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ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI S. 4ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI S. 4ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI S. 4   

Zachodnia Obwodnica Mrągowa 
Trwają prace, związane z budową Zachodniej Obwodnicy Mrągowa. Inwesty-Trwają prace, związane z budową Zachodniej Obwodnicy Mrągowa. Inwesty-Trwają prace, związane z budową Zachodniej Obwodnicy Mrągowa. Inwesty-Trwają prace, związane z budową Zachodniej Obwodnicy Mrągowa. Inwesty-
cja ta w październiku 2007 roku została przez Ministerstwo Rozwoju Regional-cja ta w październiku 2007 roku została przez Ministerstwo Rozwoju Regional-cja ta w październiku 2007 roku została przez Ministerstwo Rozwoju Regional-cja ta w październiku 2007 roku została przez Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego objęta IV osią priorytetową Programu Operacyjnego Rozwój Polski nego objęta IV osią priorytetową Programu Operacyjnego Rozwój Polski nego objęta IV osią priorytetową Programu Operacyjnego Rozwój Polski nego objęta IV osią priorytetową Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komuni-Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komuni-Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komuni-Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komuni-
kacyjnych województw Polski Wschodniej.kacyjnych województw Polski Wschodniej.kacyjnych województw Polski Wschodniej.kacyjnych województw Polski Wschodniej.        
G łównym celem bu-

dowy obwodnicy 
jest zwiększenie 
dostępności komuni-

kacyjnej Miasta. Wpłynie to na 
wzrost konkurencyjności Mrą-
gowa jako miejsca zamieszkania i 
prowadzenia działalności gospo-
darczej. Dzięki nowej drodze 
ruch samochodowy zostanie 
wyprowadzony poza obszar zur-
banizowany. Za realizację inwe-
stycji odpowiedzialna jest Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Olsztynie. Planowana 
inwestycja zlokalizowana jest na terenie 
miasta i gminy Mrągowo. Obwodnica 
pozwoli na połączenie drogi krajowej nr 
59 prowadzącej z Giżycka do Rozóg z 
drogą krajową nr 16. Jezdnię wytyczono 
w nowym miejscu. Podczas prac budow-
lanych powstaną również połączenia z 
istniejącym układem drogowym oraz 
zbudowanych zostanie 2,3 km dróg dojaz-

dowych. Obwodnica, której całkowita 
długość wyniesie 6,56 km zostanie odda-
na do użytku w 2011 r.  
Najciekawszym i najbardziej malowniczo 
położonym obiektem inwestycji będzie 
6-przęsłowa estakada E-4 nad rzeką Daj-
na, ulicą Młynową i dojazdem do Mrą-
goville.  
 

Więcej: www.mragowo.pl, Więcej: www.mragowo.pl, Więcej: www.mragowo.pl, Więcej: www.mragowo.pl,     
www.obwodnicawww.obwodnicawww.obwodnicawww.obwodnica----mragowa.plmragowa.plmragowa.plmragowa.pl    
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W skrócie 

Aktualności MiejskieAktualności MiejskieAktualności MiejskieAktualności Miejskie    

Bezpłatna infolinia Bezpłatna infolinia Bezpłatna infolinia Bezpłatna infolinia     
dla bezdomnych dla bezdomnych dla bezdomnych dla bezdomnych     

0 800 165 320    
Centrum Zarządzania Kry-Centrum Zarządzania Kry-Centrum Zarządzania Kry-Centrum Zarządzania Kry-
zysowego Wojewody War-zysowego Wojewody War-zysowego Wojewody War-zysowego Wojewody War-
mińskomińskomińskomińsko----Mazurskiego, od 1 Mazurskiego, od 1 Mazurskiego, od 1 Mazurskiego, od 1 
listopada uruchomiło bez-listopada uruchomiło bez-listopada uruchomiło bez-listopada uruchomiło bez-
płatną, całodobową infoli-płatną, całodobową infoli-płatną, całodobową infoli-płatną, całodobową infoli-
nię dla osób bezdomnych.nię dla osób bezdomnych.nię dla osób bezdomnych.nię dla osób bezdomnych.    

Osoby dzwoniące pod nr tel. 800 165 320, 
uzyskają informacje o miejscach noclegowych, 
jadłodalniach oraz punktach pomocy rzeczo-
wej, finansowej, prawnej i medycznej na tere-
nie całego województwa warmińsko-
mazurskiego. Z infolinii mogą korzystać nie 
tylko osoby bezdomne, ale również mieszkań-
cy Miasta, którzy będą chcieli udzielić pomo-
cy osobom nocującym na ich klatkach schodo-
wych, strychach czy na terenie ogródków 
działkowych. Infolinia będzie prowadzona do 
31 marca 2010 r. 

Czar glinianych figurek  
Historia i tradycje Mazur 
zamknięte w glinianych 
figurkach - w mrągowskim 
Muzeum otwarta jest nowa 
wystawa pt. "Czar glinianych 
figurek" ze zbiorów Walen-
tyny i Marii Dermackich z 
Piecek. Autorką rzeźb jest 
Władysława Prucnal. Cykle przyrody, codzien-
na praca, zwyczaje i tradycje oraz stroje, zwie-
rzęta gospodarskie i wzajemne relacje między 
ludźmi - to wszystko autorka rzeźb, ludowa 
artystka Władysława Prucnal zawarła w swo-
ich dziełach z gliny. Wykonywała je od naj-
młodszych lat, swój talent i wrażliwość rozwi-
jając pod okiem swojego taty, również ludowe-
go artysty. Nieżyjąca już Walentyna Dermacka 
postanowiła utworzyć kolekcję tych figurek, 
zbierając je przez lata. Potem tę schedę regio-
nalnego dziedzictwa przejęła po niej córka, 
Maria Dermacka. Obecnie kolekcja liczy ponad 
1200 figurek. Pani Władysława Prucnal od 
dwóch lat jest chora i nie tworzy swoich dzieł, 
jednak odbiorcy jej sztuki liczą na to, że wkrót-
ce powstaną jej kolejne gliniane dzieła. 

Przyjazny dzielnicowy wybrany 
Roman Gancarz został zwycięzcą plebiscytu na „Najbardziej Przyjaznego Dzielnicowe-Roman Gancarz został zwycięzcą plebiscytu na „Najbardziej Przyjaznego Dzielnicowe-Roman Gancarz został zwycięzcą plebiscytu na „Najbardziej Przyjaznego Dzielnicowe-Roman Gancarz został zwycięzcą plebiscytu na „Najbardziej Przyjaznego Dzielnicowe-
go w Powiecie Mrągowskim”. Tytuł ten zdobył dzięki poparciu mieszkańców, którzy go w Powiecie Mrągowskim”. Tytuł ten zdobył dzięki poparciu mieszkańców, którzy go w Powiecie Mrągowskim”. Tytuł ten zdobył dzięki poparciu mieszkańców, którzy go w Powiecie Mrągowskim”. Tytuł ten zdobył dzięki poparciu mieszkańców, którzy 
oddali na niego swój głos. Wyniki poznaliśmy podczas specjalnej uroczystości.oddali na niego swój głos. Wyniki poznaliśmy podczas specjalnej uroczystości.oddali na niego swój głos. Wyniki poznaliśmy podczas specjalnej uroczystości.oddali na niego swój głos. Wyniki poznaliśmy podczas specjalnej uroczystości.    

R oman Gancarz w 
policji pracuje od 10 
lat, a od 4 jest dziel-
nicowym. Uważa, 

że kluczem do rozwiązywania 
problemów jest dialog. Lubi 
swoja pracę i – jak mówią jego 
przełożeni – jest bardzo w nią 
zaangażowany.  
- Jestem zaskoczony i czuję, że moja praca 
jest potrzebna – mówi zwycięzca plebiscy-
ty. – Praca nie jest łatwa. Najtrudniejsze 
jest kiedy nie możemy udzielić niektórym 
takiej pomocy, jakiej od nas oczekują. Za to 
największą satysfakcją jest, gdy słyszę pro-

ste słowo „dziękuję”. Na tere-
nie powiatu mrągowskiego 
pracuje 11 dzielnicowych. Ich 
praca do lekkich nie należy, 
dlatego czują się bardzo wy-
różnieni, że mieszkańcy doce-
niają ich dziania.  
Na plebiscyt wpłynęło ponad 
2000 głosów. Pozostali wyróż-

nieni przez mieszkańców powiatu mrą-
gowskiego dzielnicowi to Zbigniew Pacz-
kowski, który pracuje na posterunku w 
Pieckach oraz Radosław Kaziul z poste-
runku w Mikołajkach.  

