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90-lecie PCK  
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Inwestycje miejskie 

Projekt budżetu 2010 
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Młodzież w działaniu 

s. 5 

 

Nowy sprzęt dla JRG 

s. 6 

 

Mrągowia po rundzie 

jesiennej s. 7 

 

Złote Gody  

s. 8 

Międzynarodowy  
Dzień Wolontariusza 

Corocznie, 5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia, obchodzo-
ny jest Dzień Wolontariusza Dzień Wolontariusza Dzień Wolontariusza Dzień Wolontariusza - 
święto wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy poświęcają swój 
czas i energię pomagając innym. 

Ustanowienie tego święta było wyrazem oficjal-
nego docenienia pracy wolontarystycznej, dniem 
dużej promocji idei wolontariatu. Z tej okazji w 
Mrągowie co roku uroczyście składamy podzię-
kowania wszystkim osobom zaangażowanym w 
pracę wolontarystyczną.  
Serdecznie dziękujemy za chęć działania, two-
rzenia i zmieniania na lepsze otaczającego nas 
świata. To dzięki Waszej ofiarności osobom 
korzystającym z pomocy wolontariuszy, żyje się 
lepiej, łatwiej i pogodniej. 

Jarmark św. Mikołaja  
482 lata tradycji 

6 grudnia podczas Jarmarku Św. Mikołaja po raz kolejny mieszkańcy Mrągowa 6 grudnia podczas Jarmarku Św. Mikołaja po raz kolejny mieszkańcy Mrągowa 6 grudnia podczas Jarmarku Św. Mikołaja po raz kolejny mieszkańcy Mrągowa 6 grudnia podczas Jarmarku Św. Mikołaja po raz kolejny mieszkańcy Mrągowa 
spędzili wolny czas w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.spędzili wolny czas w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.spędzili wolny czas w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.spędzili wolny czas w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.    

M rągowo posiada bogatą tradycję 
Jarmarków Świętego Mikołaja. W 
tym roku mija 482 rocznica nada-

nia miastu w 1527 roku przez Albrechta Ho-
henzollerna przywileju organizacji coroczne-
go Jarmarku św. Mikołaja w dniu 6 grudnia. 
- Chcemy nawiązać do tej tradycji. Pomysł 
organizacji jarmarku był trafiony, bardzo 
spodobał się mieszkańcom, dlatego chcemy, 
by Jarmark Świętego Mikołaja  na stałe wpisał 
się w kalendarz imprez naszego Miasta – mó-

wi Tomasz Witkowicz zastępca burmistrza. 
Nie zabrakło oczywiście choinki, wspólnych 
śpiewów, była również okazja do kupienia 
m.in. oryginalnych ozdób choinkowych i 
upominków. Swoje wyroby zaprezentowali 
wystawcy z Mrągowa i regionu. Na stoisku 
gastronomicznym Zespołu Szkół Zawodo-
wych mieszkańcy Mrągowa mogli skosztować 
tradycyjnych potraw: bigosu, barszczu, piero-
gów, pasztecików z grzybami. Świąteczny 
jarmark to tradycyjna forma handlu, znana w 

Polsce od kilku stuleci. Podczas Jarmar-
ku Świętego Mikołaja w Mrągowie na 
Placu Unii Europejskiej nie zabrakło 
Chatki Świętego Mikołaja Planety 
Mrągowo. Planetarny Mikołaj, Krzysz-
tof Kempisty wspólnie ze swoimi śnie-
żynkami zapraszał wszystkie dzieci na 
mikołajkowy turniej. Na scenie wystą-
piły Teatr Qfer, dzieci z MDK, Zespołu 
Wokalnego Sukces oraz laureaci kon-
kursu na Szopkę Bożonarodzeniową - 
uczniowie ze szkoły w Szestnie. Nie 
zabrakło słodkości i oczywiście 
Gwiazdkowej Poczty. Były gry, zabawy 
i przede wszystkim prezenty! 

Fot. Paweł Krasowski Kurier MrągowskiFot. Paweł Krasowski Kurier MrągowskiFot. Paweł Krasowski Kurier MrągowskiFot. Paweł Krasowski Kurier Mrągowski    

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

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

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

wielu sukcesów, trafnych decyzji i spełnionych nadziei. wielu sukcesów, trafnych decyzji i spełnionych nadziei. wielu sukcesów, trafnych decyzji i spełnionych nadziei. wielu sukcesów, trafnych decyzji i spełnionych nadziei.     
    
 

Przewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady MiejskiejPrzewodniczący  Rady Miejskiej    
    

Zbigniew Lubowidzki Zbigniew Lubowidzki Zbigniew Lubowidzki Zbigniew Lubowidzki     
i Radni Rady Miejskieji Radni Rady Miejskieji Radni Rady Miejskieji Radni Rady Miejskiej    

Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa Burmistrz Mrągowa     
    

Otolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia SiemieniecOtolia Siemieniec    
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W skrócie 

Aktualności MiejskieAktualności MiejskieAktualności MiejskieAktualności Miejskie    

Już 90 lat niosą bezinteresownie  
pomoc potrzebującym    

W tym roku mija 90W tym roku mija 90W tym roku mija 90W tym roku mija 90----ta rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. ta rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. ta rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. ta rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. 
PCK to najstarsza organizacja humanitarna w naszym kraju, skupiającą ponad PCK to najstarsza organizacja humanitarna w naszym kraju, skupiającą ponad PCK to najstarsza organizacja humanitarna w naszym kraju, skupiającą ponad PCK to najstarsza organizacja humanitarna w naszym kraju, skupiającą ponad 
200 tysięcy wolontariuszy. Uroczyste obchody odbyły się między innymi w 200 tysięcy wolontariuszy. Uroczyste obchody odbyły się między innymi w 200 tysięcy wolontariuszy. Uroczyste obchody odbyły się między innymi w 200 tysięcy wolontariuszy. Uroczyste obchody odbyły się między innymi w 
Mrągowie. Były wspomnienia, podziękowania i wyróżnienia, które trafiły do Mrągowie. Były wspomnienia, podziękowania i wyróżnienia, które trafiły do Mrągowie. Były wspomnienia, podziękowania i wyróżnienia, które trafiły do Mrągowie. Były wspomnienia, podziękowania i wyróżnienia, które trafiły do 
osób związanych z mrągowskim PCK.osób związanych z mrągowskim PCK.osób związanych z mrągowskim PCK.osób związanych z mrągowskim PCK.    

P CK powstał zaraz po odzyska-
niu przez Polskę niepodległo-
ści - wspomina Julian Osiecki, 

wieloletni działacz humanitarnej orga-
nizacji i Prezes Warmińsko – Mazur-
skiego Zarządu Okręgowego PCK.  
- W powiecie mrągowskim PCK po wojnie 
pomagała osobom wracającym do Polski. Wo-
lontariusze rozprowadzali odzież, żywność i 
środki czystości. Później działacze PCK założy-
li w Mrągowie szkołę asystentek pielęgniar-
stwa, która istniała do lat 60-tych. Współtwo-
rzyli stację krwiodawstwa i pogotowia ratun-
kowego. Wypełniali luki niezbędne do egzy-
stencji naszych mieszkańców - dodaje Osiecki. 
Jednym z długoletnich prezesów PCK w Mrą-
gowie był dr Józef Ząbek. Przez prawie 30 lat 
związany był z organizacją i czynnie angażo-
wał się w organizowane akcje. 

- Zapisałem się do PCK, bo jego ideały i 
założenia odpowiadały mi w stu procentach - 
mówi były Prezes. - Mój zawód lekarza opierał 
się na podobnych zagadnieniach, więc spełnia-
łem się w tej pracy. PCK to przeważnie ludzie 
młodzi. W tej chwili PCK skupia w kraju po-

nad 200 tysięcy wolontariuszy. Jak twier-
dzi Paweł Długoborski, dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych w Mrągowie i Prezes 
Zarządu Rejonowego PCK w Mrągowie, 
obecny PCK to już zupełnie inna organiza-

cja niż ta, która rodziła się 90 lat temu. 
- W tej chwili ruch czerwonokrzyski 

obejmuje ludzi bardzo młodych, głównie dzieci 
i młodzież. Służą sobą innym. Pomagają star-
szym, oddają krew i propagują ideały humani-
tarne. 

