobozo-Pomysłem na wakacje dla tych dzieci, które pozostają w okresie wakacji w mieście, jest Nieobozo-
wa Akcja Letnia. Tegorocznym organizatorem wypoczynku jest m.in. KS Baza w Mrągowie. wa Akcja Letnia. Tegorocznym organizatorem wypoczynku jest m.in. KS Baza w Mrągowie. wa Akcja Letnia. Tegorocznym organizatorem wypoczynku jest m.in. KS Baza w Mrągowie. wa Akcja Letnia. Tegorocznym organizatorem wypoczynku jest m.in. KS Baza w Mrągowie.     

Wakacje w mieście 

Działania opiekuńczoDziałania opiekuńczoDziałania opiekuńczoDziałania opiekuńczo----wychowawcze oraz wychowawcze oraz wychowawcze oraz wychowawcze oraz 
sportowo sportowo sportowo sportowo ---- rekreacyjne, w miejscu zamieszka- rekreacyjne, w miejscu zamieszka- rekreacyjne, w miejscu zamieszka- rekreacyjne, w miejscu zamieszka-
nia dzieci, na plażach miejskich  oraz w no-nia dzieci, na plażach miejskich  oraz w no-nia dzieci, na plażach miejskich  oraz w no-nia dzieci, na plażach miejskich  oraz w no-
wym kompleksie boisk „ Orlik”, prowadzi wym kompleksie boisk „ Orlik”, prowadzi wym kompleksie boisk „ Orlik”, prowadzi wym kompleksie boisk „ Orlik”, prowadzi 
dwóch Pedagogów Ulicy.dwóch Pedagogów Ulicy.dwóch Pedagogów Ulicy.dwóch Pedagogów Ulicy.     Nieobozowa Akcja  Nieobozowa Akcja  Nieobozowa Akcja  Nieobozowa Akcja 
Letnia  jest finansowana przez Samorząd Mia-Letnia  jest finansowana przez Samorząd Mia-Letnia  jest finansowana przez Samorząd Mia-Letnia  jest finansowana przez Samorząd Mia-
sta, ze środków Funduszu Profilaktyki i Roz-sta, ze środków Funduszu Profilaktyki i Roz-sta, ze środków Funduszu Profilaktyki i Roz-sta, ze środków Funduszu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz wiązywania Problemów Alkoholowych oraz wiązywania Problemów Alkoholowych oraz wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.   

Hospicjum z pomocąHospicjum z pomocąHospicjum z pomocąHospicjum z pomocą    
Mrągowskie Hospicjum Domowe im. Św. 
Wojciecha zostało już organizacją pożyt-
ku publicznego.  
Celem naszej działalności jest umożliwie-
nie choremu terminalnie godnego przeży-
wania okresu choroby w domu chorego, 
w otoczeniu rodziny, pomoc choremu i 
rodzinie w umniejszaniu wszelkich nie-
dogodności wynikających z choroby i 
jego stanu.  
Starajmy się, byśmy jedni dla drugich byli 
powiernikami człowieczej nadziei, byśmy 
jej w nikim nigdy nie zgasili. Wszelkie 
informacje pod telefonem 0665 023 3970665 023 3970665 023 3970665 023 397. 

    
Mieczysław BanachMieczysław BanachMieczysław BanachMieczysław Banach    
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O G Ł O S Z E N I E  

BURMISTRZ Miasta Mrągowa 
 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wyka-w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wyka-w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wyka-w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wyka-
zy następujących nieruchomości przeznaczo-zy następujących nieruchomości przeznaczo-zy następujących nieruchomości przeznaczo-zy następujących nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia w trybie bezprze-nych do wydzierżawienia w trybie bezprze-nych do wydzierżawienia w trybie bezprze-nych do wydzierżawienia w trybie bezprze-
targowym:targowym:targowym:targowym:    

a/ część działki nr 78/2  ( obręb nr 5 ), położo-
nej przy ulicy Mickiewicza z przeznaczeniem 
pod kontener biurowy, 
b/ część działki nr 170/6 ( obręb nr 2 ), poło-
żonej przy ulicy Wolności z przeznaczeniem 
pod 6 garaży typu „blaszak”. Bliższych infor-
macji na temat wyżej opisanych nieruchomo-
ści udziela Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ulica Królewiecka 60A, II piętro, 
pokój nr 49), tel. 089 741089 741089 741089 741----90909090----22. 22. 22. 22.  

