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Ponad 10 mln zł z UE  
dla samorządu Mrągowa  

Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec 28 grudnia w Urzędzie Marszał-Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec 28 grudnia w Urzędzie Marszał-Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec 28 grudnia w Urzędzie Marszał-Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolia Siemieniec 28 grudnia w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Warmińskokowskim Województwa Warmińskokowskim Województwa Warmińskokowskim Województwa Warmińsko----Mazurskiego w Olsztynie podpisała dwie Mazurskiego w Olsztynie podpisała dwie Mazurskiego w Olsztynie podpisała dwie Mazurskiego w Olsztynie podpisała dwie 
umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych znaczących dla Miasta inwe-umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych znaczących dla Miasta inwe-umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych znaczących dla Miasta inwe-umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych znaczących dla Miasta inwe-
stycji: ,,Przebudowa Amfiteatru przy ul Jaszczurcza Góra” oraz ,,Uzbrojenie stycji: ,,Przebudowa Amfiteatru przy ul Jaszczurcza Góra” oraz ,,Uzbrojenie stycji: ,,Przebudowa Amfiteatru przy ul Jaszczurcza Góra” oraz ,,Uzbrojenie stycji: ,,Przebudowa Amfiteatru przy ul Jaszczurcza Góra” oraz ,,Uzbrojenie 
terenów przemysłowo terenów przemysłowo terenów przemysłowo terenów przemysłowo –––– składowych ul. Przemysłowa”. składowych ul. Przemysłowa”. składowych ul. Przemysłowa”. składowych ul. Przemysłowa”.    

N a realizację dwóch projek-tów samorząd Mrągowa 
pozyskał z UE ponad 10 
mln zł, z czego na przebu-

dowę Amfiteatru z RPO trafi prawie 3 
mln zł.  W wyniku inwestycji przebu-
dowany zostanie amfiteatr wraz z za-
pleczem socjalnym, infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem tere-
nu. Nowa scena została zaprojektowa-
na w miejscu istniejącej na planie elip-
sy. Pod sceną umieszczone zostanie 
zaplecze sceny z garderobami, po-
mieszczeniami technicznymi, pomiesz-
czeniami socjalnymi oraz pomieszcze-
niami małej gastronomii. Zaprojekto-
wano również przebudowę istniejącej 
widowni, która po remoncie liczyć ona 
będzie ok. 5000 osób. Widownię po-
dzielono na cztery główne sektory. W 
części centralnej widowni zaprojekto-
wano reżyserkę. Od strony wschodniej 
w centralnym miejscu pomiędzy wej-
ściami na teren amfiteatru zaprojekto-

wano budynek 
kas. W części 
północnej po-
wstanie budy-
nek toalet. Cał-
kowity koszt 
inwestycji wg kosztorysu to 12 559788 
zł. Inwestycja rozpocznie się w sierpniu 
2011 roku po zakończeniu Festiwalu 
Kultury Kresowej.  Na ,,Uzbrojenie 
terenów przemysłowo – składowych 
ul. Przemysłowa” udało się pozyskać z 
UE 7 778016 zł. Inwestycja swoim za-
kresem obejmować będzie budowę 
dróg wraz z budową infrastruktury 
technicznej - sieci wodociągowej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
oświetlenia terenu. Prace inwestycyjne 
planuje się rozpocząć w I kwartale br. 
Harmonogram przewiduje zakończenie 
inwestycji w 2012r. Uzbrojenie tych 
terenów umożliwi pozyskania nowych 
inwestorów w Podstrefie Mrągowo 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 

Strefie Ekono-
micznej oraz 
zwiększenie ilości 
nowych miejsc 
pracy i zmniejsze-
nie poziomu bez-
robocia w Mieście. 
Całkowite koszty 
inwestycji  to  
10 391471 zł.  

Burmistrz Miasta  
Mrągowo 
wspólnie  

z Radio Planeta  
zaprasza od 31 stycznia o godz. 9.30  

na cykl programów radiowych  
poświęconych tematyce  

przedsiębiorczości w naszym Mieście  

„Mrągowo - 
miasto przyjazne biznesowi” 

 
Z cyklu audycji radiowych słuchacze będą 
mogli dowiedzieć się min. jak  założyć 
działalność gospodarczą i odnieść sukces, 
czym charakteryzują się działki położone 
w specjalnej strefie ekonomicznej?, jak 
przedsiębiorcy mogą nabyć grunty w 
WMSSE?, jakie duże inwestycje realizuje 
Gmina Miasto  Mragowo?, czy Mragowo 
jest atrakcyjne dla przedsiębiorców?. 



 

 

www.mragowo.pl  

Aktualności miejskieAktualności miejskieAktualności miejskieAktualności miejskie    

STRONA 2 

W skrócie Wybrano  
Przedsiębiorcę Roku    

Nowa formuła Balu Biznesu, cieszyła się dużym zainteresowaniem mrągow-Nowa formuła Balu Biznesu, cieszyła się dużym zainteresowaniem mrągow-Nowa formuła Balu Biznesu, cieszyła się dużym zainteresowaniem mrągow-Nowa formuła Balu Biznesu, cieszyła się dużym zainteresowaniem mrągow-
skich biznesmenów. Tradycyjnie przyznano nagrodę najaktywniejszemu skich biznesmenów. Tradycyjnie przyznano nagrodę najaktywniejszemu skich biznesmenów. Tradycyjnie przyznano nagrodę najaktywniejszemu skich biznesmenów. Tradycyjnie przyznano nagrodę najaktywniejszemu 
przedsiębiorcy. Trafiła ona do Jerzego Tanajewskiego z firmy przedsiębiorcy. Trafiła ona do Jerzego Tanajewskiego z firmy przedsiębiorcy. Trafiła ona do Jerzego Tanajewskiego z firmy przedsiębiorcy. Trafiła ona do Jerzego Tanajewskiego z firmy     
budowlanej Budextan.budowlanej Budextan.budowlanej Budextan.budowlanej Budextan.    