Podstawową misją PCK jest zapobieganie i 
łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona 
ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskrymi-
nacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, prze-
konań religijnych lub politycznych. 

- Wszystkie akcje, które są aktualnie po-
trzebne my wykonujemy - mówi Maria Leme-
cha, sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w 
Mrągowie. - Przeprowadzamy zbiórki na rzecz 
powodzian i innych klęsk żywiołowych. Zbie-
ramy żywność, krew, przeprowadzamy szkole-
nia pierwszej pomocy.    

Paweł Krasowski Paweł Krasowski Paweł Krasowski Paweł Krasowski 
p.krasowski@gazetaolsztynska.plp.krasowski@gazetaolsztynska.plp.krasowski@gazetaolsztynska.plp.krasowski@gazetaolsztynska.pl    

Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy 
Przygotowania do Wielkiego Finału WOŚP Przygotowania do Wielkiego Finału WOŚP Przygotowania do Wielkiego Finału WOŚP Przygotowania do Wielkiego Finału WOŚP 
ruszyły pełną parą!!! Po raz kolejny w Cen-ruszyły pełną parą!!! Po raz kolejny w Cen-ruszyły pełną parą!!! Po raz kolejny w Cen-ruszyły pełną parą!!! Po raz kolejny w Cen-
trum Kultury i Turystki został zawiązany trum Kultury i Turystki został zawiązany trum Kultury i Turystki został zawiązany trum Kultury i Turystki został zawiązany 
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.    

10 styczna około 90 wolon-
tariuszy będzie zbierało na 
terenie Miasta oraz w oko-
licy pieniądze dla onkologii 
dziecięcej. Imprezy Orkie-
strowe będą trwały od 8 do 8 do 8 do 8 do 
10 stycznia 10 stycznia 10 stycznia 10 stycznia w CKiT, a po-

przedzą je działania w szkołach. Wszystkie 
zebrane środki zostaną przekazane na cel akcji 
Jurka Owsiaka. 
Mieszkańców Ziemi Mrągowskiej, Firmy i 
Instytucje prosimy o wsparcie ogólnopolskiej 
akcji. Liczy się każdy gest, który dla chorych 
dzieci jest bezcenny! Zachęcamy do przekazy-
wania przedmiotów, które zostaną zlicytowa-
ne podczas aukcji WOŚP oraz wszelką pomoc 
finansową i rzeczową. Wszystkim darczyń-
com z góry dziękujemy!!! 
Bliższe informacje można uzyskać w CKiT Bliższe informacje można uzyskać w CKiT Bliższe informacje można uzyskać w CKiT Bliższe informacje można uzyskać w CKiT ---- u  u  u  u 
szefa mrągowskiego sztabu szefa mrągowskiego sztabu szefa mrągowskiego sztabu szefa mrągowskiego sztabu –––– Waldemara  Waldemara  Waldemara  Waldemara 
Cybula, tel. 89 743 34 69, 601 628 006 lub w Cybula, tel. 89 743 34 69, 601 628 006 lub w Cybula, tel. 89 743 34 69, 601 628 006 lub w Cybula, tel. 89 743 34 69, 601 628 006 lub w 
dziale organizacji imprez.dziale organizacji imprez.dziale organizacji imprez.dziale organizacji imprez.    

Każdy, kto wesprze dzieci z Domu Pomocy Społecznej na ul. 
Młodkowskiego datkiem 20 zł, otrzyma płytę z nagranymi baśnia-
mi mazurskiego pisarza Ernsta Wiecherta czytanymi przez Woj-
ciecha Malajkata. Profesor Andrzej Strumiłło specjalnie na potrze-
by tej płyty namalował Anioła Nadziei, który widnieje na okładce. 
Płyta zadedykowana jest dla wszystkich dzieci, którym zabrakło 
szczęścia zdrowych narodzin. Z uzyskanych pieniędzy  na terenie 
Domu Pomocy Społecznej wybudowane zostanie boisko  im. 
Ernsta Wiecherta.   Możesz i ty włączyć się w akcję rozpowszech-Możesz i ty włączyć się w akcję rozpowszech-Możesz i ty włączyć się w akcję rozpowszech-Możesz i ty włączyć się w akcję rozpowszech-
niania płyt. Wystarczy skontaktować się ze Stowarzyszeniem niania płyt. Wystarczy skontaktować się ze Stowarzyszeniem niania płyt. Wystarczy skontaktować się ze Stowarzyszeniem niania płyt. Wystarczy skontaktować się ze Stowarzyszeniem 
„Amicus”, które działa przy Domu Pomocy Społecznej w Mrągo-„Amicus”, które działa przy Domu Pomocy Społecznej w Mrągo-„Amicus”, które działa przy Domu Pomocy Społecznej w Mrągo-„Amicus”, które działa przy Domu Pomocy Społecznej w Mrągo-
wie tel. 89 741 26 06wie tel. 89 741 26 06wie tel. 89 741 26 06wie tel. 89 741 26 06 i zaopatrzyć się w kilka egzemplarzy, które 
potem można rozprowadzić wśród znajomych lub  klientów. 
Starosta Powiatu  Mrągowskiego wydał pozwolenie 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 wolontariuszami, by serc poru-
szyć można było więcej.   Magdalena GębkaMagdalena GębkaMagdalena GębkaMagdalena Gębka 

Wspomóż dzieci! Kup prezent! 
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.    

Wyróżnienie dla SEEiK 
Stowarzyszenie SEEiK zostało wyróżnione za 
projekt „Śladami mrągowskiego kirkutu i ży-
dowskich mieszkańców Mrągowa” dofinanso-
wany ze środków Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.  
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 
w Warszawie wyróżniła projekt „Śladami mrą-„Śladami mrą-„Śladami mrą-„Śladami mrą-
gowskiego kirkutu i żydowskich mieszkańców gowskiego kirkutu i żydowskich mieszkańców gowskiego kirkutu i żydowskich mieszkańców gowskiego kirkutu i żydowskich mieszkańców 
Mrągowa”, Mrągowa”, Mrągowa”, Mrągowa”, który wpisał się w V edycję progra-
mu edukacyjnego „Przywróćmy pamięć” pro-
wadzonego przez Fundację i został wybrany 
„Projektem grudnia 2009 roku”. Realizacja tych 
działań była możliwa dzięki zaangażowaniu się 
w nią partnerów: Burmistrz Miasta Mrągowa 
Otolii Siemieniec, Wójta Gminy Mrągowo 
Jerzego Krasińskiego, Polskiego Towarzystwa 
Historycznego Oddział w Olsztynie i jego 
członków dr Jana Gancewskiego i dr Stanisława 
Bułajewskiego, Stowarzyszenia Kobieta na Plus 
z Ruciane-Nida oraz wielu innych osób.  
Dzięki projektowi podjęto temat upamiętnienia 
cmentarza żydowskiego w Mrągowie oraz 
przybliżenia kultury i historii Żydów, którzy 
mieli swój udział w tworzeniu historii Warmii i 
Mazur.  W ramach projektu  został przeprowa-
dzony konkurs „Tolerancja a Społeczeństwo 
Obywatelskie. Miejsce Żydów w kulturze i 
historii Mrągowa” im. Prof. Abrahama J. He-
schela dla przedszkoli, uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjum z terenu powiatu mrą-
gowskiego. 

Marcin ŁupkowskiMarcin ŁupkowskiMarcin ŁupkowskiMarcin Łupkowski    
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lach, oraz remonty klatek schodowych, wymiana 
podłóg, przygotowanie 42 lokali mieszkalnych do 
ponownego zasiedlenia. 