Ogłoszenie wyników konkursu 
Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do 

publicznej wiadomości wyniki przeprowadzo-
nej procedury konkursowej, na realizację 
zadania własnego Gminy Miasto Mrągowo, 
które zostało zlecone do realizacji w 2009 r. 
organizacji pozarządowej, w zakresie profilak-
tyki uzależnień, rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. Na   zadanie   pn. “  Wspieranie   
działań  na    rzecz  osób, rodzin  i  grup  za-
grożonych   wykluczeniem    społecznym,   
poprzez   organizację  wypoczynku  letniego  
oraz  zimowego ”,  została  przyznana dotacja 
w wysokości  4 000 zł, na  organizację  i  pro-
wadzenie, przez Związek   Harcerstwa  Pol-
skiego   Chorągiew Warmińsko - Mazurska  
Hufiec Mrągowo,  organizację   obozu  tera-
peutyczno -   wypoczynkowego, dla dzieci  i 
młodzieży ze  środowisk wymagających  
wsparcia, w okresie  od  15  lipca  do  29 lipca 
2009 r., na terenie Miasteczka Westernowego 
Mrongoville”.                              

30 czerwca br. odbyło się uroczyste za-
kończenie I i  II edycji kursu projektowa-
nia ogrodów, zorganizowanego dla 
mieszkańców Miasta i Gminy Mrągowo, 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Kursanci otrzymali 
Certyfikaty ukończenia kursu . 
Kurs jest częścią projektu pn. „Lekcja 
Projektowania Ogrodów”, realizowanego 
przez Miasto Mrągowo w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Kurs skierowany jest do mieszkańców 
Mrągowa interesujących się tematyką 
architektury krajobrazu, którzy do tej 
pory nie mieli możliwości zdobycia wie-
dzy w zakresie projektowania ogrodów. 
W ramach projektu zostaną zorganizowa-
ne jeszcze dwie edycje kursu projektowa-
nia ogrodów dla dwóch 10-osobowych 
grup uczestników.  III edycja kursu roz-
poczęła się 1 lipca br, natomiast  IV edy-
cja kursu projektowania ogrodów rozpo-
częła się 2 lipca.  

Zakończenie I i II edycji „Projektowanie ogrodów” 

16 czerwca br. ruszyła II edycja kursu 
komputerowego dla mieszkańców Mia-
sta i Gminy Mrągowo, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Kurs jest częścią projektu pn. Inicjatywa 
"Z komputerem od A do Z", realizowa-
nego przez Miasto Mrągowo w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Celem głównym projektu jest zwiększe-
nie aktywności edukacyjnej mieszkań-
ców, którzy zakończyli już edukację, w 
zakresie umiejętności korzystania z no-
woczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.  
W ramach projektu zostaną zorganizo-

wane trzy 40 - godzinne kursy kompute-
rowe dla 15 - osobowych grup uczestni-
ków. Każdy z kursów składa się z 5 mo-
dułów (system operacyjny, internet, edy-
tor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezenta-
cje multimedialne). Kolejna edycja kursu 
planowana jest od 20 lipca do 21 sierpnia 
br. 
Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrągo-Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrągo-Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrągo-Biuro projektu: Urząd Miejski w Mrągo-
wie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 28, wie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 28, wie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 28, wie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 28, 
tel. 089 741 9013.  tel. 089 741 9013.  tel. 089 741 9013.  tel. 089 741 9013.      
    
Informacji udziela:  
Specjalista d/s rekrutacji i monitoringu : Specjalista d/s rekrutacji i monitoringu : Specjalista d/s rekrutacji i monitoringu : Specjalista d/s rekrutacji i monitoringu : 
Kamila Pliszka, tel. 089 741 90 41.Kamila Pliszka, tel. 089 741 90 41.Kamila Pliszka, tel. 089 741 90 41.Kamila Pliszka, tel. 089 741 90 41.    