B al Biznesu był okazją nie tylko do spotkania mrą-
gowskich przedsiębior-
ców, ale także do wręcze-

nia nagród tym z nich, którzy nie 
tylko przetrwali ubiegłoroczny kry-
zys, ale i rozwinęli swoją działalność. 
Tegoroczny zaszczytny tytuł przed-
siębiorcy roku otrzymał Jerzy Tana-
jewski z firmy budowlanej Budextan. 
Jestem przedsiębiorcą budowlanym z 
Marcinkowa, ale cieszę się, że może-
my inwestować w Mrągowie - mówi 
Jerzy Tanajewski, laureat nagrody. - 
Sądzę, że zostaliśmy dostrzeżeni 
przez ludzi, którzy widzą co zrobili-
śmy na rynku budowlanym. Inwe-
stujemy także w regionie, ale najbar-
dziej związani jesteśmy z Mrągo-
wem. Jerzy Tanajewski uhonorowa-
ny został także przez Juliana Osiec-
kiego, Przewodniczącego Sejmiku 
Wo j ew ód z tw a  Wa rm i ń s k o -
Mazurskiego odznaką za zasługi dla 
województwa warmińsko - mazur-
skiego. Wyróżnienia otrzymali także 
państwo Bogusław i Beata Kozik z 
Zakładu Elektro-Instalacyjnego oraz 
Krzysztof Zielaskiewicz z firmy 
Glob-Metal. Burmistrz Mrągowa, 

Otolia Siemieniec doceniając zaanga-
żowanie firm w rozwój Miasta i two-
rzenie nowych miejsc pracy, wręczy-
ła zwycięzcy Plebiscytu, List Gratu-
lacyjny oraz pozostałym przedsię-

biorcom wyróż-
nionym w kon-
kursie, Statuetki 
Niezapominajki.  
Bal Biznesu zo-Bal Biznesu zo-Bal Biznesu zo-Bal Biznesu zo-
stał stał stał stał zorganizo-zorganizo-zorganizo-zorganizo-
wany przez Mrą-wany przez Mrą-wany przez Mrą-wany przez Mrą-
gowskie Stowa-gowskie Stowa-gowskie Stowa-gowskie Stowa-
rzyszenie Gospo-rzyszenie Gospo-rzyszenie Gospo-rzyszenie Gospo-
darcze oraz Cech darcze oraz Cech darcze oraz Cech darcze oraz Cech 
Rzemiosł Róż-Rzemiosł Róż-Rzemiosł Róż-Rzemiosł Róż-
nych w Mrągo-nych w Mrągo-nych w Mrągo-nych w Mrągo-
wie.wie.wie.wie.        
Ewa Baczewska, Ewa Baczewska, Ewa Baczewska, Ewa Baczewska, 

nknknknk    

Jerzy Tanajewski Przedsiębiorca Roku 2010  
zdj. Natalia Koptas 

 

Ferie  
W Miasteczku  
WESTERNOWYM   
Mrongoville   

Po raz kolejny dzieci z mrągowskich Po raz kolejny dzieci z mrągowskich Po raz kolejny dzieci z mrągowskich Po raz kolejny dzieci z mrągowskich 
szkół będą miały okazje bawić się w We-szkół będą miały okazje bawić się w We-szkół będą miały okazje bawić się w We-szkół będą miały okazje bawić się w We-
sternowym Miasteczku. Podczas tego-sternowym Miasteczku. Podczas tego-sternowym Miasteczku. Podczas tego-sternowym Miasteczku. Podczas tego-
rocznych ferii na najmłodszych miesz-rocznych ferii na najmłodszych miesz-rocznych ferii na najmłodszych miesz-rocznych ferii na najmłodszych miesz-
kańców czeka wiele atrakcji. Program na kańców czeka wiele atrakcji. Program na kańców czeka wiele atrakcji. Program na kańców czeka wiele atrakcji. Program na 
ferie zimowe 2011 w MRONGOVILLE ferie zimowe 2011 w MRONGOVILLE ferie zimowe 2011 w MRONGOVILLE ferie zimowe 2011 w MRONGOVILLE 
od 24 stycznia do 6 lutego 2011 r.od 24 stycznia do 6 lutego 2011 r.od 24 stycznia do 6 lutego 2011 r.od 24 stycznia do 6 lutego 2011 r.    
28.01.201128.01.201128.01.201128.01.2011    
Konkursy Konkursy Konkursy Konkursy –––– Gry  Gry  Gry  Gry –––– Zabawy  Zabawy  Zabawy  Zabawy –––– na powie- na powie- na powie- na powie-
trzutrzutrzutrzu    
•Śnieżna wojna Kowboje •Śnieżna wojna Kowboje •Śnieżna wojna Kowboje •Śnieżna wojna Kowboje –––– Indianie Indianie Indianie Indianie    
•Narty wieloosobowe•Narty wieloosobowe•Narty wieloosobowe•Narty wieloosobowe    
•Przeciąganie liny dla odważnych •Przeciąganie liny dla odważnych •Przeciąganie liny dla odważnych •Przeciąganie liny dla odważnych –––– wy- wy- wy- wy-
trwały kowbojtrwały kowbojtrwały kowbojtrwały kowboj    
•Zjazd z górki ma pazurki (na workach ze •Zjazd z górki ma pazurki (na workach ze •Zjazd z górki ma pazurki (na workach ze •Zjazd z górki ma pazurki (na workach ze 
słomą) słomą) słomą) słomą)     
•Najładniejszy bałwan ze śniegu w stylu •Najładniejszy bałwan ze śniegu w stylu •Najładniejszy bałwan ze śniegu w stylu •Najładniejszy bałwan ze śniegu w stylu 
kowbojskimkowbojskimkowbojskimkowbojskim    
•Konkursy plastyczne•Konkursy plastyczne•Konkursy plastyczne•Konkursy plastyczne    
•Dyskoteka dla najmłodszych•Dyskoteka dla najmłodszych•Dyskoteka dla najmłodszych•Dyskoteka dla najmłodszych    
•Ognisko z pieczeniem kiełbasek (w razie •Ognisko z pieczeniem kiełbasek (w razie •Ognisko z pieczeniem kiełbasek (w razie •Ognisko z pieczeniem kiełbasek (w razie 
niesprzyjających warunków pogodowych niesprzyjających warunków pogodowych niesprzyjających warunków pogodowych niesprzyjających warunków pogodowych 
ognisko przeniesione będzie do Salonu)ognisko przeniesione będzie do Salonu)ognisko przeniesione będzie do Salonu)ognisko przeniesione będzie do Salonu)    
---- lodowisko (otwarte dla wszystkich  lodowisko (otwarte dla wszystkich  lodowisko (otwarte dla wszystkich  lodowisko (otwarte dla wszystkich 
przez cały okres trwania ferii zimowych)przez cały okres trwania ferii zimowych)przez cały okres trwania ferii zimowych)przez cały okres trwania ferii zimowych)    
---- kulig (w każdy piątek i niedzielę będą  kulig (w każdy piątek i niedzielę będą  kulig (w każdy piątek i niedzielę będą  kulig (w każdy piątek i niedzielę będą 
odbywały się kuligi dla dzieci na terenie odbywały się kuligi dla dzieci na terenie odbywały się kuligi dla dzieci na terenie odbywały się kuligi dla dzieci na terenie 
Miasteczka po wcześniejszej rezerwacji) Miasteczka po wcześniejszej rezerwacji) Miasteczka po wcześniejszej rezerwacji) Miasteczka po wcześniejszej rezerwacji)     
W trakcie ciepły posiłek dla dzieci (zupa, W trakcie ciepły posiłek dla dzieci (zupa, W trakcie ciepły posiłek dla dzieci (zupa, W trakcie ciepły posiłek dla dzieci (zupa, 
kiełbaska z ogniska lub grilla, gorąca kiełbaska z ogniska lub grilla, gorąca kiełbaska z ogniska lub grilla, gorąca kiełbaska z ogniska lub grilla, gorąca 
herbata)herbata)herbata)herbata)    
* Do dyspozycji gości w Saloonie* Do dyspozycji gości w Saloonie* Do dyspozycji gości w Saloonie* Do dyspozycji gości w Saloonie    
Szachy, warcaby, karty, gry planszowe, Szachy, warcaby, karty, gry planszowe, Szachy, warcaby, karty, gry planszowe, Szachy, warcaby, karty, gry planszowe, 
skakanki skakanki skakanki skakanki     
* zapewniamy dojazd do Miasteczka* zapewniamy dojazd do Miasteczka* zapewniamy dojazd do Miasteczka* zapewniamy dojazd do Miasteczka    