 
W każdym roku część mieszkań komunal-
nych wykupują najemcy, którzy skorzystać 
mogą z korzystnych warunków ich nabywa-
nia.  
Udzielona bonifikata na lokal mieszkalny 
obejmuje również udział w działce gruntu. 
Ponadto umożliwiono nabywanie lokali 
mieszkalnych z możliwością rozłożenia 
spłaty należności na raty - maksymalnie do 
10 lat,  przy korzystnym oprocentowaniu.  
Koszty związane z bieżącym gospodarowa-Koszty związane z bieżącym gospodarowa-Koszty związane z bieżącym gospodarowa-Koszty związane z bieżącym gospodarowa-
niem zasobem mieszkaniowym Miasta Mrą-niem zasobem mieszkaniowym Miasta Mrą-niem zasobem mieszkaniowym Miasta Mrą-niem zasobem mieszkaniowym Miasta Mrą-
gowo wynosiły odpowiednio: gowo wynosiły odpowiednio: gowo wynosiły odpowiednio: gowo wynosiły odpowiednio: w 2006r. 2 707 2 707 2 707 2 707 
tys.zł, tys.zł, tys.zł, tys.zł, w 2007- 2 864 tys.zł, 2 864 tys.zł, 2 864 tys.zł, 2 864 tys.zł, w 2008 r.- 2 937 2 937 2 937 2 937 
tys.zł. tys.zł. tys.zł. tys.zł.  
Znacznym obciążeniem dla budżetu Miasta są 

wydatki związane z wypłatą dodatków mieszka-
niowych, ponieważ z dniem 1 stycznia 2004 r. 
dodatki mieszkaniowe zostały przekazane do gmin 
jako zadanie własne.  

W  2009 r. wydatki Miasta z  tytułu dodatków 
mieszkaniowych wyniosą 1 080 tys. zł. Wsparcie 
finansowe otrzymują mieszkańcy spełniający 
kryteria, niezależnie od tego czy mieszkają w 

zasobie komunalnym, spół-
dzielczym, TBS-u czy pry-
watnym. Ponad połowę 
wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych otrzymują 
mieszkańcy zasobów spół-
dzielczych.  
Według danych GUS średnia Według danych GUS średnia Według danych GUS średnia Według danych GUS średnia 
krajowa oddanych mieszkań krajowa oddanych mieszkań krajowa oddanych mieszkań krajowa oddanych mieszkań 
komunalnych w gminie w komunalnych w gminie w komunalnych w gminie w komunalnych w gminie w 
roku wynosi 1 mieszkanie, co roku wynosi 1 mieszkanie, co roku wynosi 1 mieszkanie, co roku wynosi 1 mieszkanie, co 
przy 33 nowych mieszka-przy 33 nowych mieszka-przy 33 nowych mieszka-przy 33 nowych mieszka-
niach komunalnych w Mrą-niach komunalnych w Mrą-niach komunalnych w Mrą-niach komunalnych w Mrą-
gowie obrazuje skalę podjęte-gowie obrazuje skalę podjęte-gowie obrazuje skalę podjęte-gowie obrazuje skalę podjęte-
go wysiłku inwestycyjnego go wysiłku inwestycyjnego go wysiłku inwestycyjnego go wysiłku inwestycyjnego 
dla poprawienia warunków dla poprawienia warunków dla poprawienia warunków dla poprawienia warunków 
mieszkaniowych uboższym mieszkaniowych uboższym mieszkaniowych uboższym mieszkaniowych uboższym 
mieszkańcom Miasta. mieszkańcom Miasta. mieszkańcom Miasta. mieszkańcom Miasta.     

Gospodarka mieszkaniowaGospodarka mieszkaniowaGospodarka mieszkaniowaGospodarka mieszkaniowa    

K reowana przez Burmistrza Miasta polityka 
mieszkaniowa opiera się na uchwalonym 
przez Radę Miejską, w 2007 r., 

“Wieloletnim programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Mrągowa, 
w latach 2007 – 2011”. Opracowany Pro-
gram uwzględnia m.in. potrzeby mieszka-
niowe, określa zasady polityki czynszowej, 
planowaną sprzedaż mieszkań oraz  zakres 
realizacji robót inwestycyjnych i remonto-
wych w celu zabezpieczenia niezbędnej 
ilości  mieszkań dla rodzin najuboższych.  

Dla przypomnienia nakłady inwesty-
cyjno-remontowe jakie Miasto poniosło w 
latach 2002 – 2006 wyniosły  4 930 tys. zł, 
w tym 641,7 tys. zł z rządowego Funduszu 
Dopłat  wspierających pozyskanie lokali 
socjalnych. W ramach tych nakładów 
uzyskano 109 lokali mieszkalnych.  

Wielkość nakładów jakie Miasto poniosło w Wielkość nakładów jakie Miasto poniosło w Wielkość nakładów jakie Miasto poniosło w Wielkość nakładów jakie Miasto poniosło w 
latach 2007 latach 2007 latach 2007 latach 2007 –––– 2009 na gospodarkę mieszkaniową to  2009 na gospodarkę mieszkaniową to  2009 na gospodarkę mieszkaniową to  2009 na gospodarkę mieszkaniową to 
4 265 tys. zł  na inwestycje i 2 780 tys. zł na remon-4 265 tys. zł  na inwestycje i 2 780 tys. zł na remon-4 265 tys. zł  na inwestycje i 2 780 tys. zł na remon-4 265 tys. zł  na inwestycje i 2 780 tys. zł na remon-
ty. Łączne nakłady w tych latach to  7 045 tys. zł. ty. Łączne nakłady w tych latach to  7 045 tys. zł. ty. Łączne nakłady w tych latach to  7 045 tys. zł. ty. Łączne nakłady w tych latach to  7 045 tys. zł. 
W ramach tych nakładów uzyskano 36 lokali W ramach tych nakładów uzyskano 36 lokali W ramach tych nakładów uzyskano 36 lokali W ramach tych nakładów uzyskano 36 lokali 
mieszkalnych. mieszkalnych. mieszkalnych. mieszkalnych.     

Miasto wniosło aportem budynek koszarowca 
wraz z działką do TBS Karo, które w 2006 r. oddało 
do użytku 52 mieszkania. Następnie w roku  2008 
Miasto wniosło aportem do TBS Karo działkę na 
osiedlu Mazurskim i obecnie trwa procedura przy-
gotowania inwestycji z 33 lokalowym budynkiem 
do realizacji. 

 
Gmina Miasto Mrągowo posiada aktualnie w Gmina Miasto Mrągowo posiada aktualnie w Gmina Miasto Mrągowo posiada aktualnie w Gmina Miasto Mrągowo posiada aktualnie w 

swoim zasobie mieszkaniowym 425 mieszkań w 62 swoim zasobie mieszkaniowym 425 mieszkań w 62 swoim zasobie mieszkaniowym 425 mieszkań w 62 swoim zasobie mieszkaniowym 425 mieszkań w 62 
budynkach wyłącznie komunalnych (100% wła-budynkach wyłącznie komunalnych (100% wła-budynkach wyłącznie komunalnych (100% wła-budynkach wyłącznie komunalnych (100% wła-
sność gminy) oraz 327 mieszkań w 109 budynkach sność gminy) oraz 327 mieszkań w 109 budynkach sność gminy) oraz 327 mieszkań w 109 budynkach sność gminy) oraz 327 mieszkań w 109 budynkach 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. 
Łączna liczba mieszkań to 752, w tym 669 lokale Łączna liczba mieszkań to 752, w tym 669 lokale Łączna liczba mieszkań to 752, w tym 669 lokale Łączna liczba mieszkań to 752, w tym 669 lokale 
mieszkalne (docelowe) i 83 lokale socjalne. mieszkalne (docelowe) i 83 lokale socjalne. mieszkalne (docelowe) i 83 lokale socjalne. mieszkalne (docelowe) i 83 lokale socjalne.     