Więcej: www.itvmragowo.plWięcej: www.itvmragowo.plWięcej: www.itvmragowo.plWięcej: www.itvmragowo.pl    

1 listopada w Mrągowie 
W Mrągowie Święto Zmar-
łych przebiegło spokojnie. 
Nad bezpieczeństwem w 
pobliżu nowego cmentarza 
czuwali mrągowscy poli-

cjanci, zaś w okolicach cmentarza przy ul. Brzo-
zowej - strażnicy miejscy. Dzięki dodatkowym 
kursom komunikacji miejskiej udało się uniknąć 
większych korków. Mrągowianie licznie odwie-
dzali groby swoich bliskich.  

Nowy radny Stefan Zaniuk 
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 29 października, w miejsce wygasłego 
mandatu radnej wstąpił Stefan Zaniuk z tej samej listy Mrągowskiej 
Wspólnoty Samorządowej, który uzyskał kolejno największą liczbę gło-
sów. Nowy radny powiększył skład osobowy dwóch komisji: Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Piórem Mariusza Więcka   
„Equilibrium” „Equilibrium” „Equilibrium” „Equilibrium” ---- to tytuł nowej książki mrągowskiego poety, Mariusza Więcka. Miesz- to tytuł nowej książki mrągowskiego poety, Mariusza Więcka. Miesz- to tytuł nowej książki mrągowskiego poety, Mariusza Więcka. Miesz- to tytuł nowej książki mrągowskiego poety, Mariusza Więcka. Miesz-
kańcy Mrągowa mogli zapoznać się z tomikiem podczas wieczoru autorskiego, który kańcy Mrągowa mogli zapoznać się z tomikiem podczas wieczoru autorskiego, który kańcy Mrągowa mogli zapoznać się z tomikiem podczas wieczoru autorskiego, który kańcy Mrągowa mogli zapoznać się z tomikiem podczas wieczoru autorskiego, który 
odbył się w Centrum Kultury i Turystyki. Wieczór poprowadził Wojciech Kass, poeta, odbył się w Centrum Kultury i Turystyki. Wieczór poprowadził Wojciech Kass, poeta, odbył się w Centrum Kultury i Turystyki. Wieczór poprowadził Wojciech Kass, poeta, odbył się w Centrum Kultury i Turystyki. Wieczór poprowadził Wojciech Kass, poeta, 
eseista, dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.eseista, dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.eseista, dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.eseista, dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.    

Tomik „Equilibrium” ukazał się we wrześniu. 
Jego mottem jest cytat z Cząstek elementar-
nych Michela Houellebecqa traktujący o 
„społeczeństwie erotyczno-reklamowym”. 
Mrągowski poeta znane tematy z powieści 
Houellebecqa przetwarza w swoich wierszach, 
nadaje im nowego wyrazu, ale przede wszyst-
kim powtarza gest Francuza: atakuje współcze-
sne społeczeństwo konsumpcyjne. Śmierć, 
postęp, technokracja, rozpusta - to główne 
krajobrazy Equilibrium. Jak mówią znawcy 
literatury, tematy te nie są wyeksploatowane, 
bo w taki sposób jeszcze nie mówiło się o tym 
w polskiej poezji. Reprezentatywnymi wiersza-
mi tomiku są „Piosenka pokolenia Plug & 
Play”, „Modlitwa S-F 2709”, „Equilibrium”, 
„Magnetowid”, „Work & Travel (Baśń o szoro-
waniu toalet)”. - Ja traktuję poezję jako formę 
rozmowy z drugim człowiekiem - mówi Wię-
cek. - Czasem nawet umarłym, tak jak wiersze, 
które powstały po śmierci mojego ojca. Ze 
zmarłymi nie ma możliwości rozmowy, a ja 

poprzez swoje wiersze chcę im jeszcze coś 
powiedzieć. Piszę wiersze dla czytelników, a 
nie dla krytyków co odróżnia mnie od innych 
poetów - mówi Więcek. 
- Ludzi, którzy piszą wiersze, jest bardzo dużo. 
Ale oni tylko piszą wiersze, a poezję piszą 
nieliczni. I do tego wąskiego grona z pewno-
ścią zalicza się Mariusz Więcek - mówi o 
poecie z Mrągowa Wojciech Kass. 
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KulturaKulturaKulturaKultura    

Wyróżnieni zostali:Wyróżnieni zostali:Wyróżnieni zostali:Wyróżnieni zostali: 
1. Hanna Popowicz, Wiktoria Fasz-

cza z Przedszkola “Bajka”, Angelika Gru-
dek, Wiktoria Żbikowska z Przedszkola 
“Stokrotka”, Dominika Jakubczyk, Jakub 
Masiewicz z Przedszkola “Kubuś”, 

2. Paweł Bulka, Leon Marcinkjan, 
Michał Bałdyga, Dawid Salnik, Iga Nale-
wajek, Łukasz Gajo, Michał Ziółkowski, 
Jakub Lewandowski z Zespołu Szkół nr 4  

3. Marek Pudło, Kamil Kieda, Gabry-
sia Sekuła, Jakub Banasik, Aleksandra 
Bolesta, Aleksandra Sokołowska z Zespo-
łu Szkół nr 1. Otwarcie wystawy pokon-Otwarcie wystawy pokon-Otwarcie wystawy pokon-Otwarcie wystawy pokon-
kursowej odbyło się w piątek 30 paź-kursowej odbyło się w piątek 30 paź-kursowej odbyło się w piątek 30 paź-kursowej odbyło się w piątek 30 paź-
dziernika o godz. 10.00 w CKiT.dziernika o godz. 10.00 w CKiT.dziernika o godz. 10.00 w CKiT.dziernika o godz. 10.00 w CKiT. Wysta-
wę, na której znalazły się wszystkie ku-
kiełki, będzie można oglądać do końca 

listopada. Nagrodą w konkursie jest wy-
jazd w dniu 27 listopada br. do Olsztyń-
skiego Teatru Lalek na spektakl 
“Szałaputki”. Pobyt w Teatrze odbędzie 
się pod hasłem "Teatr na scenie i od ku-
lis”.  

II edycję projektu "Szansa na równy 
start" Centrum Kultury i Turystyki w 
Mrągowie realizuje od maja do grudnia 
2009 r. Głównym celem projektu jest 
poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci 
w zakresie kultury teatralnej. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W projekcie bie-
rze udział 300 dzieci z mrągowskich szkół 
i przedszkoli w wieku 5-9 lat. W ramach 
projektu dzieci uczestniczą w spektaklach 

Konkurs na kukiełkę rozstrzygnięty   
Rozstrzygnięty został KONKURS NA KUKIEŁKĘ w ramach drugiej edycji Rozstrzygnięty został KONKURS NA KUKIEŁKĘ w ramach drugiej edycji Rozstrzygnięty został KONKURS NA KUKIEŁKĘ w ramach drugiej edycji Rozstrzygnięty został KONKURS NA KUKIEŁKĘ w ramach drugiej edycji 
projektu “Szansa na równy start”.Jury w składzie: Iwona Krapa, Jan Gudelis, projektu “Szansa na równy start”.Jury w składzie: Iwona Krapa, Jan Gudelis, projektu “Szansa na równy start”.Jury w składzie: Iwona Krapa, Jan Gudelis, projektu “Szansa na równy start”.Jury w składzie: Iwona Krapa, Jan Gudelis, 
Agnieszka Kozioł, Marta Szymborska, spośród ponad 90 prac wybrało 20 auto-Agnieszka Kozioł, Marta Szymborska, spośród ponad 90 prac wybrało 20 auto-Agnieszka Kozioł, Marta Szymborska, spośród ponad 90 prac wybrało 20 auto-Agnieszka Kozioł, Marta Szymborska, spośród ponad 90 prac wybrało 20 auto-
rów najciekawszych kukiełek.rów najciekawszych kukiełek.rów najciekawszych kukiełek.rów najciekawszych kukiełek.    

HUNTER zagra  
w Mrągowie  

28 listopada Centrum Kultury i Tury-28 listopada Centrum Kultury i Tury-28 listopada Centrum Kultury i Tury-28 listopada Centrum Kultury i Tury-
styki zaprasza na andrzejkowe granie styki zaprasza na andrzejkowe granie styki zaprasza na andrzejkowe granie styki zaprasza na andrzejkowe granie 
rockowe. Koncert o godz. 18.00 rozpocz-rockowe. Koncert o godz. 18.00 rozpocz-rockowe. Koncert o godz. 18.00 rozpocz-rockowe. Koncert o godz. 18.00 rozpocz-
ną mrągowskie kapele. O godz. 19.00 ną mrągowskie kapele. O godz. 19.00 ną mrągowskie kapele. O godz. 19.00 ną mrągowskie kapele. O godz. 19.00 
prawdziwa uczta dla miłośników mocne-prawdziwa uczta dla miłośników mocne-prawdziwa uczta dla miłośników mocne-prawdziwa uczta dla miłośników mocne-
go brzmienia go brzmienia go brzmienia go brzmienia –––– zespół HUNTER. zespół HUNTER. zespół HUNTER. zespół HUNTER.    