Anna JakubowiczAnna JakubowiczAnna JakubowiczAnna Jakubowicz    

II edycja kursu komputerowego 

Mrągowskie zwycięstwo na 90-lecie Policji 
Policjanci i samorządowcy wspólnie walczyli w piątek, 3 lipca o Puchar Ko-Policjanci i samorządowcy wspólnie walczyli w piątek, 3 lipca o Puchar Ko-Policjanci i samorządowcy wspólnie walczyli w piątek, 3 lipca o Puchar Ko-Policjanci i samorządowcy wspólnie walczyli w piątek, 3 lipca o Puchar Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Podwójne zwycięstwo odnieśli mendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Podwójne zwycięstwo odnieśli mendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Podwójne zwycięstwo odnieśli mendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Podwójne zwycięstwo odnieśli 
mrągowscy reprezentanci, zwyciężając tak w klasyfikacji indywidualnej jak i mrągowscy reprezentanci, zwyciężając tak w klasyfikacji indywidualnej jak i mrągowscy reprezentanci, zwyciężając tak w klasyfikacji indywidualnej jak i mrągowscy reprezentanci, zwyciężając tak w klasyfikacji indywidualnej jak i 
zespołowej.zespołowej.zespołowej.zespołowej.    

P olicjanci i samorządowcy z powiatów 
naszego województwa zjednoczyli siły w 
VII Zawodach Strzeleckich o Puchar 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olszty-
nie. Okazją do spotkania i sportowej rywalizacji 
były obchody zbliżającego się Święta Policji oraz 
90-lecie powstania Policji. Oprócz klasyfikacji 
drużynowej i indywidualnej uhonorowano 
najlepiej strzelającą kobietę i samorządowca. 
Siódme już spotkanie szefów komend miejskich i 
powiatowych Policji oraz samorządowców z 
całego województwa zorganizowane przez KWP 
w Olsztynie miało służyć uczczeniu obchodów 
zbliżającego się Święta Policji i 90-lecia powsta-

nia Policji, integracji środowiska policyjnego i 
samorządowego - partnerów w codziennej pracy 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu, a 
także popularyzacji sportu strzeleckiego. W ry-
walizacji na olsztyńskiej strzelnicy w szranki 
stanęło 18 drużyn. W ich skład wchodzili prezy-
dent, lub burmistrz miasta, starosta powiatu, lub 
ich przedstawiciele i miejscowy komendant Poli-
cji. Uczestnicy strzelali z pistoletu Pw wz 33 "TT" 
na odległość 20 metrów.  

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:    
I miejsce - Roman OsmaRoman OsmaRoman OsmaRoman Osmański - przedstawiciel 
Starosty Powiatowego w Mrągowie (89 pkt.) 
II miejsce - mł. insp. Wiesław Skudelski Wiesław Skudelski Wiesław Skudelski Wiesław Skudelski - Ko-

mendant Powiatowy Policji w Kętrzynie (86 pkt.)  
III miejsce - Tomasz SobierajskTomasz SobierajskTomasz SobierajskTomasz Sobierajski - Burmistrz 
Miasta i Gminy Morąg (84 pkt.) 
IV miejsce - insp. Andrzej Mazurek Andrzej Mazurek Andrzej Mazurek Andrzej Mazurek - Komendant 
Powiatowy Policji w Giżycku (82 pkt.) 
Klasyfikacja drużynowa:Klasyfikacja drużynowa:Klasyfikacja drużynowa:Klasyfikacja drużynowa:    
I miejsce - drużyna z Mrągowa (225 pkt.)  
występująca w składzie:  
Roman Osmański, Roman Osmański, Roman Osmański, Roman Osmański, przedstawiciel Starosty Powia-
towego w Mrągowie 
Tomasz Witkowicz, Tomasz Witkowicz, Tomasz Witkowicz, Tomasz Witkowicz, zastępca burmistrza 
Krzysztof Fic, Krzysztof Fic, Krzysztof Fic, Krzysztof Fic, komendant KP Policji w Mrągowie 
II miejsce - drużyna z Lidzbarka Warm. (195 
pkt.)  
III miejsce - drużyna z Olecka (194 pkt.) 