    
Stan techniczny budynków mieszkalnych jest 

zróżnicowany i zależy od wieku budynków oraz 
wyposażenia . W przeważającej grupie są budynki, 
których wiek określono w przedziale od 81 do 100 
lat i powyżej 100 lat. Grupa ta liczy 69 % ogólnej 

liczby budynków. Wiele z nich wpisanych jest do 
rejestru zabytków lub znajduje się w ochronie 
konserwatorskiej. Stan techniczny tych budyn-

ków, dzięki prowadzonym systematycznie  remon-
tom i modernizacjom ulega systematycznej popra-
wie. Rewitalizacja zasobu komunalnego w Mrągo-
wie uzyskuje wiele pozytywnych ocen tak eksper-
tów, mieszkańców jak i turystów. Kilkanaście 
budynków mieszkalnych i gospodarczych ze 
względu na stan techniczny rozebrano, przy okazji 
porządkując tkankę miejską.   

Na remonty zasobu komunalnego w latach Na remonty zasobu komunalnego w latach Na remonty zasobu komunalnego w latach Na remonty zasobu komunalnego w latach 
2007200720072007----2009 wydatkowano kwotę 2 2009 wydatkowano kwotę 2 2009 wydatkowano kwotę 2 2009 wydatkowano kwotę 2 
780 tys. zł, między innymi na: 780 tys. zł, między innymi na: 780 tys. zł, między innymi na: 780 tys. zł, między innymi na:     
- wykonanie elewacji na 33 bu-
dynkach, w tym 13 budynków 
wspólnot z udziałem Miasta. 
- naprawę dachów, kominów i 
wykonanie obróbek blacharskich 
w 30 budynkach, w tym 11 bu-
dynkach wspólnot, 
- wymianę instalacji elektrycz-
nych  w  23 budynkach, wymianę 
instalacji gazowych w 15 budyn-
kach, 
-przestawianie pieców kaflowych 
93 szt., wykonanie  w 3 lokalach 
wc,  
- wymianę częściową stolarki 
okiennej i drzwiowej w 127 loka-

Polityka  mieszkaniowa w mieście Mrągowo  
Informacja z realizacji zadań w zakresie mieszkalnictwa w ostatnich latachInformacja z realizacji zadań w zakresie mieszkalnictwa w ostatnich latachInformacja z realizacji zadań w zakresie mieszkalnictwa w ostatnich latachInformacja z realizacji zadań w zakresie mieszkalnictwa w ostatnich latach    

 
Adres 

Po-
wierz
chnia 
mkw 

 
Cena 
(zł) 

Olsztyńska 6/6 43,20 50 000 

Królewiecka 5/4 23,42 50 000 

Boh. W-wy 11A/6 40,85 60 000  
 

Dolny Zaułek 1/3 50,51 70 000 

Polna 2 A/2 72,93 180 000 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  
lub www.mragowo.pl, BIP,  

zakładka Gospodarka nieruchomościami 

Warszawska 57/1 78,04 190 000 

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

Budynek komunalny na ul. Kolejowej dla 32 rodzin 

Wyremontowana kamienica  
przy ul. Bohaterów Warszawy 7 

20latRP.pl – znamy regionalnych laureatów  
Znamy już wyniki regionalnego etapu ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą "20latRP.pl Znamy już wyniki regionalnego etapu ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą "20latRP.pl Znamy już wyniki regionalnego etapu ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą "20latRP.pl Znamy już wyniki regionalnego etapu ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą "20latRP.pl ---- Po- Po- Po- Po-
chwalmy się!". W plebiscycie wyróżniono Miasteczko Mrongoville, deptak w Mrągowie i mrągo-chwalmy się!". W plebiscycie wyróżniono Miasteczko Mrongoville, deptak w Mrągowie i mrągo-chwalmy się!". W plebiscycie wyróżniono Miasteczko Mrongoville, deptak w Mrągowie i mrągo-chwalmy się!". W plebiscycie wyróżniono Miasteczko Mrongoville, deptak w Mrągowie i mrągo-
wianina, żeglarza Karola Jabłońskiego.wianina, żeglarza Karola Jabłońskiego.wianina, żeglarza Karola Jabłońskiego.wianina, żeglarza Karola Jabłońskiego. 

Nominacji dokonały samorządy woje-
wódzkie, prezydenci miast oraz dzienni-
karze i eksperci. Następnie internauci 
mogli głosować na wyselekcjonowane dla 
każdego województwa "50 skarbów Re-
gionu". Głosowanie na regionalnych lide-
rów zakończyło się 30 listopada 2009 
roku. Te, które zebrały najwięcej głosów, 
trafią na stronę www.SuccessfulPoland.info, 
która będzie kontynuacją projektu w 
2010 roku i podczas kolejnych imprez 

promujących Polskę. W kategorii 
„BUDYNKI / KREACJE... które najmoc-
niej zmieniły nasze małe ojczyzny” wy-
różnienie otrzymało Miasteczko Mron-Miasteczko Mron-Miasteczko Mron-Miasteczko Mron-
goville i deptak w Mrągowiegoville i deptak w Mrągowiegoville i deptak w Mrągowiegoville i deptak w Mrągowie, zaś w kate-
gorii „OSOBY / POSTACIE” których 
działalność jest powodem do dumy 
mieszkańców regionu znalazł się Karol Karol Karol Karol 
JabłońskiJabłońskiJabłońskiJabłoński – żeglarz, skiper i sternik jach-
towy.  
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Projekt Budżetu na 2010 rokProjekt Budżetu na 2010 rokProjekt Budżetu na 2010 rokProjekt Budżetu na 2010 rok    

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

 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wy-
kazy następujących nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym: 
 
a/ część działki nr 144/25 (obręb nr 5 ), położo-
na przy ulicy Królewieckiej,  z  przeznaczeniem 
na cele rekreacyjne.  
b/ część działki nr 170/37  (obręb nr  4), położo-
na przy ulicy Mickiewicza, z  przeznaczeniem na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej.  
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 
60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 089 741-90-22  

PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA MRĄGOWO NA ROK 2010  
Dochody  Dochody  Dochody  Dochody  –––– 51 51 51 51    953953953953    394 zł; Wydatki  394 zł; Wydatki  394 zł; Wydatki  394 zł; Wydatki  ---- 62 62 62 62    014014014014    735 zł;735 zł;735 zł;735 zł;    
 Deficyt   Deficyt   Deficyt   Deficyt  ---- 10 061 341 zł; Przychody  10 061 341 zł; Przychody  10 061 341 zł; Przychody  10 061 341 zł; Przychody ---- 10 561 10 561 10 561 10 561    341 zł; 341 zł; 341 zł; 341 zł; 

Rozchody Rozchody Rozchody Rozchody ---- 500 500 500 500    000 zł000 zł000 zł000 zł    

Dochody budżetu Miasta 
na 2010 r. będą niższe o 
7,92% w stosunku do 
przewidywanego wykona-
nia za 2009 r., w tym: 
1. Dochody bieżące -   
44 922 796 zł,   spadek do 
2009 r.  o 11,79 %,  
2. Dochody majątkowe -  
7 030 598 zł, wzrost o 
27,90 % do 2009 r.  
 
Wydatki budżetu Miasta 
na 2010 r. oszacowano na 
kwotę 62 014 735 zł. Będą 
one wyższe o 4,6 % w stosunku do 2009 roku, 
w tym: 
1.  Wydatki bieżące - 46 380 640 zł, wzrost o 

3,19 % w stosunku do 2009 r. 
2. Wydatki majątkowe - 15 634 095 zł, wzrost 

o 8,95 % w stosunku do 2009 r.  
3. Wydatki inwestycyjne – 15 104 095 zł, co 

stanowi 24,36 % wydatków budżetu Miasta 
• Wydatki na oświatę – 21 941 728 zł, wzrost o 
22,0 % w stosunku do 2009 r., w tym: 
szkoły podstawowe i gimnazja: 
- 2009 - 12 749 046,00 zł, co stanowi 21,50 % 
ogółu wydatków. 
- 2010 – 14 371 372,00 zł, co stanowi 23,17 % 
ogółu wydatków.  
przedszkola: 
- 2009 - 2 742 417,00 zł,  co stanowi 4,62 % 
ogółu wydatków  
- 2010 - 2 993 534,00 zł, co stanowi 4,83 % 
ogółu wydatków.   
 • Wydatki na opiekę społeczną: 
2009 -  11 819 659,00 zł, co stanowi 19,93 % 
ogółu wydatków, 
2010 -  12 045 738,00 zł, co stanowi 19, 42 % 
ogółu wydatków. 