Koncert promować będzie nową płytę 
zespołu - “Hellwood”. Zespół Hunter 
powstał w 1986 roku nad mazurskimi 
jeziorami z inicjatywy Pawła Grzegorczy-
ka i Grzegorza Sławińskiego. Muzycy 
grupy określają swój styl jako soul metal. 
1985 roku w Od początku swojej kariery 
czynnie koncertuje. Hunter wielokrotnie 
gościł w Mrągowie a koncerty zespołu 
cieszą się tu dużą popularnością.  

 
Bilety na koncert w cenie 10 zł można Bilety na koncert w cenie 10 zł można Bilety na koncert w cenie 10 zł można Bilety na koncert w cenie 10 zł można 

nabyć w portierni CKiT (od poniedziałku do nabyć w portierni CKiT (od poniedziałku do nabyć w portierni CKiT (od poniedziałku do nabyć w portierni CKiT (od poniedziałku do 
piątku po godz.14.00 oraz w weekendy). Wię-piątku po godz.14.00 oraz w weekendy). Wię-piątku po godz.14.00 oraz w weekendy). Wię-piątku po godz.14.00 oraz w weekendy). Wię-
cej informacji na temat koncertu i sprzedaży cej informacji na temat koncertu i sprzedaży cej informacji na temat koncertu i sprzedaży cej informacji na temat koncertu i sprzedaży 
biletów można uzyskać pod numerem telefonu: biletów można uzyskać pod numerem telefonu: biletów można uzyskać pod numerem telefonu: biletów można uzyskać pod numerem telefonu: 
89 743 34 65.89 743 34 65.89 743 34 65.89 743 34 65.    

W sobotę 24 października w mrągowskim 
Centrum Kultury i Turystyki odbyło się 
otwarcie pokonkursowej wystawy XXXVIII 
Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofe-
sjonalnej. Podczas wernisażu poznaliśmy 
laureatów tegorocznej edycji konkursu. W 
przeglądzie wzięło udział 63 artystów, którzy 
nadesłali 152 prace. Pierwsze miejsce za cykl 
obrazów zatytułowanych „Grzybowe pejzaże” 
otrzymała Barbara Kowalewska Barbara Kowalewska Barbara Kowalewska Barbara Kowalewska z Olsztyna. 
_ Jest to bardzo ważna dla mnie ale nieoczeki-
wana nagroda. To wyznacznik a także po-
twierdzenie tego, że to co robię jest w miarę 
poprawne i dobre i, że chyba powinnam to 

robić — mówiła podczas wernisażu wzruszona 
Barbara Kowalewska. — Jestem bardzo mile 
zaskoczona.  
Kolejne dwa miejsca także przypadły w udziale 
plastyczkom z Olsztyna. Drugim miejscem 
nagrodzona została Małgorzata Piasecka Małgorzata Piasecka Małgorzata Piasecka Małgorzata Piasecka za 
obraz „Wiejska droga” a trzecie zdobyła Anto-Anto-Anto-Anto-
nina Szulcnina Szulcnina Szulcnina Szulc za obraz „Żurawie”. Jury przyznało 
także dwa wyróżnienia, które otrzymały Maria Maria Maria Maria 
Brzostek Brzostek Brzostek Brzostek za obraz „Czapla” oraz Alicja Miazga Alicja Miazga Alicja Miazga Alicja Miazga 
za obraz „Wenecja”. Ponadto przyznano 2 
nagrody specjalne (finansowe) ufundowane 
przez Firmę CNC Serwis, Henrykę Gudelis: 
Eudokia Kwiecień Eudokia Kwiecień Eudokia Kwiecień Eudokia Kwiecień za obrazy z cyklu Pory 
Roku – za długi aktywny udział w Przeglądzie 
Plastyki Nieprofesjonalnej i Joanna Kowalska Joanna Kowalska Joanna Kowalska Joanna Kowalska 
za obrazy “Powrót do domu”, “Odchodzenie - 
przemijanie”, “Złota łąka”.  
 

Fundatorami nagród byli Julian Osiecki- 
przewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, Otolia 
Siemieniec, burmistrz Miasta Mrągowa, 
Dominik Tarnowski, starosta Powiatu 
Mrągowskiego oraz Jerzy Krasiński, wójt 
Gminy Mrągowo. 

Nagroda jak... z baśni    

Barbara Kowalewska z Olsztyna za obrazy „Grzybowy las” i „Baśniowy pejzaż” Barbara Kowalewska z Olsztyna za obrazy „Grzybowy las” i „Baśniowy pejzaż” Barbara Kowalewska z Olsztyna za obrazy „Grzybowy las” i „Baśniowy pejzaż” Barbara Kowalewska z Olsztyna za obrazy „Grzybowy las” i „Baśniowy pejzaż” 
nagrodzona została I miejscem w 38. Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej, nagrodzona została I miejscem w 38. Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej, nagrodzona została I miejscem w 38. Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej, nagrodzona została I miejscem w 38. Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej, 
który odbył się w Mrągowie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 63 który odbył się w Mrągowie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 63 który odbył się w Mrągowie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 63 który odbył się w Mrągowie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 63 
nieprofesjonalnych artystów plastyków z całego województwa.nieprofesjonalnych artystów plastyków z całego województwa.nieprofesjonalnych artystów plastyków z całego województwa.nieprofesjonalnych artystów plastyków z całego województwa.    

teatralnych, spotkaniach edukacyjnych 
pod hasłem “Poznajemy ciekawe zawo-
dy: aktor, reżyser, scenograf” oraz kon-
kursie na kukiełkę. Udział w projekcie 
jest bezpłatny. Teatr należy do tej nie-
zwykłej, niepowtarzalnej sztuki, która 
przyczynia się do rozwoju różnych sfer 
osobowości. Czyni to w sposób naj-
wszechstronniejszy i najbogatszy równo-
cześnie. Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach środków Unii Europejskiej w ramach środków Unii Europejskiej w ramach środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu SpołecznegoEuropejskiego Funduszu SpołecznegoEuropejskiego Funduszu SpołecznegoEuropejskiego Funduszu Społecznego    
Człowiek Człowiek Człowiek Człowiek ---- najlepsza inwestycja. /ms/ najlepsza inwestycja. /ms/ najlepsza inwestycja. /ms/ najlepsza inwestycja. /ms/    

Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec wręcza wyróżnienie Henryce 
Gudelis z Firmy CNC Serwis za coroczne finansowe wspieranie Woje-
wódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. 
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Święto Niepodległości Święto Niepodległości Święto Niepodległości Święto Niepodległości     

 

Święto Niepodległości 11 listopada 
PROGRAM uroczystosci 

14 listopada14 listopada14 listopada14 listopada    
godz. 15.00 “Poezja śpiewana” godz. 15.00 “Poezja śpiewana” godz. 15.00 “Poezja śpiewana” godz. 15.00 “Poezja śpiewana” w wykona-
niu harcerzy z Komendy Hufca ZHP w 
Mrągowie 

 
godz. 19.00 sala na piętrzegodz. 19.00 sala na piętrzegodz. 19.00 sala na piętrzegodz. 19.00 sala na piętrze    
 

KONCERT KONCERT KONCERT KONCERT     
Jarosława ChojnackiegoJarosława ChojnackiegoJarosława ChojnackiegoJarosława Chojnackiego    

Gościnnie wystąpią - Ewa Orzech Ewa Orzech Ewa Orzech Ewa Orzech 
(śpiew),  Cezary Nowakowski (śpiew),  Cezary Nowakowski (śpiew),  Cezary Nowakowski (śpiew),  Cezary Nowakowski 
(akompaniament). (akompaniament). (akompaniament). (akompaniament).     
Więcej informacji - obok 
 

Imprezy sportowe:Imprezy sportowe:Imprezy sportowe:Imprezy sportowe:    
 
8 listopada 8 listopada 8 listopada 8 listopada godz. 10.00  
Restauracja Patria, ul. Wojska Polskiego - 
Turniej Brydża Sportowego Parami im. Turniej Brydża Sportowego Parami im. Turniej Brydża Sportowego Parami im. Turniej Brydża Sportowego Parami im. 
Edmunda SkrzypczakaEdmunda SkrzypczakaEdmunda SkrzypczakaEdmunda Skrzypczaka    
9 listopada9 listopada9 listopada9 listopada    
godz. 14.00  
Liceum Ogólnokształcące 
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt Szkół PonadgimnazjalnychDziewcząt Szkół PonadgimnazjalnychDziewcząt Szkół PonadgimnazjalnychDziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych    
godz. 16.30 ZS Nr 1, ul. Bohaterów War-
szawy 
Otwarty Turniej Tenisa StołowegoOtwarty Turniej Tenisa StołowegoOtwarty Turniej Tenisa StołowegoOtwarty Turniej Tenisa Stołowego    
10 listopada 10 listopada 10 listopada 10 listopada godz. 14.00  
Liceum Ogólnokształcące 
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Chłopców Szkół PonadgimnazjalnychChłopców Szkół PonadgimnazjalnychChłopców Szkół PonadgimnazjalnychChłopców Szkół Ponadgimnazjalnych    
12 listopada godz. 14.00 12 listopada godz. 14.00 12 listopada godz. 14.00 12 listopada godz. 14.00     
Liceum Ogólnokształcące 
Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej 
Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych.     