Oprócz pucharów, dyplomów insp. Sławomir 
Mierzwa Komendant Wojewódzki Policji dla 
najlepszych policyjnych strzeleckich drużyn 
ufundował nagrody. Za I miejsce mrągowskiej 
drużyny   Komenda Powiatowej Policji w Mrągo-
wie otrzymała - alkometr A2.0 o wartości ponad 
10 tys. zł. 
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Czosy nad Czosem 
Już 11 lipca, podczas obchodów Dni Mrągowa, wprowadzone zostaną po raz Już 11 lipca, podczas obchodów Dni Mrągowa, wprowadzone zostaną po raz Już 11 lipca, podczas obchodów Dni Mrągowa, wprowadzone zostaną po raz Już 11 lipca, podczas obchodów Dni Mrągowa, wprowadzone zostaną po raz 
pierwszy do obiegu czosy pierwszy do obiegu czosy pierwszy do obiegu czosy pierwszy do obiegu czosy ---- dukaty lokalne, których nazwa została zaczerpnię- dukaty lokalne, których nazwa została zaczerpnię- dukaty lokalne, których nazwa została zaczerpnię- dukaty lokalne, których nazwa została zaczerpnię-
ta od mrągowskiego jeziora Czos. Emisja dukata lokalnego, zorganizowana ta od mrągowskiego jeziora Czos. Emisja dukata lokalnego, zorganizowana ta od mrągowskiego jeziora Czos. Emisja dukata lokalnego, zorganizowana ta od mrągowskiego jeziora Czos. Emisja dukata lokalnego, zorganizowana 
przez Urząd Miejski w Mrągowie, ma promować polską stolicę country w kra-przez Urząd Miejski w Mrągowie, ma promować polską stolicę country w kra-przez Urząd Miejski w Mrągowie, ma promować polską stolicę country w kra-przez Urząd Miejski w Mrągowie, ma promować polską stolicę country w kra-
ju i za granicą. Za wykonanie projektu graficznego i produkcję pierwszej emi-ju i za granicą. Za wykonanie projektu graficznego i produkcję pierwszej emi-ju i za granicą. Za wykonanie projektu graficznego i produkcję pierwszej emi-ju i za granicą. Za wykonanie projektu graficznego i produkcję pierwszej emi-
sji odpowiada Mennica Polska S.A., co gwarantuje wysoką jakość wykonania i sji odpowiada Mennica Polska S.A., co gwarantuje wysoką jakość wykonania i sji odpowiada Mennica Polska S.A., co gwarantuje wysoką jakość wykonania i sji odpowiada Mennica Polska S.A., co gwarantuje wysoką jakość wykonania i 
spodziewaną dużą wartość kolekcjonerską czosów.spodziewaną dużą wartość kolekcjonerską czosów.spodziewaną dużą wartość kolekcjonerską czosów.spodziewaną dużą wartość kolekcjonerską czosów.  

W  ramach emisji mrągowskiego 
dukata lokalnego zostaną wpro-
wadzone do obiegu dwa rodzaje 

dukatów różniących się nominałem i wyglą-
dem, których grafika nawiązywać będzie do 
elementów stylu country. Mrągowo bowiem 
to miasto słynące z organizacji popularnego 
Pikniku Country, który co roku przyciąga 
tysiące turystów z Polski i z zagranicy do 
amfiteatru położonego nad jeziorem Czos.  

Dukaty lokalne są doskonałym narzę-
dziem promocji dla lokalnych społeczności. 
Czosy niewątpliwie będą jedną z turystycz-
nych atrakcji i oryginalną pamiątką z Mrągo-
wa. Emisji mrągowskich dukatów lokalnych 
o nominałach 3 i 7 (i takiej właśnie wartości) 
towarzyszyć będzie limitowana wersja - tylko 
500 sztuk! - wybitych w srebrze czosów o 
umownym nominale 70.  

Czosy te nie wejdą do obiegu, można się 
za to spodziewać, że osiągną znaczną wartość 
kolekcjonerską. Począwszy od 11 lipca każdy 
mieszkaniec Mrągowa i turysta zwiedzający 
miasto będzie mógł nabyć czosy w Punktach 
Wymiany, oznaczonych specjalną naklejką.  

Aż do końca emisji, to jest do 31 sierpnia 
2009, na terenie Mrągowa za 3 czosy i 7 czo-
sów będzie można nabywać towary i usługi. 
Będzie to możliwe w tych placówkach usłu-
gowych i handlowych, które zgodzą się ak-
ceptować czosy jako bony towarowe o warto-
ści 3 złote i 7 złotych.  

Mrągowskie Czosy będą promowały 
miasto nie tylko w okresie emisji, ale także w 
przyszłości. Ich opis znajdzie się w krajowych 
i międzynarodowych katalogach numizma-
tycznych. Z czasem czosy będą nabierać 
wartości kolekcjonerskiej a ich „własna histo-
ria” wkomponuje się w kontekst historii 
miasta.  