 
Planowane inwestycje  
do realizacji w 2010 r. 

 
1. Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi 
krajowej nr 59 – Przebudowa skrzyżowań przy 
przejeździe kolejowym,  
2. Przebudowa odcinka chodnika na ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego,  

3. Przebudowa ul . 
Moniuszki - kontynu-
acja,   
4. Przebudowa ul . 
Podmiejskiej,  
5. Przebudowa ulic i 
placów osiedla Parko-
we,  
6. Budowa ciągu pie-
szo-jezdnego nad jez. 
Sołtysko - I etap,   
7. Remont c iągów 
pieszych - ulice: Dzięk-
czynna, Słoneczna, 
Krzywa i Wileńska, 

8. Termomodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej – kontynuacja, 

9. Budowa zespołu boisk ORLIK 2012, przy 
Zespole Szkół Nr 4, 

10. Przebudowa głównego kolektora deszczo-
wego od jez. Magistrackiego do jez. Juno - I 
etap, 

11. Budowa i przebudowa kolektora deszczo-
wego od os. Mazurskiego,  

12. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w 
centrum Miasta, 

 
Inwestycje przygotowywane  

do realizacji z dofinansowaniem 
środkami UE: 

 

1. Budowa infrastruktury sportowej (w tym 
hala widowiskowo-sportowa oraz boiska), 
w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika. 
2. Przebudowa Amfiteatru przy ul. Jasz-
czurcza Góra, 
3. Budowa basenu wraz z lodowiskiem 
zadaszonym, 
4. Infrastruktura wokół budynku Urzędu 
wraz z Parkiem Lotników oraz Placem 
Wyzwolenia, 
5. Budowa ekologicznej mini przystani 
żeglarskiej, przy plaży na Jaszczurczej 
Górze, 
6. Wykonanie rzeźb w ramach projektu 
„Wyrzeźbione Miasto”, 
7. Budowa sieci światłowodowej.  

PIT – podatek od osób fizycznych CIT- podatek od osób prawnych 

2009 -  11 881 689,00 zł 2009 – 400 000,00 zł 

2010 -  10 599 345,00 zł 2010 -  400 000,00 zł 

Projekt budżetu na 2010 autorstwa  
Burmistrza Mrągowa Otolii Siemieniec 

Miejskie inwestycje 

Odremontowana droga wewnętrzna  
na osiedlu przy ul. Młynowej 

Odnowiona obwodnica przy ul. Kolejowej 
(powyżej) oraz droga wewnętrzna między 
ZPO Warmia i dworcem PKS (poniżej). 

Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych z Miasta Mrągowo 
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W skrócie 

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

I Turniej profilaktyczno – integracyjnego  
dla dzieci i młodzieży    

W dniu 28 listopada b.r. w budynku Plebanii Parafii p.w. M.B. Saletyńskiej w W dniu 28 listopada b.r. w budynku Plebanii Parafii p.w. M.B. Saletyńskiej w W dniu 28 listopada b.r. w budynku Plebanii Parafii p.w. M.B. Saletyńskiej w W dniu 28 listopada b.r. w budynku Plebanii Parafii p.w. M.B. Saletyńskiej w 
Mrągowie, przy ul. Słonecznej 1B, odbył się I Turniej profilaktyczno Mrągowie, przy ul. Słonecznej 1B, odbył się I Turniej profilaktyczno Mrągowie, przy ul. Słonecznej 1B, odbył się I Turniej profilaktyczno Mrągowie, przy ul. Słonecznej 1B, odbył się I Turniej profilaktyczno –––– integra- integra- integra- integra-
cyjnego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Jak ptaki do Gniazd”.cyjnego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Jak ptaki do Gniazd”.cyjnego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Jak ptaki do Gniazd”.cyjnego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Jak ptaki do Gniazd”.    

I mpreza zorganizowana została w 
ramach projektu p.n.„ Mazurskie 
Gniazda”, którego celem jest two-
rzenie świetlic profilaktyczno – 

wychowawczych oraz wspieranie rodzi-
ny w sprawowaniu jej podstawowych 
funkcji (poradnictwo socjalne, logope-
dyczne, pedagogiczne, psychologiczne). 

Spotkanie rozpoczął ks. dr Józef Kop-
ciński Proboszcz Parafii p.w. M.B. Sale-
tyńskiej w Mrągowie, który serdecznie 
powitał wszystkich gości przybyłych na 
spotkania, a szczególnie dzieci ze świetli-
cy „Gniazdo” w Szestnie, Rybnie, Sław-
kowie i Mrągowie. W spotkaniu uczest-
niczyli kierownicy i wychowawcy 5 

świetlic, specjaliści, instruktorzy i na-
uczyciele prowadzący zajęcia w tych 
placówkach. Głównymi aktorami były 
dzieci ze świetlic. Młodzież integrowała 
się przy wspólnym śpiewaniu, a na za-
kończenie przeprowadzono wróżby 
„andrzejkowe” i zorganizowano dyskote-
kę. Wszyscy otrzymali słodki poczęstu-
nek, a zwycięzcy konkursów dyplomy i 
drobne nagrody. W spotkaniu wzięło 
udział około 90 osób. Była to pierwsza 
tego typu impreza integracyjna, która 
przyniosła wiele radości i osiągnęła za-
mierzony cel. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ 
Gniazdo” pragnie serdecznie podzięko-

wać wszystkim, któ-
rzy włączyli się w 
zorganizowanie i 
przeprowadzenie I 
Turnieju profilaktycz-
no – integracyjnego 
dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem: „ Jak pta-
ki do Gniazd”. 

Teresa NowackaTeresa NowackaTeresa NowackaTeresa Nowacka    
Pełnomocnik Pełnomocnik Pełnomocnik Pełnomocnik     

Prezesa SPD „Gniazdo”Prezesa SPD „Gniazdo”Prezesa SPD „Gniazdo”Prezesa SPD „Gniazdo”    

Pomysł cieszył się pozytywnym przyję-
ciem i zgromadził pasjonatów inicjatyw 
międzynarodowych. Przybyli uczniowie 
szkół, przedstawiciele stowarzyszeń, a 
także pracownicy placówek pomoco-
wych i kulturalno-oświatowych. O pro-
gramie i głównych jego założeniach opo-
wiadała Sylwia Dubowska- Trenerka 
Narodowej Agencji Programu „Młodzież 
w działaniu”. Swoimi refleksjami na te-
mat zrealizowanych już przedsięwzięć 
międzynarodowych podzielił się z nami 
Paweł Kisiel, pomysłodawca wielu wy-
mian młodzieżowych, pracujący przy 
Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP 
w Mrągowie. Podczas spotkania mogli-
śmy posłuchać młodych ludzi Huberta 
Ziółka i Magdę Iwanow, którzy wyko-

rzystali swoją pasję do tańca i środki ofe-
rowane przez Program „Młodzież w dzia-
łaniu” i wspólnie powołali do życia pro-
jekt o zasięgu krajowym „More than dan-
ce”. Zainteresowanie spotkaniem jest dla 
nas znakiem, iż w Mrągowie mieszkają 
aktywni ludzie, którzy chcą zaangażować 
się w projekty wymian młodzieżowych, 
jak również wolontariat europejski. Refe-
rat Promocji Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie będzie pracować nad zorganizowa-
niem kolejnych tego typu spotkań i szko-
leń, a także zaprasza osoby z pomysłami 
lub z pytaniami dotyczącymi programu 
do kontaktu z Agatą Janczewską - osobą 
odpowiedzialną za współpracę międzyna-
rodową tel. 89 7419042. 