11 listopada (środa)11 listopada (środa)11 listopada (środa)11 listopada (środa)    
 
godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 Kościół św. Wojciecha 
Uroczysta Msza ŚwiętaUroczysta Msza ŚwiętaUroczysta Msza ŚwiętaUroczysta Msza Święta    
godz. 17.00 godz. 17.00 godz. 17.00 godz. 17.00     
Centrum Kultury i Turystyki  
• Wys t ę p  O r k i e s t r y  D ę t e j 
“Mrongovia”,  

• Występ Chóru “Kamerton”,  
• Wręczenie wyróżnień osobom Wręczenie wyróżnień osobom Wręczenie wyróżnień osobom Wręczenie wyróżnień osobom 
zasłużonym dla Miasta Mrągowo, zasłużonym dla Miasta Mrągowo, zasłużonym dla Miasta Mrągowo, zasłużonym dla Miasta Mrągowo,     

• KONCERT – utwory wybitnych 
polskich kompozytorów w wyko-
naniu artystek Filharmonii Olsz-
tyńskiej: Ewa Alchimowicz – Wój-
cik – sopran, Lucyna Żołnierek - 
fortepian 

Wystawa Wystawa Wystawa Wystawa ---- ROK 1918  ROK 1918  ROK 1918  ROK 1918 ----        
DROGA DO POLSKI NIEPODLEGŁEJDROGA DO POLSKI NIEPODLEGŁEJDROGA DO POLSKI NIEPODLEGŁEJDROGA DO POLSKI NIEPODLEGŁEJ    

 

Imprezy towarzyszące:Imprezy towarzyszące:Imprezy towarzyszące:Imprezy towarzyszące:    
    
8 listopada godz. 11.30 8 listopada godz. 11.30 8 listopada godz. 11.30 8 listopada godz. 11.30     
Kościół św. WojciechaKościół św. WojciechaKościół św. WojciechaKościół św. Wojciecha    
"Niepodległość Ojczyzny naszej" - kon-
cert okolicznościowy w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej I St. w Mrą-
gowie 

 

Centrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i Turystyki    
10 listopada godz. 16.00 10 listopada godz. 16.00 10 listopada godz. 16.00 10 listopada godz. 16.00     
sala na piętrzesala na piętrzesala na piętrzesala na piętrze    
“Polsce śpiewajmy” “Polsce śpiewajmy” “Polsce śpiewajmy” “Polsce śpiewajmy” w wykonaniu harce-
rzy z Komendy Hufca ZHP w Mrągowie 
 

APEL BURMISTRZA MRĄGOWAAPEL BURMISTRZA MRĄGOWAAPEL BURMISTRZA MRĄGOWAAPEL BURMISTRZA MRĄGOWA    
W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości uprzejmie proszę o W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości uprzejmie proszę o W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości uprzejmie proszę o W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości uprzejmie proszę o 
aktywne włączenie się w obchody 91. rocznicy odzyskania niepodległości. aktywne włączenie się w obchody 91. rocznicy odzyskania niepodległości. aktywne włączenie się w obchody 91. rocznicy odzyskania niepodległości. aktywne włączenie się w obchody 91. rocznicy odzyskania niepodległości.     
Zwracam się do Państwa z apelem Zwracam się do Państwa z apelem Zwracam się do Państwa z apelem Zwracam się do Państwa z apelem ---- zadbajmy o odświętny wygląd naszego  zadbajmy o odświętny wygląd naszego  zadbajmy o odświętny wygląd naszego  zadbajmy o odświętny wygląd naszego 
Miasta. Zachęcam do przyozdobienia flagami białoMiasta. Zachęcam do przyozdobienia flagami białoMiasta. Zachęcam do przyozdobienia flagami białoMiasta. Zachęcam do przyozdobienia flagami biało----czerwonymi oraz dekora-czerwonymi oraz dekora-czerwonymi oraz dekora-czerwonymi oraz dekora-
cjami o symbolice narodowej,  wystaw sklepowych, witryn, siedzib przedsię-cjami o symbolice narodowej,  wystaw sklepowych, witryn, siedzib przedsię-cjami o symbolice narodowej,  wystaw sklepowych, witryn, siedzib przedsię-cjami o symbolice narodowej,  wystaw sklepowych, witryn, siedzib przedsię-
biorstw, firm i instytucji. Uczcijmy godnie i uroczyście Narodowe Święto biorstw, firm i instytucji. Uczcijmy godnie i uroczyście Narodowe Święto biorstw, firm i instytucji. Uczcijmy godnie i uroczyście Narodowe Święto biorstw, firm i instytucji. Uczcijmy godnie i uroczyście Narodowe Święto 
Niepodległości. Niepodległości. Niepodległości. Niepodległości.     

Burmistrz Mrągowa  
Otolia Siemieniec 

Muzyką w serca   
Znawcy mówią o Znawcy mówią o Znawcy mówią o Znawcy mówią o 
nim: jeden z naj-nim: jeden z naj-nim: jeden z naj-nim: jeden z naj-
wybitnie js zych wybitnie js zych wybitnie js zych wybitnie js zych 
interpretatorów interpretatorów interpretatorów interpretatorów 
piosenki poetyc-piosenki poetyc-piosenki poetyc-piosenki poetyc-
kiej i literackiej w kiej i literackiej w kiej i literackiej w kiej i literackiej w 
kraju. On kraju. On kraju. On kraju. On –––– sobie:  sobie:  sobie:  sobie: 

pieśniarz, dla którego ważny jest klimat. I pieśniarz, dla którego ważny jest klimat. I pieśniarz, dla którego ważny jest klimat. I pieśniarz, dla którego ważny jest klimat. I 
publiczność publiczność publiczność publiczność –––– bo z nią nawiązuje świetny  bo z nią nawiązuje świetny  bo z nią nawiązuje świetny  bo z nią nawiązuje świetny 
kontakt i oczarowuje go. Jarosław Chojnacki, kontakt i oczarowuje go. Jarosław Chojnacki, kontakt i oczarowuje go. Jarosław Chojnacki, kontakt i oczarowuje go. Jarosław Chojnacki, 
znany polski pieśniarz, zagra w Mrągowie!znany polski pieśniarz, zagra w Mrągowie!znany polski pieśniarz, zagra w Mrągowie!znany polski pieśniarz, zagra w Mrągowie! 
To artysta, którego koncerty wywołują wiele 
emocji, porównywalny z najlepszymi wyko-
nawcami. Znawcy muzyki twierdzą jednak: 
Jarosław Chojnacki ma swój własny styl, 
niepowtarzalny, właściwy tylko dla siebie. 
- Nagrody są bardzo ważne na początku, bo 
pieszczą uszy i to, co jest głęboko w nas, czyli 
dumę i samozadowolenie. Nie przekładają się 
one jednak na to, co dzieje się potem z tzw. 
karierą. Natomiast do tego, żeby grać i śpie-
wać przekonała mnie reakcja publiczności. I 
nauczyłem się, że tyle, ile dam z siebie na 
scenie, tyle samo, a nawet więcej odbiorę od 
widowni... – opowiada o swoich doświadcze-
niach z muzyką i widownią Jarosław Choj-
nacki. I dodaje, że nie szuka w swym życiu 
miejsc, w których mógłby znaleźć tak zwaną 
ciepłą posadę.  
Po prostu myśli o tym, żeby występować, 
gdzie tylko jest to możliwe, gdzie będzie 
publiczność, nastawiona na odbiór muzycz-
nej energii... 
Jest związany ze sceną w Biłgoraju, bardzo 
znany na południu Polski, bywa w Warsza-
wie i Krakowie oraz innych wielkich mia-
stach w całej Polsce, w których bierze udział 
w wielu muzycznych przedsięwzięciach. 
Swoją przystań znalazł jednak na mazurskiej 
wsi koło Szczytna, To jego azyl i próba odcię-
cia się od wielkiego świata, by złapać dystans 
i oddech po ciężkiej pracy. 
Skomponował motyw muzyczny do filmu 
Jana Jakuba Kolskiego „Małopole czyli świat”. 
Nie pisze tekstów, śpiewa do wierszy mniej 
lub bardziej znanych twórców: Julian Tu-
wim, Stanisław Grochowiak, Anna Achmato-
wa, Krzysztof Buszman, Krzysztof Karasek i 
inni. 
- Tak wiele jest pięknych tekstów i wierszy, 
że specjalizuję się przede wszystkim w dobie-
raniu do nich muzyki. Często są to wiersze, 
które w ogóle nie nadają się do tego, żeby je 
śpiewać. I na tym polega trudność i pewnego 
rodzaju sztuka! – mówi artysta. /ke//ke//ke//ke/ 
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W skrócie 