W ZALEŻNOŚCI OD POGODY W ZALEŻNOŚCI OD POGODY W ZALEŻNOŚCI OD POGODY W ZALEŻNOŚCI OD POGODY     
PROGRAM MOŻE ULEC ZMNIANIE PROGRAM MOŻE ULEC ZMNIANIE PROGRAM MOŻE ULEC ZMNIANIE PROGRAM MOŻE ULEC ZMNIANIE     

 

MIASTECZKO  
WESTERNOWE 

„MRONGOVILLE“  
ul. Młynowa 50, ul. Młynowa 50, ul. Młynowa 50, ul. Młynowa 50,     
11111111----700 Mrągowo, 700 Mrągowo, 700 Mrągowo, 700 Mrągowo,     
tel. 609tel. 609tel. 609tel. 609----820820820820----777,  777,  777,  777,  

www.mrongoville.plwww.mrongoville.plwww.mrongoville.plwww.mrongoville.pl 

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Tanejeski ,,Przedsiebiorca Roku 
2010”, Krzysztof Trzciński Starszy Cechu Cech Rzemiosł Róż-
nych, Julian Osiecki, Przewodniczący Sejmiku oraz Stanisław 
Brodowski, Prezes MSG.  

Laureaci Plebiscytu Przedsiębiorca Roku 2010 z Burmistrz Mrągowa, od lewej:  
przedstawiciel Firmy Glob Metal, Bogusław i Beata Kozik-Zakład Elektro  
Instalacyjny ,  Jerzy Tanajewski ,,Budextan”, zdj. Natalia Koptas 
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STRONA 3 

Laureaci konkursu na 
najładniejszą dekora-
cję świąteczną i  
noworoczną 
Znamy już laureatów konkursu na naj-Znamy już laureatów konkursu na naj-Znamy już laureatów konkursu na naj-Znamy już laureatów konkursu na naj-
ładniejszą dekorację świąteczną i nowo-ładniejszą dekorację świąteczną i nowo-ładniejszą dekorację świąteczną i nowo-ładniejszą dekorację świąteczną i nowo-
roczną na terenie Miasta Mrągowo. De-roczną na terenie Miasta Mrągowo. De-roczną na terenie Miasta Mrągowo. De-roczną na terenie Miasta Mrągowo. De-
koracje oceniane były pod względem koracje oceniane były pod względem koracje oceniane były pod względem koracje oceniane były pod względem 
ogólnego wrażenia estetycznego, pomy-ogólnego wrażenia estetycznego, pomy-ogólnego wrażenia estetycznego, pomy-ogólnego wrażenia estetycznego, pomy-
słowości i oryginalności kompozycji, słowości i oryginalności kompozycji, słowości i oryginalności kompozycji, słowości i oryginalności kompozycji, 
różnorodności zastosowanych elemen-różnorodności zastosowanych elemen-różnorodności zastosowanych elemen-różnorodności zastosowanych elemen-
tów dekoracji oraz nawiązanie do trady-tów dekoracji oraz nawiązanie do trady-tów dekoracji oraz nawiązanie do trady-tów dekoracji oraz nawiązanie do trady-
cji świąteczno cji świąteczno cji świąteczno cji świąteczno ---- noworocznej. noworocznej. noworocznej. noworocznej.    
Dekoracje oceniane były pod względem ogólne-
go wrażenia estetycznego, pomysłowości i orygi-
nalności kompozycji, różnorodności zastosowa-
nych elementów dekoracji oraz nawiązanie do 
tradycji świąteczno - noworocznej. 
W Urzędzie Miejskim, 18 stycznia został roz-
strzygnięty konkurs, który był przeprowadza-
ny w dwóch kategoriach: wystawa/witryna 
sklepowa oraz dom/balkon.  
Podział nagród wygląda następująco: 
w kategorii wystawa i witryna sklepowa: 
I mI mI mI m----ce: Sklep "Bajka", Dorota Zielińska ce: Sklep "Bajka", Dorota Zielińska ce: Sklep "Bajka", Dorota Zielińska ce: Sklep "Bajka", Dorota Zielińska     
II mII mII mII m----ce: Firma SARDO, Irmina Lubak ce: Firma SARDO, Irmina Lubak ce: Firma SARDO, Irmina Lubak ce: Firma SARDO, Irmina Lubak     
w kategorii dom, balkon: 
I mI mI mI m----ce: Jerzy Cesarz ce: Jerzy Cesarz ce: Jerzy Cesarz ce: Jerzy Cesarz     
II mII mII mII m----ce: Halina Sawicka ce: Halina Sawicka ce: Halina Sawicka ce: Halina Sawicka     
III mIII mIII mIII m----ce: Agnieszka Krajewska ce: Agnieszka Krajewska ce: Agnieszka Krajewska ce: Agnieszka Krajewska     
Wszystkim laureatom GRATULUJEMY! Celem 
konkursu było podkreślenie tradycji i świątecz-
nego nastroju poprzez oświetlenie oraz ozdobie-
nie dekoracjami posesji i obiektów.  

Kamila PliszkaKamila PliszkaKamila PliszkaKamila Pliszka    

Laureatka I miejsca w kategorii wystawa i witryna, 
Dorota Zielińska odbiera nagrodę z rąk Burmistrz 
Mrągowa, Otolii Siemieniec.  

Laureat I miejsca w kategorii dom, balkon, Jerzy 
Cesarz. 

Nagrody kulturalne,  
Statuetki Niezapominajki przyznane 
Na Sesji Rady Miejskiej r. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec przyznała Na Sesji Rady Miejskiej r. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec przyznała Na Sesji Rady Miejskiej r. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec przyznała Na Sesji Rady Miejskiej r. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec przyznała 
doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury oraz Statuetki Niezapominajki dla działaczy wszechniania i ochrony kultury oraz Statuetki Niezapominajki dla działaczy wszechniania i ochrony kultury oraz Statuetki Niezapominajki dla działaczy wszechniania i ochrony kultury oraz Statuetki Niezapominajki dla działaczy 
społecznych.społecznych.społecznych.społecznych.    