Zakupione czosy o obiegowych nomina-
łach 3 i 7 można też będzie w wyznaczonym 
terminie zamienić z powrotem na pieniądze.  

 
Organizatorzy Emisji:  

Emitent - Gmina Miasto Mrągowo,  
Producent - Mennica Polska S.A.  
Administrator Emisji - RE-AKCJA Sp. z o.o.  
 
Zamówienia na czosy mrągowskie można 
składać za pośrednictwem strony interneto-
wej www.dukatypolskie.plwww.dukatypolskie.plwww.dukatypolskie.plwww.dukatypolskie.pl.  
Czosy można będzie oczywiście nabyć rów-
nież bezpośrednio od 11 lipca w Mrągowie. 
 
Punkty sprzedaży dukatów:Punkty sprzedaży dukatów:Punkty sprzedaży dukatów:Punkty sprzedaży dukatów: 
Mrągowskie Centrum Informacji  
Turystycznej,  
Muzeum w Mrągowie,  
Miasteczko Westernowe Mrongoville, 
 
Ceny czosów przy zamówieniu interneto-Ceny czosów przy zamówieniu interneto-Ceny czosów przy zamówieniu interneto-Ceny czosów przy zamówieniu interneto-
wym wynoszą za sztukę:wym wynoszą za sztukę:wym wynoszą za sztukę:wym wynoszą za sztukę:    
 
Czosy o nominale „3” Czosy o nominale „3” Czosy o nominale „3” Czosy o nominale „3” ---- 3,66 zł,  3,66 zł,  3,66 zł,  3,66 zł,     
Czosy o nominale „7” Czosy o nominale „7” Czosy o nominale „7” Czosy o nominale „7” ---- 8,54 zł,  8,54 zł,  8,54 zł,  8,54 zł,     
Czosy o nominale „70” (srebro, wartość Czosy o nominale „70” (srebro, wartość Czosy o nominale „70” (srebro, wartość Czosy o nominale „70” (srebro, wartość 
kolekcjonerska) kolekcjonerska) kolekcjonerska) kolekcjonerska) ---- 164,70 zł. 164,70 zł. 164,70 zł. 164,70 zł.    
 
INFOLINIA w sprawie czosów:INFOLINIA w sprawie czosów:INFOLINIA w sprawie czosów:INFOLINIA w sprawie czosów:    
nr tel. (22) 203 73 08nr tel. (22) 203 73 08nr tel. (22) 203 73 08nr tel. (22) 203 73 08 
 
 
Więcej informacji udzieli:Więcej informacji udzieli:Więcej informacji udzieli:Więcej informacji udzieli: 
Marcin Mierzejewski 
PR Officer - Biuro Prasowe  
Administratora Emisji 
tel. kom. 510 041 236 
e-mail: m.mierzejewski@re-akcja.pl  

Park linowy  
w Miasteczku  
Mrongoville 

W połowie 
lipca rusza 
Park Linowy - 
W E S T E R N 
LINA PARK 
w Mrągowie. 
To jedyna 
tego typu 
atrakcja w  
mieście  i 
okolicy. Znaj-
duje się tuż 
koło Mia-

steczka Westernowego Mrongoville. 
Uczestnicy pokonują trasy z przeszkód 
rozpiętych między drzewami na wysoko-
ści od 3 do 8 metrów, takich jak pochyl-
nia, indiańska ściana płaczu, ruchome 
belki, skok Winnetou, tyrolka - "szybsi 
od cienia" (dynamiczny zjazd na linie 
pomiędzy drzewami) i wiele innych. 

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. W 
sumie są cztery trasy o różnym stopniu 
trudności, dostosowanym do możliwości 
uczestnika. Najłatwiejsza do pokonania 
trasa, przygotowana specjalnie dla naj-
młodszych, rozpięta jest na niższej wyso-
kości. Dzieci mogą ją pokonać samodziel-
nie lub pod opieką instruktora lub opie-
kuna. Są też dwie trasy o wyższym stop-
niu trudności dla młodzieży i dorosłych. 
Jest tez trasa dla miłośników ekstremal-
nych emocji.  