Inicjatywy lokalne, OgłoszeniaInicjatywy lokalne, OgłoszeniaInicjatywy lokalne, OgłoszeniaInicjatywy lokalne, Ogłoszenia    

Zostań wolontariuszem  
Hospicjum!   

Wolontariusz to człowiek, który pomaga innemu 
człowiekowi w jego cierpieniu, czasami strachu, 
samotności i beznadziei jego losu. To ten, który 
ofiaruje część swego czasu włączając się w różne 
formy braterskiej solidarności, niosąc pomoc 
najuboższym oraz ludziom cierpiącym fizycznie i 
duchowo. 
Wolontariat we wszystkich swoich postaciach 
jest sprawą serca. Serca, które potrafi otwierać się 
na potrzeby drugiego człowieka dostrzegając jego 
godność. Wolontariuszem hospicyjnym można 
być na dwa sposoby: opiekując się bezpośrednio 
pacjentem pomagając jemu i jego rodzinie, a także 
jako wolontariusz akcyjny wspierać hospicjum w 
różnych pracach. Hospicjum im Św. Wojciecha 
zaprasza osoby pełnoletnie na wolontariuszy do 
opieki nad chorymi. Osoby posługujące bezpo-
średnio przy chorym są wysyłane na szkolenia do 
znanych ośrodków hospicyjnych w kraju. Dopie-
ro po przeszkoleniu są kierowane do opieki nad 
chorym. Nasze potrzeby to wolontariusze me-
dyczni i akcyjni a także psycholog, lekarz, praw-
nik, masażysta.  

Hospicjum Domowe 
im Św. Wojciecha w Mrągowie 

tel. 665 023 397  

Każdy, kto wesprze dzieci Domu Pomocy Spo-
łecznej na ul. Młodkowskiego datkiem 20 zł, 
otrzyma płytę z nagranymi baśniami mazurskie-
go pisarza Ernsta Wiecherta czytanymi przez 
Wojciecha Malajkata. Profesor Andrzej Strumił-
ło specjalnie na potrzeby tej płyty namalował 
Anioła Nadziei, który widnieje na okładce. Płyta 
zadedykowana jest dla wszystkich dzieci, któ-
rym zabrakło szczęścia zdrowych narodzin. Z 
uzyskanych pieniędzy  na terenie Domu Pomo-
cy Społecznej wybudowane zostanie boisko  im. 
Ernsta Wiecherta.    
Możesz i ty włączyć się w akcję rozpowszech-
niania płyt. Wystarczy skontaktować się ze 
Stowarzyszeniem „Amicus”, które działa przy 
Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie tel. 89 
741 26 06 i zaopatrzyć się w kilka egzemplarzy, 
które potem można rozprowadzić wśród znajo-
mych lub  klientów.  
Starosta Powiatu  Mrągowskiego wydał pozwo-
lenie na społeczną zbiórkę pieniędzy na ten cel. 
„Kto serca porusza  porusza świat” - pisał Ernst 
Wiechert, on sam w swoich książkach na pewno 
to czynił. Liczymy na współpracą z wolontariu-
szami, by serc poruszyć można było więcej. 

mgmgmgmg 

Wspomóż dzieci! 
Szczęście zdrowych narodzin dziecka Szczęście zdrowych narodzin dziecka Szczęście zdrowych narodzin dziecka Szczęście zdrowych narodzin dziecka ---- największa radość jaką możemy przeżyć w ro- największa radość jaką możemy przeżyć w ro- największa radość jaką możemy przeżyć w ro- największa radość jaką możemy przeżyć w ro-
dzinie. Niestety czasem dzieciom brakuje tego szczęścia rodzą się z różnymi wadami dzinie. Niestety czasem dzieciom brakuje tego szczęścia rodzą się z różnymi wadami dzinie. Niestety czasem dzieciom brakuje tego szczęścia rodzą się z różnymi wadami dzinie. Niestety czasem dzieciom brakuje tego szczęścia rodzą się z różnymi wadami 
fizycznymi  i psychicznymi. Jedne otoczone miłością i opieką rodziny wspólnie zmaga-fizycznymi  i psychicznymi. Jedne otoczone miłością i opieką rodziny wspólnie zmaga-fizycznymi  i psychicznymi. Jedne otoczone miłością i opieką rodziny wspólnie zmaga-fizycznymi  i psychicznymi. Jedne otoczone miłością i opieką rodziny wspólnie zmaga-
ją się z chorobą, inne oddane lub odebrane rodzicom swoje dzieciństwo przeżywają w ją się z chorobą, inne oddane lub odebrane rodzicom swoje dzieciństwo przeżywają w ją się z chorobą, inne oddane lub odebrane rodzicom swoje dzieciństwo przeżywają w ją się z chorobą, inne oddane lub odebrane rodzicom swoje dzieciństwo przeżywają w 
domach opieki społecznej.domach opieki społecznej.domach opieki społecznej.domach opieki społecznej.    

Program „Młodzież w działaniu” 
– spotkanie informacyjne    

Urząd Miejski w Mrągowie zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, Urząd Miejski w Mrągowie zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, Urząd Miejski w Mrągowie zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, Urząd Miejski w Mrągowie zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, 
przedstawicieli samorządu szkolnego, kluby europejskie, pracowników młodzieżo-przedstawicieli samorządu szkolnego, kluby europejskie, pracowników młodzieżo-przedstawicieli samorządu szkolnego, kluby europejskie, pracowników młodzieżo-przedstawicieli samorządu szkolnego, kluby europejskie, pracowników młodzieżo-
wych, wolontariuszy oraz młodych ludzi z Regionu na spotkanie informacyjne poświę-wych, wolontariuszy oraz młodych ludzi z Regionu na spotkanie informacyjne poświę-wych, wolontariuszy oraz młodych ludzi z Regionu na spotkanie informacyjne poświę-wych, wolontariuszy oraz młodych ludzi z Regionu na spotkanie informacyjne poświę-
cone programowi edukacji pozaformalnej „Młodzież w działaniu”.cone programowi edukacji pozaformalnej „Młodzież w działaniu”.cone programowi edukacji pozaformalnej „Młodzież w działaniu”.cone programowi edukacji pozaformalnej „Młodzież w działaniu”.    