N agrody kulturalne w 
tym roku otrzymały 
dwie kobiety, Justyna  Justyna  Justyna  Justyna 
Zapała i Katarzyna Zapała i Katarzyna Zapała i Katarzyna Zapała i Katarzyna 

Enerlich. Enerlich. Enerlich. Enerlich.  
Justyna Zapała Justyna Zapała Justyna Zapała Justyna Zapała od 2 lat jest pracowni-
cą mrągowskiego Centrum Kultury i 
Turystyki, efekty jej pracy widoczne 
są zwłaszcza na przykładzie kierowa-
nego przez nią chóru ,,Kamerton”. 
Dzięki jej zaangażowaniu, pasji, du-
żemu nakładowi pracy, chór dyna-
micznie rozwija się, przyciąga nowe 
osoby i stale podnosi poziom arty-
styczny swoich występów. Oprócz 
prac związanych z chórem, Pani Ju-
styna Zapała jest również bardzo 
dobrym animatorem kulturalno-
społecznym. Inicjuje nowe formy 
współpracy z dziećmi i młodzieżą, 
stworzyła grupę ,,Teatr Światła”. W 
2010 r. realizowała autorski projekt 

poświecony życiu i twórczości Fryde-
ryka Chopina, który pozyskał dofi-
nansowanie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Katarzyna Katarzyna Katarzyna Katarzyna 
Enerlich Enerlich Enerlich Enerlich to znana mrągowska pisar-
ka. W 2009 r. wydała pierwszą po-
wieść ,,Prowincja pełna marzeń”. 
Debiut okazał się udany. Powstały 
kolejne książki ,,Prowincja pełna 
gwiazd”, ,,Czas w dom zaklęty”, 
,,Kwiat Diabelskiej Góry”. Jest autor-
ką zbioru opowiadań ,,Oplątani Ma-
zurami”. Poprzez liczne spotkania 
autorskie na terenie całego kraju pro-
muje Ziemię Mrągowską. 
Statuetki Niezapominajki otrzymali 
lokalni przedsiębiorcy aktywnie anga-
żujący się z życie Miasta: Andrzej Cudo Andrzej Cudo Andrzej Cudo Andrzej Cudo 
za wzorową postawę społeczną, Stani-Stani-Stani-Stani-
sław Brakoniecki sław Brakoniecki sław Brakoniecki sław Brakoniecki za długoletnią spo-
łeczną pracę na rzecz rozwoju sportu w 
Mrągowie.                                        nk 

Justyna Zapała podczas odbierania Nagrody Kulturalnej 
w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

Katarzyna Enerlich recytuje wiersz o Mrągowie. 

Na zdjęciu od lewej Przewodniczący Rady Miasta, Tadeusz 
Tyczyński, Stanisław Brakoniecki odbiera Statuetkę Niezapomi-
najki, Burmistrz Miasta Mragowo, Otolia Siemieniec . 

Andrzej Cudo z Burmistrzem Miasta 
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I I I I Mrągowska Gala Sportu     
W tym roku plebiscyt na najlepszego sportowca Mrągowa zmienia swoje oblicze. Po raz pierwszy najlepszego spor-W tym roku plebiscyt na najlepszego sportowca Mrągowa zmienia swoje oblicze. Po raz pierwszy najlepszego spor-W tym roku plebiscyt na najlepszego sportowca Mrągowa zmienia swoje oblicze. Po raz pierwszy najlepszego spor-W tym roku plebiscyt na najlepszego sportowca Mrągowa zmienia swoje oblicze. Po raz pierwszy najlepszego spor-
towca i trenera naszego miasta wybierze Kapituła konkursowa, mieszkańcy w głosowaniu wybiorą natomiast naj-towca i trenera naszego miasta wybierze Kapituła konkursowa, mieszkańcy w głosowaniu wybiorą natomiast naj-towca i trenera naszego miasta wybierze Kapituła konkursowa, mieszkańcy w głosowaniu wybiorą natomiast naj-towca i trenera naszego miasta wybierze Kapituła konkursowa, mieszkańcy w głosowaniu wybiorą natomiast naj-
popularniejszego sportowca. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas Gali Sportu w CKiT 25 lutego.popularniejszego sportowca. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas Gali Sportu w CKiT 25 lutego.popularniejszego sportowca. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas Gali Sportu w CKiT 25 lutego.popularniejszego sportowca. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas Gali Sportu w CKiT 25 lutego.    

K andydatury osób typowa-nych do wyróżnienia w 
dwóch kategoriach Spor-
towiec Roku 2010 i Tre-

ner Roku 2010 zgłaszano do 18 
stycznia w Referacie Strategii, Roz-
woju, Promocji i Integracji Europej-
skiej Urzędu Miejskiego.  
Członkowie Kapituły wyłonią spo-
śród zgłoszonych kandydatur dzie-

sięciu nominowanych sportowców i 
trenerów. Spośród nich Kapituła wy-
bierze najlepszego sportowca Mrągo-
wa. Dodatkowo spośród 10 kandyda-
tów, za pomocą kuponów zamiesz-
czonych w Kurierze Mrągowskim 
będzie można głosować na najpopu-
larniejszego sportowca. 
Nagrody i wyróżnienia zostaną wrę-
czone uroczyście podczas Gali Spor-

tu, która odbędzie się 25 lutego w 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie. 
W skład Kapituły ds. przyznawania 
nagród i wyróżnień za osiągnięcia 
sportowe, wchodzą zgłoszeni pisem-
nie przedstawiciele klubów i stowa-
rzyszeń sportowych oraz przedstawi-
ciele Komitetu Organizacyjnego. 
    

    
„AS” Mrągowo „AS” Mrągowo „AS” Mrągowo „AS” Mrągowo     

BARTŁOMIEJ KOZIATEKBARTŁOMIEJ KOZIATEKBARTŁOMIEJ KOZIATEKBARTŁOMIEJ KOZIATEK        
Na co dzień jest trenerem Kadry Kadetów w  
KS „AS” Mrągowo. Swoim zaangażowaniem 
sprawia, iż zainteresowanie tą dyscypliną 
sportu w Mrągowie wzrasta. Dzięki uporowi i 
zaangażowaniu sprawił, że Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika pojechało na turniej 
barażowy do Szczytna w wyniku czego zagra-
ło w Półfinale Województwa W-M w Koszy-
kówce Chłopców Szkół Gimnazjalnych w 
Ełku (ostatecznie IV miejsce w turnieju). 
Prowadzona przez Pana Bartłomieja Koziatka 
Kadra Kadetów występuje w rozgrywkach 
Mrągowskiej Ligi Koszykówki, organizowanej 
przez CKiT Mrągowo. Jest najmłodszą druży-
ną zgłoszoną do rozgrywek. Trener w sierpniu 
2010 roku zorganizował słynny „NMR ORLIK 
Streetball Challenge 2010 o puchar KATE i 
prymat w mieście” – turniej koszykówki 
ulicznej o randze „wojewódzkiej”, w której 
udział wzięło 16 drużyn, głownie z naszego 
województwa. Pan Bartłomiej Koziatek to 
wizytówka mrągowskiej koszykówki.  