Agata JanczewskaAgata JanczewskaAgata JanczewskaAgata Janczewska    

Spotkanie z Programem "Młodzież w działaniu"   
Dnia 23 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie informacyjne Dnia 23 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie informacyjne Dnia 23 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie informacyjne Dnia 23 listopada w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie informacyjne 
poświęcone Programowi „Młodzież w działaniu”.poświęcone Programowi „Młodzież w działaniu”.poświęcone Programowi „Młodzież w działaniu”.poświęcone Programowi „Młodzież w działaniu”.    

Wróżenie w MDK   

W pewien cudowny piątek 27 listopada o 
godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Mrągowie odbył się Wieczór 
Andrzejkowy dla naszych dzieci. Impre-
zę poprowadziły Pani Agata Goszczyń-
ska, Iwona Krapa, Ewa Kowalewska i 
Ewa Gnoza. Oprócz dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia w MDK do zabawy włą-
czyły się dzieci ze Świetlicy Środowisko-
wej. Była rozgrzewka, tańce, konkursy, 
ale najważniejsze jednak okazały się 
wróżby. Wspaniałe wróżki z MDK, z 
pracowni rękodzielniczej, teatralnej i z 
grupy tanecznej Iskry bardzo się napra-
cowały. Wróżyły co czeka nas w przy-
szłości i jaki będzie przyszły zawód dzie-
ci. Była też tradycyjna wróżba z butami - 
i tak według niej pierwsza za mąż wyj-
dzie nasza Amelka. Była też magia kolo-
rów i kwiatów. Pewna wróżka upiekła 
też zaczarowane ciasteczka - a w środku 
nich można było znaleźć miłą niespo-
dziankę do poczytania. Dzieci przebijały 
serca, aby poznać imię swojego chłopca 
lub swojej dziewczyny. Było naprawdę 
wesoło. 

Ewa Gnoza MDKEwa Gnoza MDKEwa Gnoza MDKEwa Gnoza MDK    

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 
pacjentom, pomagając jemu i jego rodzinie, a 
także jako wolontariusz akcyjny wspierać hospi-
cjum w różnych pracach.  
Hospicjum im Św. Wojciecha zaprasza osoby 
pełnoletnie na wolontariuszy do opieki nad cho-
rymi. Osoby posługujące bezpośrednio przy cho-
rym są wysyłane na szkolenia do znanych ośrod-
ków hospicyjnych w kraju. Dopiero po przeszko-
leniu są kierowane do opieki nad chorym. Nasze 
potrzeby to wolontariusze medyczni i akcyjni, a 
także psycholog, lekarz, prawnik, masażysta.  

 
Hospicjum Domowe 

im Św. Wojciecha w Mrągowie 

tel. 665 023 397  
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AktualnościAktualnościAktualnościAktualności    

Wartość materialna otrzyma-
nego sprzętu ratowniczego 
wynosi 51.000 złotych. W jego 
skład wchodzą: 

• drabina strażacka ZS – 2100, 

• aparaty powietrzne AUER – 
4 szt, 

• sygnal izator bezruchu 
AUER FREFLY II – 6 szt, 

• turbowentylator oddymiają-
cy KOBRA, 

• zestaw ratownictwa me-
dycznego PSP R1, 

• zestaw ratownictwa 
medycznego PSP R2. 
Spotkanie zaszczycili 

swoją obecnością między 
innymi: Zastępca War-
mińsko-Mazurskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Mirosław 
Rutecki, ksiądz dziekan 
Wiesław Świdziński.  

W dowód uznania za 
zaangażowanie w pozyska-
niu sprzętu ratowniczego Komendant 
Powiatowy PSP w Mrągowie Pan st.kpt. 
Jan Połubiejko wyróżnił okazjonalną 
statuetką następujące osoby: Burmistrza 
Miasta Mrągowo – Panią Otolię Siemie-
niec, Zastępcę Burmistrza – Pana Toma-
sza Witkowicza oraz Przewodniczącego 
Rady Miasta Mrągowo – Pana Zbigniewa 
Lubowidzkiego 

Na zakończenie uroczystości 
przekazania sprzętu, Komen-
dant Powiatowy PSP w Mrągo-
wie st. kpt. Jan Połubiejko wy-
raził gorące podziękowania 
wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do pozyskania sprzę-
tu, podkreślając jednocześnie 
fakt zrozumienia przez nich 
istoty funkcjonowania Straży 
Pożarnej.  
Straż Pożarna to nie tylko służ-
ba w zakresie walki z pożara-
mi, klęskami żywiołowymi czy 

nadzorem nad przestrzeganiem przepi-
sów przeciwpożarowych, ale przede 
wszystkim służba związana z niesieniem 
pomocy potrzebującym. Dzięki pozyska-
nemu sprzętowi znacznie wzrośnie bez-
pieczeństwo na terenie naszego miasta 
jak również całego powiatu mrągowskie-
go. 

Andrzej ProścioAndrzej ProścioAndrzej ProścioAndrzej Prościo    

Nowy sprzęt na wyposażeniu JRG    
Dnia 19 listopada 2009r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odbyła Dnia 19 listopada 2009r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odbyła Dnia 19 listopada 2009r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odbyła Dnia 19 listopada 2009r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odbyła 
się uroczystość przekazania sprzętu ratowniczego, który został w całości sfi-się uroczystość przekazania sprzętu ratowniczego, który został w całości sfi-się uroczystość przekazania sprzętu ratowniczego, który został w całości sfi-się uroczystość przekazania sprzętu ratowniczego, który został w całości sfi-
nansowany przez Miasto Mrągowo za pośrednictwem Burmistrza Pani Otoli nansowany przez Miasto Mrągowo za pośrednictwem Burmistrza Pani Otoli nansowany przez Miasto Mrągowo za pośrednictwem Burmistrza Pani Otoli nansowany przez Miasto Mrągowo za pośrednictwem Burmistrza Pani Otoli 
Siemieniec.Siemieniec.Siemieniec.Siemieniec.    

Biegnący z Mikołajami 
W niedzielę, 6 grudnia odbyła się W niedzielę, 6 grudnia odbyła się W niedzielę, 6 grudnia odbyła się W niedzielę, 6 grudnia odbyła się 
jedna z najprzyjemniejszych imprez jedna z najprzyjemniejszych imprez jedna z najprzyjemniejszych imprez jedna z najprzyjemniejszych imprez 
biegowych w Polsce, 7 Półmaraton biegowych w Polsce, 7 Półmaraton biegowych w Polsce, 7 Półmaraton biegowych w Polsce, 7 Półmaraton 
Świętych Mikołajów.Świętych Mikołajów.Świętych Mikołajów.Świętych Mikołajów.    
Charakterystycz-
ną cechą biegu są 
stroje świętych 
Mikołajów, w 
które przebierają 
się biegacze. To 
jedna z najwięk-
szych tego typu 
imprez biegowych w Polsce. Organizują 
ją wspólnie: Stowarzyszenie "Maraton 
Toruński" oraz Klubu Maratońskiego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika działa-
jącego w ramach Programu Absolwent 
UMK". W półmaratonie uczestniczyli 
zawodnicy z Mrągowa, którzy spisali 
bardzo dobrze.  
Wyniki:Wyniki:Wyniki:Wyniki:    
Marek Długosz – 43 miejsce 
Zbigniew Łuński – 165 miesce 
Sebastian Grabowski – 196 miejsce 
Stanisław Zapadka -  748 miejsce. 
Podczas imprezy jak co roku zbierane  
były datki i upominki na rzecz wycho-
wanków toruńskich domów dziecka.    