Program ten daje możliwość realizacji wła-
snych pomysłów, rozwijania zainteresowań i 
zdobywania umiejętności w określonym przez 
młodych ludzi temacie. Skierowany jest do 
osób w wieku 13-30 lat. Program „Młodzież w 
działaniu” oferuje uczestnictwo m.in. w: 
• międzynarodowych wymianach młodzieży, 
• krajowych inicjatywach młodzieżowych, 
• wolontariacie europejskim. 
W ramach Programu zainteresowane osoby 
mogą rozwijać swoje pomysły, a także otrzy-
mać dofinansowanie na ich realizację. Spotka-Spotka-Spotka-Spotka-
nie odbędzie się dnia 23 listopada 2009 r. o nie odbędzie się dnia 23 listopada 2009 r. o nie odbędzie się dnia 23 listopada 2009 r. o nie odbędzie się dnia 23 listopada 2009 r. o 
godzinie 12.00, w sali nr 1 Urzędu Miejskiego godzinie 12.00, w sali nr 1 Urzędu Miejskiego godzinie 12.00, w sali nr 1 Urzędu Miejskiego godzinie 12.00, w sali nr 1 Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60 A. w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60 A. w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60 A. w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60 A. 
Podczas    spotkania uczestnicy poznają ogólne 
zasady Programu, specyfikę poszczególnych 
jego Akcji, a także zobaczą przykłady zrealizo-
wanych projektów wymian młodzieżowych w 

Mrągowie. Spotkanie informacyjne poprowa-
dzi Trener Narodowej Agencji Programu 
„Młodzież w działaniu” – Sylwia Dubowska. 
Gościem specjalnym będzie Paweł Kisiel – 
pomysłodawca i realizator wymian młodzieżo-
wych realizowanych w Ośrodku Szkolenia i 
Wychowania OHP w Mrągowie. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy 
otrzymają materiały informacyjne programu 
„Młodzież w działaniu”.  
Zgłoszenia potwierdzające uczestnictwo w 
spotkaniu należy przesłać e-mailem na adres: 
promocja@mragowo.um.gov.pl promocja@mragowo.um.gov.pl promocja@mragowo.um.gov.pl promocja@mragowo.um.gov.pl lub telefonicz-
nie, najpóźniej do dn. 19.11.2009 r.  
Dodatkowe informacje i przyjmowanie zgło-
szeń u Agaty Janczewskiej-koordynatora spo-
tkania- pod numerem telefonu 89 741 90 42.89 741 90 42.89 741 90 42.89 741 90 42.    

    
Agata JanczewskaAgata JanczewskaAgata JanczewskaAgata Janczewska 

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

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie ogłoszono na okres 21 dni wykazy następujących 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 
trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 229/4  ( obręb nr 5 ), położona przy 
ulicy Warszawskiej, z  przeznaczeniem pod garaż typu 
„blaszak” 
b/ część działki nr 220/1 ( obręb nr 5 ), położona przy 
ulicy Roosevelta, z przeznaczeniem  pod kontener na 
odpady, 
c/ część działki nr 117/2 ( obręb nr 5 ), położona przy 
ulicy Żeromskiego, z przeznaczeniem pod kontener na 
odpady,  
d/ część działki nr 1/12 ( obręb nr 4 ), położona przy 
ulicy Brzozowej, z przeznaczeniem            pod wy-
miennikownię ciepła.                               
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieru-
chomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49),  
tel. 89 741-90-22  

 
Adres 

Po-
wierz
chnia 
mkw 

 
Cena 
(zł) 

Termin 
prze-
targu 

Królewiecka 5/4 23,42  60 000  
 

17.11 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  

lub www.mragowo.pl, BIP,  
zakładka Gospodarka nieruchomościami 

Warszawska  
35/3 

41,65  55 000  1.12 

Mrongowiusza 
43/1 

32,89  
 

45 000  1.12 

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
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Plebiscyt na Najpopularniejszego  
Sportowca Mrągowa 2009 roku 

Rusza kolejna, szesnasta już edycja Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Roku pod Pa-
tronatem Burmistrza Mrągowa. Jak co roku, głosować będziemy na swoich kandydatów za pomocą 
kuponów, wyciętych z Kuriera Mrągowskiego i Magazynu Mrągowskiego. Organizatorzy Plebiscy-
tu zapraszają do wspólnej zabawy. 

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

kluby sportowe Mrągowia, Baza oraz Mrą-
gowskie Stowarzyszenie Rowerowe. Jest też 
kilkoro niezrzeszonych sportowców.    
By głosować na wybranego sportowca, 
należy wypełnić specjalne  kupony, które 
drukujemy na naszych łamach. Kupony 
należy wrzucić do urny, wystawionej w 
Centrum Kultury i Turystyki. Jedna osoba Jedna osoba Jedna osoba Jedna osoba 
może głosować wypełniając tylko jeden może głosować wypełniając tylko jeden może głosować wypełniając tylko jeden może głosować wypełniając tylko jeden 
kupon. kupon. kupon. kupon. Na kuponie należy wypełnić 

wszystkie trzy rubryki. Kupony z niewy-
pełnionymi rubrykami nie będą brane pod 
uwagę. Z przedstawionych kandydatów 
należy wybrać trzech i ich nazwiska wpisać 
na kuponie, w kolejności według własnego 
uznania. Za pierwsze miejsce kandydat 
otrzyma 3 punkty, za drugie - 2, za trzecie - 
1. Po zliczeniu wszystkich punktów spe-
cjalna komisja utworzy ranking popular-
nych sportowców.  
Podsumowanie Plebiscytu odbędzie się 16 16 16 16 
stycznia 2010 roku podczas Balu Sportowca stycznia 2010 roku podczas Balu Sportowca stycznia 2010 roku podczas Balu Sportowca stycznia 2010 roku podczas Balu Sportowca 
w Hotelu Mercure Mrongoviaw Hotelu Mercure Mrongoviaw Hotelu Mercure Mrongoviaw Hotelu Mercure Mrongovia, na którym 
wręczone będą nagrody dla zwycięzców.  

Wraz z rozstrzygnięciem tego Plebiscytu Wraz z rozstrzygnięciem tego Plebiscytu Wraz z rozstrzygnięciem tego Plebiscytu Wraz z rozstrzygnięciem tego Plebiscytu 
Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, 
współorganizator imprezy wręczy nagrodę współorganizator imprezy wręczy nagrodę współorganizator imprezy wręczy nagrodę współorganizator imprezy wręczy nagrodę 
dla Przedsiębiorcy Roku. Nagrody otrzy-dla Przedsiębiorcy Roku. Nagrody otrzy-dla Przedsiębiorcy Roku. Nagrody otrzy-dla Przedsiębiorcy Roku. Nagrody otrzy-
mają również Trener i Sponsor Sportu Ro-mają również Trener i Sponsor Sportu Ro-mają również Trener i Sponsor Sportu Ro-mają również Trener i Sponsor Sportu Ro-
ku 2009. ku 2009. ku 2009. ku 2009.     
Informacje, dotyczące Balu Sportowca, 
zamieścimy w kolejnych MM. 
 
Więcej informacji na temat głosowania Więcej informacji na temat głosowania Więcej informacji na temat głosowania Więcej informacji na temat głosowania 
można otrzymać w Urzędzie Miejskim pod można otrzymać w Urzędzie Miejskim pod można otrzymać w Urzędzie Miejskim pod można otrzymać w Urzędzie Miejskim pod 
nr telefonu 89 741 9041. Osoby do kontak-nr telefonu 89 741 9041. Osoby do kontak-nr telefonu 89 741 9041. Osoby do kontak-nr telefonu 89 741 9041. Osoby do kontak-
tu tu tu tu –––– Katarzyna Enerlich, Kamila Pliszka. Katarzyna Enerlich, Kamila Pliszka. Katarzyna Enerlich, Kamila Pliszka. Katarzyna Enerlich, Kamila Pliszka.    

Na tych sportowców głosujemy: 
Klub Sportowy Baza Mrągowo 

Marta Jackowska  
Żeglarstwo – Windsurfing klasa RSX 
2m – Mistrzostwa Polski Juniorów, 6m – 
Długodystansowe Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski  
Arkadiusz Brzozowski 
Żeglarstwo – Windsurfing klasa RSX 
1m - Mistrzostwa Polski Juniorów, 3m – Długodystanso-
we Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 9m – Mistrzostwa 
Świata U 17, Włochy 
Nina Szymczyk 
Żeglarstwo – Windsurfing – klasa RSX   
2m – Mistrzostwa Europy U 21, Grecja, 1m – Długody-
stansowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  
Monika Kraszewska 
Żeglarstwo – Windsurfing – klasa Bic Techno  
1m – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,  
5m – Northseacup, Holandia 
Kacper Olszewski 
Żeglarstwo – klasa DN 
Żeglarstwo – klasa 470, 1m – Mistrzostwa Polski Junio-
rów Młodszych, 4m – Meczowe Mistrzostwa Polski, 5m – 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
Sara Piasecka 
Żeglarstwo – klasa Optimist  
Żeglarstwo – klasa ICE Opti  
2m – Mistrzostwa Europy, Słowenia, 1m – Mistrzostwa 
Świata, Szwecja, 1m – Mistrzostwa Europy, Szwecja 
Mateusz Maląg 
Żeglarstwo – klasa Optimist 
2m – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
Karolina Anzel 
Żeglarstwo – kl. Ice Opti 
3m – Mistrzostwa Polski w kl. Ice Opti 
Julita Zyśk 
Kajakarstwo 
1m – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży K2 
Martyna Lisiecka 
Kajakarstwo  