MKS ,,Mrągowia”MKS ,,Mrągowia”MKS ,,Mrągowia”MKS ,,Mrągowia”    
TADEUSZ MIERZEJEWSKITADEUSZ MIERZEJEWSKITADEUSZ MIERZEJEWSKITADEUSZ MIERZEJEWSKI        
Absolwent Akademii Wychowania Fizyczne-
go, trener II klasy tenisa stołowego, wycho-
wawca medalistek młodzieżowych kategorii 
Mistrzostw Polski i Europy (Magdalena Ci-
chocka, Paulina Mierzejewska, Marta Gołota, 
Monika Żbikowska), drużyna MKS Mrągowia 
Mrągowo uczestniczy w rozgrywkach III  Ligi 
Tenisa Stołowego. Jest wzorem dla młodych 
ludzi pracujących i chcących pracować z mło-
dzieżą w sporcie.  

KS "BAZA MRĄGOWO"KS "BAZA MRĄGOWO"KS "BAZA MRĄGOWO"KS "BAZA MRĄGOWO"    
ANDRZEJ PIASECKIANDRZEJ PIASECKIANDRZEJ PIASECKIANDRZEJ PIASECKI    
Jest trenerem klasy Laser w  Bazie Mrągowo. 

Jego zawodniczka, Sara Piasecka, w sezonie 
2010  zdobyła Mistrzostwo Europy Juniorów w 
klasie "Laser 4,7" , a także zakwalifikowała się  
i wzięła udział w I (w historii) Młodzieżowych 
Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w 
sierpniu 2010 roku w Singapurze, gdzie zajęła 
wysokie 12 miejsce wśród wielu zawodników 
z całego świata.   
TOMASZ STEFAŃSKITOMASZ STEFAŃSKITOMASZ STEFAŃSKITOMASZ STEFAŃSKI  
Jest trenerem zawodników olimpijskiej klasy 
RSX. W sezonie 2010, zawodnicy trenera Ste-
fańskiego zdobyli 2 medale Mistrzostw Świata 
i Europy oraz 3 medale Mistrzostw Polski. 
Pięcioro zawodników uzyskało nominacje do 
Kadry Narodowej na sezon 2011.  
ANDRZEJ MATYSIAKANDRZEJ MATYSIAKANDRZEJ MATYSIAKANDRZEJ MATYSIAK  
Jest trenerem Bazy Mrągowo. Trenuje kajaka-
rzy m.in. w klasie K1 i K2. W sezonie 2010, 
zawodnicy Andrzeja Matysiaka zdobyli m.in.. 
Medale Mistrzostw Polski.  

MUKS "OMEGA" w MrągowieMUKS "OMEGA" w MrągowieMUKS "OMEGA" w MrągowieMUKS "OMEGA" w Mrągowie    
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej     
–––– Bilard Sportowy  Bilard Sportowy  Bilard Sportowy  Bilard Sportowy ---- Mrągowo Mrągowo Mrągowo Mrągowo    

IRENA KLIMOWICZIRENA KLIMOWICZIRENA KLIMOWICZIRENA KLIMOWICZ----STARCZEWSKASTARCZEWSKASTARCZEWSKASTARCZEWSKA  
Od 1990 r. pracuje z dziećmi i młodzieżą jako 
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole 
Szkół Nr 4 w Mrągowie. Od 1995 trener sekcji 
piłki ręcznej dziewcząt -początkowo prowa-
dząca zajęcia w ramach SKS. Po powstaniu w 
1997r. Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Omega” w Mrągowie trenuje 
dziewczęta w sekcji piłki ręcznej klubu. Absol-
wentka AWF w Warszawie, nauczyciel wy-
chowania fizycznego w ZS nr 4 w Mrągowie, 
trener II klasy piłki ręcznej.  Zespoły dziew-
częce, które prowadziła wielokrotnie zdoby-
wały tytuły Mistrza Powiatu czy Mistrza Wo-
jewództwa, a nawet tytuł Wice Mistrzyni 
Polski Młodziczek.  Pięć dziewcząt  uzyskało 
powołanie do Kadry Narodowej Młodziczek w 
piłce ręcznej. W ubiegłym sezonie prowadzona 
przez nią drużyna zdobyła Wice Mistrzostwo 
Województwa oraz awansowała do ćwierćfina-
łów Mistrzostw Polski, aktualnie zespół awan-

sował do finałów wojewódzkich. Zaangażowa-
na w pracy, dobra organizatorka, systematycz-
nie podnosi swoje kwalifikacje.   

    
KS "AS" Mrągowo KS "AS" Mrągowo KS "AS" Mrągowo KS "AS" Mrągowo     

KAMIL MIROSZ KAMIL MIROSZ KAMIL MIROSZ KAMIL MIROSZ  
Kamil jest wychowankiem KS „AS" Mrągowo, 
jednym z najzdolniejszych koszykarzy młode-
go pokolenia.  
Osiągnięcia Kamila (kapitana drużyny kade-
tów KS AS "Mrągowo"): kapitan drużyny Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, które 
wygrało turniej barażowy w Szczytnie w wy-
niku czego zajęło II miejsce w rozgrywkach 
rejonowych SZS i uzyskało awans do dalszego 
etapu rozgrywek; w półfinale Województwa 
W-M w Koszykówce Chłopców Szkół Gimna-
zjalnych w Ełku zajął z drużyną Gimnazjum 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie IV 
miejsce; dowodzi drużyną KATE "AS" Mrągo-
wo w rozgrywkach Mrągowskiej Ligi koszy-
kówki.  

MKS "Mrągowia" MKS "Mrągowia" MKS "Mrągowia" MKS "Mrągowia"     
KONRAD PIECZKOKONRAD PIECZKOKONRAD PIECZKOKONRAD PIECZKO 
Jest zawodnikiem drużyny Juniorów star-
szych, podstawowym w lini obrony. Ma duży 
wkład w osiągnięcia drużyny (4 m-ce w lidze 
okręgowej). Grając w drużynie Juniorów 
młodszych w dużym stopniu przyczynił się do 
awansu drużyny do ligi wojewódzkiej. Swoją 
postawę na boisku jak i poza nim, jest wzorem 
dla młodszych piłkarzy, którzy chcą coś osią-
gnąć w sporcie. Obecnie za swoje umiejętności 
i wzorową postawę sportową, Zarząd Klubu 
przesunął Konrada Pieczkę do drużyny senio-
rów, którzy występują w III lidze szczebla 
centralnego. Lubiany i ceniony przez kolegów 
w drużynie i poza boiskiem. Członek kadry 
województwa warmińsko-mazurskiego.     