Fot. Katarzyna Długosz Fot. Katarzyna Długosz Fot. Katarzyna Długosz Fot. Katarzyna Długosz     

Sara Piasecka  
Mistrzynią Europy   

Sara Piasecka zawodniczka Bazy Mrągo-
wo i stypendystka Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego zdo-
była złoty medal Mistrzostw Europy. 
Sara Piasecka zdobyła we włoskiej miej-
scowości Imperia złoty medal żeglarskich 
mistrzostw Europy w klasie Byte i tym 
samym wywalczyła dla Polski kwalifika-
cję na Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 
Singapur 2010.  
Zawodniczka Bazy Mrągowo startowała 
na nowej łódce BYTE II, promują-
cą ,,Mazury Cud Natury”.  
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SPORT SPORT SPORT SPORT     

Mrągowia na półmetku 
Zakończenie rundy jesiennej piłkarzy MKS Mrągowia Mrągowo jest dobrą Zakończenie rundy jesiennej piłkarzy MKS Mrągowia Mrągowo jest dobrą Zakończenie rundy jesiennej piłkarzy MKS Mrągowia Mrągowo jest dobrą Zakończenie rundy jesiennej piłkarzy MKS Mrągowia Mrągowo jest dobrą 
okazją do podsumowania wyników drużyn, reprezentujących Mrągowo, wy-okazją do podsumowania wyników drużyn, reprezentujących Mrągowo, wy-okazją do podsumowania wyników drużyn, reprezentujących Mrągowo, wy-okazją do podsumowania wyników drużyn, reprezentujących Mrągowo, wy-
stępujących w żółtostępujących w żółtostępujących w żółtostępujących w żółto----czarnych strojach.czarnych strojach.czarnych strojach.czarnych strojach.    

Drużyna Seniorów Drużyna Seniorów Drużyna Seniorów Drużyna Seniorów –––– III Liga III Liga III Liga III Liga    
Prowadzony przez trenera Andrzeja Bie-
drzyckiego zespół w obecnym sezonie na 
półmetku zajmuje wysokie piąte miejsce w 
tabeli, na szesnaście drużyn. Wyróżniający-
mi się zawodnikami byli Łukasz Kuśnierz 
zdobywca 5 goli, Piotr Osmański i Damian 
Majak. 
Aktualna TabelaAktualna TabelaAktualna TabelaAktualna Tabela    
1. Sokół Sokółka pkt. 41-4 br.33-6 
2. Warmia Grajewo pkt. 28-17 br.25-16 
3. Huragan Morąg pkt. 24-21 br.26-12 
4. Motor Lubawa pkt. 24-21 br.22-23 
5. Mrągowia Mrągowo pkt. 235. Mrągowia Mrągowo pkt. 235. Mrągowia Mrągowo pkt. 235. Mrągowia Mrągowo pkt. 23----22 br.2022 br.2022 br.2022 br.20----18181818 
 
Drużyna Juniorów Starszych Drużyna Juniorów Starszych Drużyna Juniorów Starszych Drużyna Juniorów Starszych     
---- Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa    
Prowadzona przez trenera Marka Sosnę drużyna 
zajmuję w swojej grupie 7 miejsce na 11 zespo-
łów z dorobkiem punktowym 15-15, bramki 29-
23. Drużyna rozegrała 10 spotkań z tego wygrała 
5 i przegrała 5. Z zespołu odeszło kilku zawodni-
ków celem kontynuowania nauki poza Mrągo-
wem. Obecny trener pracuję z tą grupa od 5 
miesięcy i potrzeba im trochę więcej czasu aby 
móc osiągnąć lepsze wyniki w lidze. Do wyróż-
niających się zawodników należeli: Daniel Rec-
kwald - zdobywca 16 goli, kapitan drużyny - 
Sebastian Kozłowski, Paweł Woronko, Radosław 
Rogowski i Wojciech Wieczorkiewicz. 
 
Drużyna Juniorów Młodszych Drużyna Juniorów Młodszych Drużyna Juniorów Młodszych Drużyna Juniorów Młodszych     
---- Liga Wojewódzka Liga Wojewódzka Liga Wojewódzka Liga Wojewódzka    
Od kilku sezonów drużyna prowadzona jest 
przez trenera Zbigniewa Marczuka. W ubiegłym 
sezonie drużyna w pięknym stylu wygrała Ligę 
Okręgową, zdobywając tytuł mistrza wojewódz-
twa, puchar i awans do Ligi wojewódzkiej. Do-
brze układa się praca trenera z kierownikiem 
drużyny Grzegorzem Pieczko. Na półmetku 

obecnego sezonu jako beniaminek dru-
żyna zajmuję wysokie 3 miejsce w tabeli 
na 14 drużyn. Z 13 spotkań zespół  
wygrał 9, zremisował 1 raz i przegrał 3 
razy. Do wyróżniających się zawodni-
ków należeli: Paweł Krupiński zdobyw-
ca 14 bramek, Mateusz Stachelek zdo-
bywca 8 bramek, Paweł Lubowiecki, 
Konrad Pieczko, Adam Grala, Daniel 

Piasecki, Paweł Ochociński, Paweł Krupiński i 
Mateusz Stachelek.   
W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 
www.mksmragowia94.futbolowo.pl.www.mksmragowia94.futbolowo.pl.www.mksmragowia94.futbolowo.pl.www.mksmragowia94.futbolowo.pl. 
Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:    
1. Olimpia Elbląg pkt. 39-0,   br. 50-9 
2. Jeziorak Iława pkt. 30-9,   br. 48-13 
3. Mrągowia Mrągowo pkt. 283. Mrągowia Mrągowo pkt. 283. Mrągowia Mrągowo pkt. 283. Mrągowia Mrągowo pkt. 28----11, br. 3811, br. 3811, br. 3811, br. 38----12121212    
 
Drużyna Trampkarzy Drużyna Trampkarzy Drużyna Trampkarzy Drużyna Trampkarzy ---- Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa    
Prowadzona jest przez trenera Cezarego Sambor-
skiego drużyna zmieniła swój podstawowy skład. 
Z zespołu odeszło kilku zawodników do wyższej 
klasy, ze względu na ukończony wiek. Jak twier-
dzi trener przed drużyną okres wytężonej pracy 
i dobrego przygotowania się do rundy wiosennej 
i powinno być tylko lepiej. Drużyna rozegrała 10 
spotkań, zwyciężyła 7 razy, przegrała 3 spotka-
nia. Obecnie zajmuje 4 miejsce w tabeli na 11 
zespołów, dorobek punktowy drużyny 21-9, 
bramki 45-17. Do wyróżniających się zawodni-
ków należeli: Kapitan zespołu Mateusz Niedź-
wiecki - zdobywca 13 goli, Kamil Plona zdobyw-
ca 10 goli, Marcin Kępiński zawodnik kadry 
województwa, Patryk Bladosz, Michał Kurowski 
i Michał Piwowarczyk.  
Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:    
1. Granica Kętrzyn  pkt. 28-2, br. 51-3 
2. Polonia Lidzbark pkt. 27-3, br. 56-6 
3. MKS Korsze pkt. 25-5, br. 45-17 
4. Mrągowia Mrągowo pkt. 214. Mrągowia Mrągowo pkt. 214. Mrągowia Mrągowo pkt. 214. Mrągowia Mrągowo pkt. 21----9, br. 459, br. 459, br. 459, br. 45----17171717    
    

Drużyna Młodzików Drużyna Młodzików Drużyna Młodzików Drużyna Młodzików ---- Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa Klasa Okręgowa    
Prowadzona przez trenera Cezarego Samborskie-
go. W zespole nastąpiły przesunięcia kadrowe ze 
względu na ukończony wiek. Ta sytuacja wyma-
ga od trenera jak i zawodników zwiększonego 
zaangażowania w przygotowaniu do rundy 
wiosennej.  
Młodym adeptom gry w piłkę nożną jak i trene-
rowi ambicji nie brakuje. W tej grupie występuje 
9 zespołów, nasz zespół zajmuje 4 miejsce po 
rozegraniu 8 spotkań. Zespół wygrał 5 razy i 
przegrał 3. Bilans punktowy 15-9, bramki 37-18. 
Do wyróżniających się zawodników należeli: 
Kamil Ziarkowski zdobywca 14 goli, Damian 
Barycki zdobywca 8 goli, Michał Gabryszak, 
Maciej Jaśkowski i kapitan zespołu Michał Lubo-
wicki.  
Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:Aktualna Tabela:    
1. Victoria Bartoszyce     pkt. 22-2, br. 48-5 
2. Granica Kętrzyn         pkt. 21-3, br.34-15 
3. Hattrick Kętrzyn        pkt. 17-7, br. 41-13 
4. Mragowia Mrągowo  pkt. 154. Mragowia Mrągowo  pkt. 154. Mragowia Mrągowo  pkt. 154. Mragowia Mrągowo  pkt. 15----9, br.379, br.379, br.379, br.37----18181818    
 