1m – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży K2 
Dominika Włodarczyk 
Kajakarstwo 
3m – Mistrzostwa Polski Młodzików K2, Poznań, 4m – 

Mistrzostwa Polski Młodzików K1 
Piotr Osmański - jest zawodnikiem MKS 
"Mrągowia" Mrągowo, grającym na pozycji 
bramkarza. Zawodnik drużyny seniorów. 
Dobrze wyszkolony technicznie, co niejed-
nokrotnie udowadniał podczas meczu, 
wykonując świetnie parady bramkarskie lub wygrywa-
jąc wiele sytuacji bramkowych - sam na sam z przeciw-
nikiem. W dużym stopniu przyczynił się do awansu 
drużyny seniorów w sezonie piłkarskim 2007/2008, do 
III Ligi. Przez cały pierwszy sezon 2008/2009, grając  w 
III Lidze na wysokim poziomie i dobrej postawie w 
bramce przyczynił się w dużym stopniu drużynie, która 
zajęła dobre 5 miejsce na 16 zespołów. Wśród kole-
gów cieszy się dużym zaufaniem na boisku jak i poza 
nim. 
Łukasz Kuśnierz - zawodnik MKS "Mrągowia" w 
drużynie seniorów, Jest zawodnikiem wszechstronnym, 
dobrze wyszkolonym technicznie oraz potrafiącym 
czytać grę na boisku. Dobre warunki fizyczne pozwala-
ją mu na grę na róznych pozycjach. Przez trenera 
najczęściej ustawiany jest na pozycji pomocnika lub 
napastnika. Posiada duże umiejętności techniczne przy 
wykonaniu rzutów wolnych i rzutów róznych. Niejedno-
krotnie oklaskiwanym był przez kibiców, gdy po rzucie 
wolnym ustalał wynik meczu. W dużym stopniu przy-
czynił się do pierwszego awansu drużyny seniorów do 
III Ligi w sezonie 2007/2008. Grający pierwszy zeson w 
III Lidze zdobył  6 goli przez co przyczynił się znacznie 
do drużynowego sukcesu gdy Mrągowia zajęła 5 
miejsce wśród 16 druzyn III Ligi. Był kandydatem w 
poprzedniej edycji na najpopularniejszego sportowca 
roku 2008. Zajmując 10 miejsce. 
 

Majak Damian - Damian jest zawodnikiem drużyny 
seniorów MKS "Mrągowia" Mrągowo. Posiada dobre 
warunki fizyczne, jest dobrze wyszkolonym technicznie 
oraz jest mocnym punktem drużyny. Zawodnik, który w 
trudnych sytuacjach jest w stanie poderwać drużynę do 
sportowej walki. Na boisku jest zawodnikiem nieustępli-
wym, twardym, wytrwałym, walecznym do ostatniego 
gwizdka sędziego. Jest zawodnikiem wszechstronnym, 
grającym najczęściej na pozycji pomocnika lub obrońcy. 
Dołożył swoją cegiełkę do pierwszego awansu drużyny 
seniorów w sezonie 2007/2008 do III Ligi. Miał swój 
duży wkład w zdobycie 5 miejsca przez druzynę senio-
rów w sezonie 2008/2009 na 16 drużyn startujących. 
Daniel Piasecki - obrońca drużyny juniorów młodszych 
MKS "Mrągowia" Mrągowo. Lider formacji obronnej 
drużyny. Jest zawodnikiem bardzo dobrze wyszkolo-
nym technicznie, szybkim, walecznym. Dzięki bardzo 
dobrej postawie Daniela, zespół w rozgrywanych me-
czach, traci bardzo mało bramek. Miał duży udział w 
osiąganych przez zespół juniorów młodszych sukce-
sach takich jak: 
III miejsce w międzynarodowym turnieju SADIDA CUP 
2007 roku, udział w ćwierćfinale międzynarodowego 
turnieju REMES CUP 2008 roku, mistrzostwo okręgu 
Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej z kate-
gorii Junior Młodszy i awans do grupy wojewódzkiej 
juniorów młodszych w sezonie 2008/2009. 
Konrad Pieczko -  pomocnik zespołu drużyny Juniorów 
Młodszych MKS "Mrągowia" Mrągowo. Dobrze wyszko-
lony technicznie, bardzo sprawny fizycznie, waleczny, 
nieustępliwy w grze na boisku do ostatniego gwizdka 
sędziego. Jest zawodnikiem bardzo ambitnym co ma 
bardzo duży wpływ na styl, efektywną grę drużyny. Jest 
zawodnikiem bardzo lubianym przez kolegów, cieszą-
cym się dużym zaufaniem wśród nich, dlatego wybra-
nym został kapitanem drużyny. Ma duży wkład w do-
tychczasowych osiągnięciach drużyny: 
- III miejsce w międzynarodowym turnieju piłki nożnej 
SADIDA CUP 2007 roku 

Informacje o zawodnikach przygotowały Kluby SportoweInformacje o zawodnikach przygotowały Kluby SportoweInformacje o zawodnikach przygotowały Kluby SportoweInformacje o zawodnikach przygotowały Kluby Sportowe    

Ciąg dalszy na następnej stronie 

Klub Sportowy MKS Mrągowia 
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PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZE-PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZE-PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZE-PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZE-

GO SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2009GO SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2009GO SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2009GO SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2009    

KUPON KONKURSOWYKUPON KONKURSOWYKUPON KONKURSOWYKUPON KONKURSOWY    

Moimi Kandydatami do tytułu są:Moimi Kandydatami do tytułu są:Moimi Kandydatami do tytułu są:Moimi Kandydatami do tytułu są:    

    

1.1.1.1.    

    

2.2.2.2.    

    

3.3.3.3.    

Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:    

Wypełnione kupony należy przesłać na adres: CKiT,  
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do umieszczonej tam urny. 

Patronat medialny: 

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZE-PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZE-PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZE-PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZE-

GO SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2009GO SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2009GO SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2009GO SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2009    

KUPON KONKURSOWYKUPON KONKURSOWYKUPON KONKURSOWYKUPON KONKURSOWY    

Moimi Kandydatami do tytułu są:Moimi Kandydatami do tytułu są:Moimi Kandydatami do tytułu są:Moimi Kandydatami do tytułu są:    

    

1.1.1.1.    

    

2.2.2.2.    

    

3.3.3.3.    

Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:Imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego:    

Wypełnione kupony należy przesłać na adres: CKiT,  
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do umieszczonej tam urny. 

Patronat medialny: 

- udział w ćwierćfinale międzynarodowego turnieju piłki 
nożnej REMES CUP 2008 roku 
- mistrzostwo okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Piłki Nożnej z kategorii Junior Młodszy i awans do 
grupy wojewódzkiej juniorów młodszych w sezonie 
2008/2009. 
Paweł Woronko - zawodnik MKS "Mrągowia " Mrągo-
wo drużyny juniorów starszych, grający na pzycji po-
mocnika rozgrywającego. Dobrze wyszkolony technicz-
nie, nieustępliwy, waleczny, spełniający rolę mózgu 
drużyny. Dobre warunki fizyczne, dobra postawa na 
boisku w meczach juniorów starszych sprawia, że 
Paweł brany jest do składu drużyny seniorów, co dla tak 
młodego piłkarza jest dużym wyróżnieniem .  
Mariusz Jurczyk - zawodnik sekcji tenisa stołowego 
MKS "Mragowia" Mragowo. Uczeń drugiej klasy Zespo-
łu Szkół NR 2 w Mrągowie. Ma lat 17 i na tak młodego 
tenisistę duże osiągnięcia w tenisie stołowym: 
- mistrz Województwa 2007 roku. 
- III miejsce w Mistrzostwach Wojewódzka seniorów w 
grze podwójnej 2008 roku. 
- wicemistrz Województwa juniorów w grze podwójnej w 
2009 roku. 
- I miejsce w międzynarodowych otwartych mistrzo-
stwach Olecka w 2009 roku. 
Zawodnik drużyny III Ligi tenisa stołowego, który miał 
duży udział w zajęciu II miejsca w rozgrywkach III Ligi w 
sezonie 2008/2009. 
Damian Plichta - grę w szachy wyczynowo w MKS 
"Mrągowia" Mrągowo uprawia od 2000 roku. Wielokrot-
ny medalista Wojewódzkich mistrzostw juniorów w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Wielokrotny 
reprezentant Wojewódzkiej kadry juniorów. W latach 
2004/2008 wygrywał turnieje szachowe z cyklu ligi szkół 
średnich. W roku 2009 wygrał w kategorii indywidualnej 
Wojewódzką Ligę szkół średnich.  