Nominowani w Kategorii Nominowani w Kategorii Nominowani w Kategorii Nominowani w Kategorii     
,,Trener Roku 2010”:,,Trener Roku 2010”:,,Trener Roku 2010”:,,Trener Roku 2010”:    

Nominowani w Kategorii Nominowani w Kategorii Nominowani w Kategorii Nominowani w Kategorii     
,,Sportowiec Roku 2010”:,,Sportowiec Roku 2010”:,,Sportowiec Roku 2010”:,,Sportowiec Roku 2010”:    
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Drużynowo - Żyrardów, 4 miejsce "Puchar 
Warmii i Mazur"- Nawiady, 5 miejsce "Puchar 
Warmii" - Barczewo, 5 miejsce "Wyścig o 
Puchar Wójta Gminy Kruklanki" 6 miejsce 
"Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków" (MAKROREGION Warszawsko- Mazur-
ski) - dwójkami na czas, 6 miejsce 
"Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków" (MAKROREGION Warszawsko – Ma-
zurski NA TORZE) wyścig punktowy. 
MICHAŁ NALEPAMICHAŁ NALEPAMICHAŁ NALEPAMICHAŁ NALEPA 
Osiągnięcia:I I-m. Amatorskie Mistrzostwa 
Polski Kielce, I-m. Puchar Polski w kolarstwie 
przełajowym Ełk , I-m. Puchar Polski w kolar-
stwie przełajowym -Giżycko, II-m. Eliminacje 
do Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim 
Okrągłe, X-m. Skandia Maraton Lang Team 
Olsztyn ( na 175 zawodników) I-m. MTB o 
Puchar Burmistrza Miasta Mragowa, I-m. 
MTB o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce , 
I-m. Puchar Góry Czterech Wiatrów Mrągo-
wo, II-m. W XVI Wyścigu Kolarskim w Bi-
skupcu , II-m. Maraton MTB Nawiady 2010 , 
II-m. W VII Międzynarodowym Kryterium 
im. Józefa Gościoło Sokółka,   II-m. Mistrzo-
stwa wojewódzkie MTB Mrągowo,  
III-m. Wyścig Kolarski Bartoszyce,  
I-m. Jesienny wyścig MTB Ruszajny- Barcze-
wo.  
WOJTEK SZAŁACHOWSKIWOJTEK SZAŁACHOWSKIWOJTEK SZAŁACHOWSKIWOJTEK SZAŁACHOWSKI  
Osiągnięcia: I miejsce-   Mistrzostwa Polski 
(Finał XV Amatorskich Mistrzostw Polski w 
Kielcach I miejsce w kwalifikacji Pucharu 
Polski w XV Amatorskich Mistrzostwach 
Polski w Kielcach, I miejsce - Mistrzostwa 
woj. warmińsko-mazurskiego, I miejsce Mi-
strzostwa woj, mazowieckiego- Mława 
I miejsce Mistrzostwa woj. pomorskiego - 
Sopot, I miejsce Mistrzostwa woj podlaskiego 
- Szelment, I miejsce w kolarstwie w  woj. 
warmińsko-mazurskim w Mrągowie, I miejsce 
Marathon Mazovia- Mława, II miejsce Mara-
thon Mazovia -  Ełk, II miejsce Martohon 
Mazovia - Nidzica, III miejsce Marathon Ma-
zovoa- Supraśl i inne liczne zwycięstwa  na 
terenie  województwa warmińsko-
mazurskiego.  

PIOTR OSMAŃSKI PIOTR OSMAŃSKI PIOTR OSMAŃSKI PIOTR OSMAŃSKI  
Gra w zespole drużyny seniorów na pozycji 
bramkarza. W dużym stopniu przyczynił się 
do awansów naszej drużyny seniorów Mrągo-
wii do czwartej ligi, a następnie do III ligi 
szczebla centralnego. Jest zawodnikiem god-
nym naśladowania, koleżeńskim, odpowie-
dzialnym, zawsze uczynny w niesieniu pomo-
cy innym. Lubiany przez kolegów. Powoływa-
ny do kadry młodzieżowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w piłce nożnej.  

KS "BAZA MRĄGOWO"KS "BAZA MRĄGOWO"KS "BAZA MRĄGOWO"KS "BAZA MRĄGOWO"    
ARKADIUSZ BRZOZOWSKIARKADIUSZ BRZOZOWSKIARKADIUSZ BRZOZOWSKIARKADIUSZ BRZOZOWSKI    
Osiągnięcia: Mistrzostwa Europy w klasie RSC 
- kategoria junior - 1 miejsce, Długodystanso-
we Mistrzostwa Polski w klasie RSX - katego-
ria młodzieżowiec - 2 miejsce "  
SARA PIASECKA SARA PIASECKA SARA PIASECKA SARA PIASECKA     
Osiągnięcia: Mistrzostwa Europy w klasie 
""Laser 4,7"" - kategoria junior - 1 miejsce, 
Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Singapur 
2010 w klasie ""BAYT"" - kategoria junior - 12 
miejsce" " 
BARBARA DMUCHOWSKA BARBARA DMUCHOWSKA BARBARA DMUCHOWSKA BARBARA DMUCHOWSKA  
Osiągnięcia: Mistrzostwa Świata Juniorów (do 
lat 17) - klasa RSX - 2 miejsce  
NINA SZYMCZYKNINA SZYMCZYKNINA SZYMCZYKNINA SZYMCZYK  
Osiągnięcia: Długodystansowe Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski - klasa RSX - 1 miejsce  
DOMINIKA WŁODARCZYKDOMINIKA WŁODARCZYKDOMINIKA WŁODARCZYKDOMINIKA WŁODARCZYK  
Osiągnięcia: Długodystansowe Mistrzostwa 
Polski K1  1000 m - kategoria junior - 1 miej-
sce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży K1  
500 m - kategoria junior młodszy - 1 miejsce, 
Mistrzostwa Polski w Maratonie Kajakowym 
K2 - kategoria junior  -3 miejsce"  
JULITA ZYŚKJULITA ZYŚKJULITA ZYŚKJULITA ZYŚK  
Osiągnięcia: Długodystansowe Mistrzostwa 
Polski K1 na 1000 m - kategoria junior - 2 
miejsce, Długodystansowe Mistrzostwa Polski 
K2 na 1000 m - kategoria junior - 2 miejsce, 
Mistrzostwa Polski Juniorów K2 na 500 m - 
kategoria junior - 3 miejsce " 