Każdy uczestnik będzie wyposażony 
w kask, uprząż alpinistyczną, bloczki i 
karabinki. Przechodzi podstawowe szko-
lenie alpinistyczne pod okiem instrukto-
ra. W czasie przechodzenia trasy uczest-
nik jest zabez-
p i e c z o n y 
przed upad-
kiem przez 
podpięcie do 
stalowej liny 
asekuracyjnej 
(tzw. liny ży-
cia). W razie 
t r u d n o ś c i , 
pomocą w 
każdej chwili 
służą  wykwa-
l i f i k o w a n i 
instruktorzy. 
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ZAPROSZENIE DLA DZIECI, ZAPROSZENIE DLA DZIECI, ZAPROSZENIE DLA DZIECI, ZAPROSZENIE DLA DZIECI,     
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCHMŁODZIEŻY I DOROSŁYCHMŁODZIEŻY I DOROSŁYCHMŁODZIEŻY I DOROSŁYCH    

Chcecie zagrać w siatkówkę, koszykówkę, 
piłkę nożną na ORLIKU? 

Macie drużynę lub pełnoletniego  
opiekuna grupy dzieci i młodzieży? 

 Zgłoście się do nas. 
Wszystkich informacji udzieli  

Arkadiusz Mierkowski. 

Dzwońcie Dzwońcie Dzwońcie Dzwońcie 511511511511    564564564564    564 564 564 564     
lub piszcie: lub piszcie: lub piszcie: lub piszcie:     

a.mierkowski@hotmail.coma.mierkowski@hotmail.coma.mierkowski@hotmail.coma.mierkowski@hotmail.com 

Podsumowanie sezonu piłkarskiego 
Piłkarski sezon 2008-2009 zakończo-
ny. Nasze drużyny MKS Mrągowia 
Mrągowo zajęły następujące miejsca: 
 
Drużyna SeniorówDrużyna SeniorówDrużyna SeniorówDrużyna Seniorów, występująca po 
raz pierwszy w rozgrywkach szcze-
bla centralnego III ligi, prowadzona 
przez trenera Andrzeja Biedrzyckie-
go, zajęła dobre 5. miejsce, uzyskując 
bilans punktowy: 46:44 oraz bramki 
48:31. W tym 13 wygranych meczów, 7 remi-
sów i 10 porażek. Wyróżniającymi się zawod-
nikami byli: Tomasz Osenkowski - 14 bramek, 
Grzegorz Żytkiewicz - 7 bramek, Łukasz Ku-
śnierz - 6 bramek, Sławomir Sikorski - 3 
bramki oraz kapitan Michał Kościuczuk. 
 
Drużyna Juniorów Starszych Drużyna Juniorów Starszych Drużyna Juniorów Starszych Drużyna Juniorów Starszych (rocznik 90-91), 
występująca w lidze okręgowej, prowadzona 
przez trenera Zbigniewa Marczuka, zajęła 2. 
miejsce, osiągając bilans punktowy 35:13 oraz 
bramki 62:26. W tym 11 meczów wygranych, 
2 remisy i 3 porażki. Wyróżniający się zawod-
nicy to Paweł Woronko, Daniel Rekwald, 
Łukasz Siemionowski.  
 
Drużyna Juniorów Młodszych Drużyna Juniorów Młodszych Drużyna Juniorów Młodszych Drużyna Juniorów Młodszych (rocznik 92-
93), występująca w lidzie okręgowej, prowa-
dzona przez trenera Zbigniewa Marczuka, 
zdeklasowała w minionym sezonie wszystkie 
drużyny, występujące w tej klasie rozgrywek, 
zdobywając Mistrza Ligi Okręgowej Juniorów 
Młodszych woj. warm.maz.  

Po rozegraniu w całym sezonie 200-
8/2009 20 spotkań wygrali 18 me-
czów, zremisowali raz, przegrali raz, 
zdobywając pkt. 55:5, bilans bramko-
wy 107 zdobytych, 15 bramek straco-
nych. W turnieju barażowym poko-
nali Pisę Barczewo oraz Polonię 
Lidzbark Warmiński. W dniu 20 
czerwca rozegrali ostatnie, najważ-
niejsze spotkanie z drużyną Grun-

wald Gietrzwałd o tytuł mistrza ligi okręgowej, 
wygrywając 3:0. Na wyróżnienie zasłużyła cała 
drużyna, a w niej w szczególności: Paweł Lu-
bowiecki, Konrad Pieczko, Daniel Piasecki, 
Adam Grala, Kamil Prusinowski i Krzysztof 
Mutschmann. 
 