Tomasz Madrak – Srebrny medal  Mistrzostw Polski w 
Kolarstwie Górskim MTB w Kielcach 
-  Srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski w 
Maratonie MTB w Urle 
-  Mistrz Makroregionu warszawsko – mazurskiego  w 
jeździe na czas w Gołdapi  
Paweł Madrak – Brązowy medal  Mistrzostw Polski w 
Kolarstwie Górskim MTB w Kielcach 
-  I m w wyścigu ze startu wspólnego w Mini Tour de 
Pologne w Białymstoku. 
-  Mistrz Makroregionu  warszawsko-mazurskiego ze 
startu wspólnego – Ełk 
Michał Haczykowski -  II m. w Mistrzostwach Makro-
regionu warszawsko – mazurskiego ze startu wspólne-
go w Ełku. 
- I m. w Torowych Mistrzostwach Makroregionu w 
drużynie na dystansie 2 km Żyrardów 
- I m. w ogólnopolskiej klasyfikacji drużynowej Mini 
Tour de Pologne w Białymstoku. 
Piotr Gniady - Srebrny medal Drużynowych Mi-
strzostw Polski w Maratonie MTB w Urle  
- I m. w Torowych Mistrzostwach Makroregionu w 
drużynie na dystansie 2 km. 
- I m. w ogólnopolskiej klasyfikacji drużynowej Mini 
Tour de Pologne w Białymstoku.  
Mateusz Jezuit -  Srebrny medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski w Maratonie MTB w Urle 
- 8 m. w klasyfikacji  końcowej  Międzynarodo-
wego  Etapowego Wyścigu Kolarskiego na  
Litwie. Reprezentant kadry województwa  brał 
udział w jednej z edycji  pięcioetapowego Pucha-
ru Świata w kolarstwie szosowym juniorów. 

Szachy - Anna Stolarczyk 
1. Wicemistrzyni Świata - Mistrzostwa Świata Niewido-
mych i Niedowidzących Wągrowiec 11-29.08.2009 r. 
2. Mistrzyni Polski na IV szachownicy. Drużynowe MP 
Niewidomych i Słabowidzących w szachach Wągrowiec 
28.02 - 8.03. 2009 r. 
3. II miejsce - Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzą-
cych w Szachach Wągrowiec 30.09 - 8.10.2009 rok 
Uczestniczka 4 olimpiad szachowych FIDE w Bled 
(Słowenia), Majorka, Torino i Dresden. 
Sporty Siłowe - Przemysław Brzoza 
Maratony pływackie - Andrzej Kossewski 
Maratony - Zbigniew Łuński - Mistrz Świata Weteranów 
 

Organizacja pozarządowe, zajmujące się 
sportem oraz osoby prywatne mogą jesz-
cze zgłaszać swoich kandydatów do tytułu 
Najpopularniejszego Sportowca Mrągowa 
Roku 2009.  
Zgłaszać można telefonicznie  
89 741 9041 lub mailem:  
 
promocja@mragowo.um.gov.pl 

Mrągowskie  

Stowarzyszenie Rowerowe 

Zawodnicy niezrzeszeni 
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Miasteczko MrongovilleMiasteczko MrongovilleMiasteczko MrongovilleMiasteczko Mrongoville    

Profilaktyka  
w stylu country 
 
Dzieci i młodzież ze świetlicy Środowi-Dzieci i młodzież ze świetlicy Środowi-Dzieci i młodzież ze świetlicy Środowi-Dzieci i młodzież ze świetlicy Środowi-
skowej "Bratek", funkcjonującej przy ul. skowej "Bratek", funkcjonującej przy ul. skowej "Bratek", funkcjonującej przy ul. skowej "Bratek", funkcjonującej przy ul. 
Sienkiewicza 16 oraz ze świetlicy środo-Sienkiewicza 16 oraz ze świetlicy środo-Sienkiewicza 16 oraz ze świetlicy środo-Sienkiewicza 16 oraz ze świetlicy środo-
wiskowej Zespołu Szkół Nr 4 były gość-wiskowej Zespołu Szkół Nr 4 były gość-wiskowej Zespołu Szkół Nr 4 były gość-wiskowej Zespołu Szkół Nr 4 były gość-
mi Miasteczka Westernowego mi Miasteczka Westernowego mi Miasteczka Westernowego mi Miasteczka Westernowego 
"Mrongoville"."Mrongoville"."Mrongoville"."Mrongoville".    
    

Pracownicy "Mrongoville" przygoto-
wali szereg atrakcji. Dzieci, pod opieką 
wychowawców oraz pedagogów ulicy, 
obejrzały m.in. pokazy artystyczne, ka-
skaderskie i obrzędów indiańskich, zwie-
dziły "Miasteczko" z Wodzem Indiań-
skim "Szarym Wilkiem", uczyły się tańca 
country oraz brały udział w konkuren-
cjach zręcznościowych.  

Pamiątkowe zdjęcia będą przypomi-
nały o ciekawie spędzonym czasie wol-
nym od zajęć szkolnych. 

Na terenie Mrągowa funkcjonują 3 
samorządowe świetlice środowiskowe. 
Finansowane są ze środków budżetu 
Miasta, przeznaczonych na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki, Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie. Świetlice środowiskowe są pla-
cówkami wsparcia dziennego, zapewnia-
jącymi dzieciom pomoc w nauce, organi-
zację czasu wolnego, rozwój zaintereso-
wań, organizację zabaw i zajęć sporto-
wych oraz posiłek. /as//as//as//as/ 

Zygmunt Mierczak  
nowym szeryfem Mrongoville 

Zygmunt Mierczak został nowym dyrektorem miasteczka westernowego Zygmunt Mierczak został nowym dyrektorem miasteczka westernowego Zygmunt Mierczak został nowym dyrektorem miasteczka westernowego Zygmunt Mierczak został nowym dyrektorem miasteczka westernowego 
„Mrongoville” w Mrągowie. Wygrał procedurę kwalifikacyjną i objął funkcję „Mrongoville” w Mrągowie. Wygrał procedurę kwalifikacyjną i objął funkcję „Mrongoville” w Mrągowie. Wygrał procedurę kwalifikacyjną i objął funkcję „Mrongoville” w Mrągowie. Wygrał procedurę kwalifikacyjną i objął funkcję 
"szeryfa"."szeryfa"."szeryfa"."szeryfa".    

Zygmunt Mierczak ma 47 lat, jest żonaty i ma Zygmunt Mierczak ma 47 lat, jest żonaty i ma Zygmunt Mierczak ma 47 lat, jest żonaty i ma Zygmunt Mierczak ma 47 lat, jest żonaty i ma 
dwoje dzieci. Z powiatem mrągowskim jest dwoje dzieci. Z powiatem mrągowskim jest dwoje dzieci. Z powiatem mrągowskim jest dwoje dzieci. Z powiatem mrągowskim jest 
związany od 1988 roku. Mieszka od 5 lat w związany od 1988 roku. Mieszka od 5 lat w związany od 1988 roku. Mieszka od 5 lat w związany od 1988 roku. Mieszka od 5 lat w 
Mrągowie. Od 1996 roku prowadzi działalność Mrągowie. Od 1996 roku prowadzi działalność Mrągowie. Od 1996 roku prowadzi działalność Mrągowie. Od 1996 roku prowadzi działalność 
gospodarczą.gospodarczą.gospodarczą.gospodarczą.    

- Kandydatura pana 
Mierczaka okazała 
się najlepsza - mówi 
Tomasz Witkowicz, 
wiceburmistrz Mrą-
gowa. - Ten Pan 
prowadził wcześniej 
działalność gospo-
darczą, posiada rów-
nież uprawnienia syndyka. Rada Nadzorcza 
miasteczka zdecydowała, że to właśnie on 
pokieruje Mrongoville. 
- Jest to dla mnie trudne wyzwanie, ale nie po 
to starałem się o to stanowisko, żeby teraz się 
poddać - mówi Zygmunt Mierczak. - Obecnie 
zapoznaję się z całym obiektem i dokumenta-

Fot. Kurier Mrągowski 
cją. Z moich pierwszych spostrzeżeń wynika, 
że Miasteczko ma ogromny potencjał tury-
styczny, który będę starał się wykorzystać. 
Na razie nie mam jeszcze sprecyzowanych 
planów rozwojowych, ale już wiem, że naj-
ważniejsze to będzie przetrwać sezon zimo-
wy i uzyskać płynność finansową. Będę 
chciał również rozbudować dział promocji 
miasteczka - mówi nowy szeryf Mrongovil-
le. /pk//pk//pk//pk/ 