Drużyny OrlikDrużyny OrlikDrużyny OrlikDrużyny Orlik    
Do rozgrywek Orlików przystąpiły dwie druży-
ny MKS Mrągowia. W drużynie Mragowia I 
występują chłopcy urodzeni 1999 roku, trenują-
cy już dwa lata w klubie, natomiast w zespole 
Mrągowia II grają chłopcy z rocznika 2000, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z 
piłką. Rozgrywki prowadzone są systemem 
turniejowym, zespoły liczą po 8 zawodników. 
Mecze rozgrywane są na boiskach typu "Orlik", 
czas gry 2 x 15 minut.  
W grupie z drużynami Mrągowia I i Mrągowia II 
znalazły się zespoły "Fortuna" Ruciana Nida i 
LUKS "Huragan" Pisz. W rundzie jesiennej roze-
grane zostały 4 turnieje, każdy zespół rozegrał 
po 12 meczów.   
Bilans gier MKS "Mrągowia" I - 12 meczów, 12 
zwycięstw, 36 punktów, bilans bramkowy 99-5. 
Skład drużyny: Daniel Łangowski, Adam Bo-
gnacki, Maksymilian Bladosz, Oskar Hellis, 
Dorian Jędrzejczyk, Krzysztof Kacprzak, Konrad 
Kowalewski, Wojciech Krawczyk, Michał Mar-
czuk i Marcin Spirydon. 
 

Sekretarz Klubu, Ludwik BanachSekretarz Klubu, Ludwik BanachSekretarz Klubu, Ludwik BanachSekretarz Klubu, Ludwik Banach    
 

Drużyna Juniorów Młodszych reprezentująca Mrągowo w Lidze Wojewódzkiej 
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Złote Gody w CKiTZłote Gody w CKiTZłote Gody w CKiTZłote Gody w CKiT    

Otrzymali medale za 50 lat małżeństwa 
27 par małżeńskich z Mrągowa obchodziło Złote Gody, czyli 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji burmistrz Otolia Siemieniec 27 par małżeńskich z Mrągowa obchodziło Złote Gody, czyli 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji burmistrz Otolia Siemieniec 27 par małżeńskich z Mrągowa obchodziło Złote Gody, czyli 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji burmistrz Otolia Siemieniec 27 par małżeńskich z Mrągowa obchodziło Złote Gody, czyli 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji burmistrz Otolia Siemieniec 
odznaczyła jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. odznaczyła jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. odznaczyła jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. odznaczyła jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.     

Z abrzmiał marsz Mendelssohna, 
były życzenia, kwiaty, lampka 
szampana i występ Piotra Szcze-

panika. Wyjątkowy dzień Jubilaci będą z 
pewnością pamiętać na długo, bo nie co 
dzień przecież obchodzi się 50-lecie sa-
kramentalnego „tak”. 
 
- Tegoroczne Złote Gody w Mrągowie są 
wyjątkowe, bo obfitują w dużą ilość jubi-
latów - mówi Otolia Siemieniec, bur-
mistrz miasta. - Dostaliśmy od Pana Pre-
zydenta 27 par medali i uhonorowaliśmy 

nimi naszych zacnych jubilatów. Pokusi-
liśmy się także o inne prezenty. Zaprosi-
liśmy do mrągowskiego Centrum Kultu-
ry i Turystyki Piotra Szczepanika, który 
zaśpiewał sentymentalne piosenki. Były 
kwiaty i lampa szampana. 
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie nadane przez Prezydenta RP przy-

znawane są na wniosek jubila-
tów bądź rodziny jubilatów. 
Wnioski składa się w urzędzie 
stanu cywilnego. Jubilaci i ich 
najbliżsi muszą obowiązkowo 
stawić się w urzędzie i odpo-
wiednio wcześniej złożyć sto-
sowne dokumenty. A potem 
pozostaje już tylko słodki smak 
oczekiwania na oficjalne zapro-
szenie, samą uroczystość, gra-
tulacje i toasty. 
- Życie dla nikogo nie jest łatwe, takie 

uhonorowanie par 
w ich rocznicę po-
zwala nam spojrzeć 
na siebie i zastano-
wić się jak pięknym 
może być czas spę-
dzony z ukochana 
osobą - mówi Otolia 
Siemieniec. - Mał-
żonkowie z takim 
stażem są „złoci”. 
„Złoci”, dlatego, że 
wytrwali ze sobą 
przez taki okres 
czasu - pół wieku. 
    
Dają dobry przy-Dają dobry przy-Dają dobry przy-Dają dobry przy-
kład dla młodych kład dla młodych kład dla młodych kład dla młodych     

 
- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ten dzień 
sprawił nam dużą radość - mówili zgod-
nie zadowoleni jubilaci. - Nie myśleli-
śmy, że tak szybko te lata miną i że do-
czekamy takiej chwili. Dobrze, że prezy-
dent pamięta o nas - o ludziach, którzy 
się kochają i dbają o tradycje małżeńskie.  

Małżonkowie z 50-letnim stażem podkre-
ślają także, że o małżeństwo trzeba dbać. 
Trzeba się szanować i kochać. Trzeba 
słuchać i czasem ustępować. - Mimo nie-
obiecujących prognoz zachęcamy młode 
małżeństwa, aby wierzyć w miłość i być 
jej wiernym do końca - tak jak my - mó-
wią mrągowscy jubilaci. - Miłość trzeba 
pielęgnować, jak kwiat. Warto to robić, 
choćby po to, aby doczekać takiej chwili 
jak ta... 
    
MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 
MAŁŻEŃSKIE OTRZYMALI:MAŁŻEŃSKIE OTRZYMALI:MAŁŻEŃSKIE OTRZYMALI:MAŁŻEŃSKIE OTRZYMALI:    
Teresa i Stanisław Barszcz  
Irena i Stefan Bors  
Janina i Ryszard Gościniak 
Jadwiga i Kazimierz Fydrych 
Halina i Antoni Ingielewicz 
Teresa i Witalis Kaliszuk 
Elżbieta i Kazimierz Karpiej 
Irena i Eugeniusz Koziatek 
Helena i Jan Kretowicz 
Zofia i Zdzisław Łojewscy 
Lucyna i Roman Mańkowscy 
Wanda i Czesław Niemiero 
Zofia i Henryk Olkowscy 
Władysława i Henryk Przekop 
Teresa i Henryk Rolka 
Danuta i Jan Różańscy 

Danuta i Zbigniew Ruszczak 
Janina Sidwa,  
Stanisława i Henryk Święciccy 
Marianna i Ignacy Świtaj 
Teresa i Tadeusz Szymańscy 
Edwarda i Jan Tomczak 
Stanisława i Eugeniusz Turkiewicz 
Stanisława i Czesław Trzcińscy 
Maria i Czesław Zielińscy 
Brygida i Jan Żdaniec 
Józefa i Roman Żołądek 

 
Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

p.krasowski@gazetaolsztynska.plp.krasowski@gazetaolsztynska.plp.krasowski@gazetaolsztynska.plp.krasowski@gazetaolsztynska.pl    

Jubilatom towarzyszyły tłumy gości 

Medale wręczyła burmistrz Otolia Siemieniec 

Pamiątkowa fotografia Jubilatów 
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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.     
Zaproszenia można nabyć w Cukierni Jago-
dzianka, CKiT, Urzędzie Miejskim pokój 25 
oraz w  Biurze Rady pokój 16. 
 
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 –––– Natalia Koptas. Natalia Koptas. Natalia Koptas. Natalia Koptas.    

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 wygrywając wiele sytuacji bramkowych - sam na 
sam z przeciwnikiem. 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 kolegów 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 
- udział w ćwierćfinale międzynarodowego turnieju piłki 
nożnej REMES CUP 2008 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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2.2.2.2.    
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ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do umieszczonej tam urny. 

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

Patronat medialny: 

- 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 

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 
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