Drużyna Młodzików Drużyna Młodzików Drużyna Młodzików Drużyna Młodzików (rocznik 94-95), prowa-
dzona przez trenera Cezarego Samborskiego, 
występująca w lidze okręgowej młodzików, 
zakończyła rozgrywki na 2. miejscu, ulegając 
tylko Warmii Olsztyn.  
Rozegrali 14 spotkań (12 meczów wygranych, 
2 mecze przegrane z Warmią Olsztyn) Pkt. 
36:6, bramki 96:12. Zawodnikami wyróżniają-
cymi się byli: Matusz Stachelek, zdobywca 21 
bramek oraz dwaj zawodnicy, którzy powoły-
wani byli do kadry województwa młodzików: 
Mateusz Stachelek i Błażej Borowski. 
 
Drużyna Trampkarzy Drużyna Trampkarzy Drużyna Trampkarzy Drużyna Trampkarzy (rocznik 95-96), prowa-
dzona przez trenera Cezarego Samborskiego, 
występująca w lidze okręgowej trampkarzy 

zajęła 2. miejsce w swojej grupie. Rozegrali 18 
spotkań z czego: 14 razy wygrali, 2 razy zre-
misowali i 2 razy przegrali. Zdobyli 44 pkt 
oraz strzelili 97 bramek, tracąc tylko 23 bram-
ki. Wyróżniającymi się zawodnikami byli: 
Michał Piwowarczyk, zdobywca 26 bramek, 
Damian Glinka - 25 bramek, Mateusz Niedź-
wiecki - 13 bramek. Błażej Borowski występo-
wał również w kadrze województwa trampka-
rzy rocznika 95. Marcin Kępiński występował 
w kadrze województwa trampkarzy  roczniku 
96 na pozycji bramkarza zespołu. 

Mrągowo wygrało Puchar Miast! 
Po laurach w Mrągowie, nasza drużynę czekają jeszcze pucharowe zawody w Bartoszy-Po laurach w Mrągowie, nasza drużynę czekają jeszcze pucharowe zawody w Bartoszy-Po laurach w Mrągowie, nasza drużynę czekają jeszcze pucharowe zawody w Bartoszy-Po laurach w Mrągowie, nasza drużynę czekają jeszcze pucharowe zawody w Bartoszy-
cach 18 lipca oraz w Ostródzie 8 sierpnia. Trzymamy kciuki za mrągowian!cach 18 lipca oraz w Ostródzie 8 sierpnia. Trzymamy kciuki za mrągowian!cach 18 lipca oraz w Ostródzie 8 sierpnia. Trzymamy kciuki za mrągowian!cach 18 lipca oraz w Ostródzie 8 sierpnia. Trzymamy kciuki za mrągowian!    

Nie dali się pokonać niesprzyjającej aurze i 
walczyli do utraty tchu! Mrągowo zwyciężyło 
w pierwszym spotkaniu Grupy D. W sobotę 13 
czerwca w Miasteczku Westernowym Mro-
gnoville spotykały się drużyny Bartoszyc, Mrą-
gowa i Ostródy, by rywalizować o punkty w 
zmaganiach o Puchar Miast. Był to kolejny z 
serii dwunastu turniejów organizowanych w 12 

miastach Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. 
Sponsorem rozgrywek jest Browar produkujący 
markę SPECJAL - produkt dedykowany SPE-
CJALnie dla mieszkańców północnej Polski. 
Gospodarze przygotowali 
swojej drużynie nie lada 
powitanie. Turniej został 
zainaugurowany paradą 

motocykli, w której 
udział wzięło kilka-
dziesiąt jednośla-
dów.  Korowód 
motocyklistów, w 
akompaniamencie 
klaksonów, syren i z 
donośnym rykiem 
silników wjechał 
około godziny 16:00 
na teren Miasteczka 
W e s t e r n o w e g o 
Mrongoville. Na 

pierwszym motocyklu, wjechała osobiście Pani 
Burmistrz Mrągowa – Otolia Siemieniec, która 
następnie powitała wszystkich zgromadzonych 
kibiców oraz zawodników. Oprócz atrakcji 
związanych ze zmaganiami drużyn, organizato-
rzy – agencja LIVE, oraz Urząd Miasta Mrągo-
wo przygotowali szereg atrakcji dla uczestni-
ków imprezy. Gwiazdą byli Stachursky i Indios 
Bravos. Impreza Pucharu Miast zakończyła się 
tradycyjnie pokazem sztucznych ogni. 
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