MUKS "OMEGA" w MrągowieMUKS "OMEGA" w MrągowieMUKS "OMEGA" w MrągowieMUKS "OMEGA" w Mrągowie    
EMILIA BAŁDYGAEMILIA BAŁDYGAEMILIA BAŁDYGAEMILIA BAŁDYGA  
Uczennica klasy sportowej ID o profilu piłka 
ręczna w Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 4 w 
Mrągowie.  Utalentowana zawodniczka zespo-
łu piłki ręcznej MUKS „Omega” w Mrągowie. 
W 2010r razem z innymi 8 zawodniczkami 
klubu, uzyskała powołanie do reprezentacji –
kadry młodziczek – Województwa Warmiń-
sko- Mazurskiego w piłce ręcznej. Realizuje 4 
rok szkolenia sportowego reprezentując Szkołę 
i Klub podczas ogólnopolskich turniejów oraz 
rozgrywek piłki ręcznej organizowanych 
przez Szkolny Związek Sportowy i Woje-
wódzki Warmińsko-Mazurski Związek Piłki-
Ręcznej w Elblągu. Osiągnięcia: (w latach 
2009/2010) - Dwukrotna Mistrzyni Powiatu 
Mrągowskiego w biegach na dystansie 600m 
oraz dwukrotna Mistrzyni Powiatu Mrągow-
skiego w sztafetowych biegach przełajowych. 
W sezonie 2009/2010 uzyskała awans- wraz z 
zespołem rocznika 97’ -do finału Wojewódz-
kiego rozgrywek SZS w piłce ręcznej.  W 
rozgrywkach ligowych W W-M ZPR w Elblą-

gu –grając w podstawowym składzie- zdobyła 
tytuł Mistrza Województwa, awansowała do 
Ćwierćfinału Mistrzostw Polski Dziewcząt
( kategoria dzieci) . Wielokrotnie wybierana 
do grona najlepszych zawodniczek ogólnopol-
skich turnie jów pi łki  ręcznej  . 
W sezonie 2010/2011 uczestniczy w rozgryw-
kach ligowych młodziczek. W rozgrywkach 
SZS- drużyna piłki ręcznej- z Emilią Bałdyga- 
reprezentując Zespół Szkół Nr 4 zdobyła tytuł 
Mistrza Powiatu Mrągowskiego, tytuł Mistrza 
Rejonu V oraz zajęła III miejsce w rozgryw-
kach Regionu III.  Wzór do naśladowania dla 
wszystkich młodych zawodniczek- imponuje 
zaangażowaniem i pracowitością. 
FILIP GRUSZCZYŃSKIFILIP GRUSZCZYŃSKIFILIP GRUSZCZYŃSKIFILIP GRUSZCZYŃSKI        
Uczeń klasy sportowej ID-o profilu piłka ręcz-
na w Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 4 w Mrą-
gowie.  Lider zespołu piłki ręcznej MUKS 
„Omega” w Mrągowie. Zawodnik o bardzo 
dobrych warunkach fizycznych, sumienny 
podczas treningów i waleczny w rywalizacji na 
boisku, ciągle rozwijający swoje umiejętności 
techniczne i taktyczne. Realizuje 4 rok szkole-
nia sportowego reprezentując Szkołę i Klub 
podczas turniejów i rozgrywek piłki ręcznej 
organizowanych przez Szkolny Związek Spor-
towy i Wojewódzki Warmińsko-Mazurski 
Związek Piłki Ręcznej w Elblągu. Razem z 
zespołem rocznika 1997 w zeszłym sezonie 
awansował do finału Wojewódzkiego rozgry-
wek SZS.   W rozgrywkach ligowych W W-M 
ZPR w Elblągu zdobył tytuł Mistrza Woje-
wództwa i awansował do Ćwierćfinału Mi-
strzostw Polski Chłopców( kategoria dzieci). 
W sezonie 2010/2011 uczestniczy w rozgryw-
kach ligowych młodzików. W rozgrywkach 
SZS- drużyna piłki ręcznej- z Filipem Grusz-
czyńskim- reprezentując Zespół Szkół Nr 4 
zdobyła tytuł Mistrza Powiatu Mrągowskiego, 
tytuł Mistrza Rejonu V oraz walcząc ze star-
szymi o dwa lata zawodnikami zajęła IV miej-
sce w rozgrywkach Regionu III.  W rozgryw-
kach ligowych młodzików zespół plasuje się na 
4 -5 miejscu tabeli. Filip Gruszczyński to po-
stać wyróżniająca się wśród zawodników i 
uczniów nie tylko w aspekcie sportowym. Jest 
wartym wyróżnienia chłopcem - dla propago-
wania wśród młodzieży pożądanych wzorów, 
min. możliwości realizacji swoich różnorod-
nych zainteresowań w połączeniu z ciężką 
pracą podczas treningów, rozwijaniem swoich 
talentów oraz osiągania bardzo dobrych wyni-
ków w nauce.    

Mrągowskie Stowarzyszenie RoweroweMrągowskie Stowarzyszenie RoweroweMrągowskie Stowarzyszenie RoweroweMrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe    
KAROL GRUDEKKAROL GRUDEKKAROL GRUDEKKAROL GRUDEK  
Członek kadry wojewódzkiej w kolarstwie 
szosowym i górskim. Osiągnięcia: 1 miejsce 
"Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków", 2 miejsce "Międzynarodowy wyścig 
kolarski"" - Lutry, 3 miejsce "Puchar Polski" - 
Wydminy, 3 miejsce "1-Etap Wyścigu Ogólno-
polskiego""- Miłki , 3 miejsce "2-Etap Wyścigu 
Ogólnopolskiego"- Miłki , 3 miejsce - Klasyfi-
kacja Generalna -Miłki, 4 miejsce 
"Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków"(MAKROREGION NA TORZE) –

ORGANIZATORZY:ORGANIZATORZY:ORGANIZATORZY:ORGANIZATORZY:    

Patronat medialny:Patronat medialny:Patronat medialny:Patronat medialny:    
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LOT Ziemia Mrągowska na  
Targach Ferien - Messe w Wiedniu 

Targi w Wiedniu odbywały się w terminie 13 Targi w Wiedniu odbywały się w terminie 13 Targi w Wiedniu odbywały się w terminie 13 Targi w Wiedniu odbywały się w terminie 13 –––– 16 stycznia. Są to największe  16 stycznia. Są to największe  16 stycznia. Są to największe  16 stycznia. Są to największe 
targi turystyczne w Austrii. W tym roku odwiedzających targi było wg. organi-targi turystyczne w Austrii. W tym roku odwiedzających targi było wg. organi-targi turystyczne w Austrii. W tym roku odwiedzających targi było wg. organi-targi turystyczne w Austrii. W tym roku odwiedzających targi było wg. organi-
zatora ok. 120 tys. osób, a wystawców było prawie 800 z 70 krajów świata.zatora ok. 120 tys. osób, a wystawców było prawie 800 z 70 krajów świata.zatora ok. 120 tys. osób, a wystawców było prawie 800 z 70 krajów świata.zatora ok. 120 tys. osób, a wystawców było prawie 800 z 70 krajów świata.    

 Konkurs na Najlepszy 
Produkt i Usługa  
Warmii i Mazur 

Zgłoszenia do siódmej Zgłoszenia do siódmej Zgłoszenia do siódmej Zgłoszenia do siódmej 
edycji konkursu są edycji konkursu są edycji konkursu są edycji konkursu są 
przyjmowane do 13 przyjmowane do 13 przyjmowane do 13 przyjmowane do 13 
maja 2011 roku. W maja 2011 roku. W maja 2011 roku. W maja 2011 roku. W 
zmaganiach mogą zmaganiach mogą zmaganiach mogą zmaganiach mogą 
uczestniczyć firmy i uczestniczyć firmy i uczestniczyć firmy i uczestniczyć firmy i 
organizacje publiczne, organizacje publiczne, organizacje publiczne, organizacje publiczne, 
działające na Warmii i działające na Warmii i działające na Warmii i działające na Warmii i 

Mazurach co najmniej trzy lata.Mazurach co najmniej trzy lata.Mazurach co najmniej trzy lata.Mazurach co najmniej trzy lata.    
Zgłoszone produkty i usługi zostaną po-
dzielone na następujące kategorie: pro-
dukt żywnościowy, produkt żywnościo-
wy o charakterze przemysłowym, pro-
dukt przemysłowy, produkt rzemieślni-
czy i usługa rzemieślnicza, usługa tury-
styczna (w tym hotele i agroturystyka), 
usługa gastronomiczna, usługa medyczna 
– przychodnie lekarskie, usługa medycz-
na – szpitale oraz usługi inne. Zgłoszenia 
dostępne na stronie www.mragowo.pl.  
Organizatorzy konkursu: Województwo 
Warmińsko-Mazurskie, „Edytor” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz regional-
na rozgłośnia w Olsztynie - Polskie Ra-
dio Olsztyn S.A.  

Krzyżacka wystawa 
 w  mrągowskim muzeum już otwarta 
Wystawę ,,Potęga i Upadek Wystawę ,,Potęga i Upadek Wystawę ,,Potęga i Upadek Wystawę ,,Potęga i Upadek ---- Zamki Państwa Krzyżackiego” można od 18  Zamki Państwa Krzyżackiego” można od 18  Zamki Państwa Krzyżackiego” można od 18  Zamki Państwa Krzyżackiego” można od 18 
stycznia oglądać w mrągowskim muzeum. Jej autorem jest Mirosław Garniec, stycznia oglądać w mrągowskim muzeum. Jej autorem jest Mirosław Garniec, stycznia oglądać w mrągowskim muzeum. Jej autorem jest Mirosław Garniec, stycznia oglądać w mrągowskim muzeum. Jej autorem jest Mirosław Garniec, 
który chciał uczcić w ten sposób 600który chciał uczcić w ten sposób 600który chciał uczcić w ten sposób 600który chciał uczcić w ten sposób 600----lecie Bitwy pod Grunwaldem. Ekspozycję lecie Bitwy pod Grunwaldem. Ekspozycję lecie Bitwy pod Grunwaldem. Ekspozycję lecie Bitwy pod Grunwaldem. Ekspozycję 
fotograficzno fotograficzno fotograficzno fotograficzno ---- malarską można zwiedzać do 30 kwietnia.  malarską można zwiedzać do 30 kwietnia.  malarską można zwiedzać do 30 kwietnia.  malarską można zwiedzać do 30 kwietnia.     

U roczystego otwarcia wystawy dokonał kierownik mrągow-
skiego muzeum Dariusz Ży-
łowski. Wystawa złożona jest 

z fotografii zamków krzyżackich w ich 
obecnym stanie oraz obrazów-
rekonstrukcji, wykonanych w konwencji 
malarstwa średniowiecznego. W mrągow-
skim muzeum można podziwiać ekspozycje 
fotograficzne między innymi zamku w 
Rynie, Bezławkach, Kętrzynie czy ruiny 
zamku w Szestnie. Prócz zamków z okolic 
Mrągowa, na wystawie można też podzi-
wiać najważniejsze zamki krzyżackie leżące 
na terytorium całej Polski i obwodu Kali-
ningrackiego. - Ta wystawa powstała po to, 
by uhonorować 600-lecie Bitwy pod Grun-

S toisko warmińsko – mazurskie 
było częścią stoiska narodowego, 
gdzie obok nas promowały się 
inne regiony naszego kraju: Pod-

laskie, Zakopane, Bielsko-Biała, Kraków z 
Małopolską oraz Wieliczką. Największym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
Warmii i Mazur oraz Krakowa. Mazury 
to region rozpoznawany wśród Austria-
ków. Spośród pytań, zdecydowanie naj-
więcej było o trasy rowerowe i piesze, a 
także o tzw. Hausbooty. Statystyki od-
wiedzin MCIT wskazują na coraz większą 
ilość przyjazdów turystów austriackich. 
Nasz region stał się już mocnym punktem 
wyjazdów grup zorganizowanych. Należy 
zwrócić uwagę, że rynek austriacki jest 
dla naszego regionu bardzo obiecujący, 
zwłaszcza, gdy zostanie otwarte lotnisko 
w Szymanach. Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Ziemia Mrągowska” została za-
proszona przez Warmińsko-Mazurską 
Regionalną Organizację Turystyczną do 

udziału w targach i do reprezentacji na-
szego województwa. Współpraca między 
obiema organizacjami układa się bardzo 
dobrze. Działania o wiele mniejszej orga-
nizacji, jaką jest LOT Ziemia Mrągowska 
(zarówno pod względem finansowym, 
organizacyjnym oraz terytorialnym) 
znajduje pełne wsparcie WM ROT-u. W 
roku 2011 punkty informacji turystycz-
nej w naszym województwie zostaną 
skategoryzowane tzn. otrzymają katego-
rie odpowiadające poziomowi obsługi 
oraz promocji turystycznej. Mrągowskie 
Centrum Informacji Turystycznej jest 
kandydatem na 4 gwiazdki, czyli poziom 
odpowiadający najwyższemu możliwemu 
standardowi działalności. Wielokrotnie 
nagradzana i wyróżniana praca mrągow-
skiej informacji oraz Lokalnej Organizacji 
Turystycznej, dobra współpraca z organi-
zacjami turystycznymi oraz podmiotami 
z branży przyczyniła się do wyróżnienia 
naszego LOT-u przez WM ROT. 

waldem — mówi 
Dariusz Żyłow-
ski, kierownik 
Muzeum w Mrą-
gowie. - Przed-
stawione tu są 
na jważnie j s ze 
zamki państwa 
krzyżackiego nie 
tylko komturskie, 
ale i warmińskie 
czy pomezańskie. Na wystawie można 
także podziwiać pomniejsze zamki typu 
prokuratorskiego, wójtowskiego i komor-
nickiego. Wystawa w mrągowskim mu-
zeum będzie czynna do 30 kwietnia.        
ZAPRASZAMY!!!!                P.Piercewicz ZAPRASZAMY!!!!                P.Piercewicz ZAPRASZAMY!!!!                P.Piercewicz ZAPRASZAMY!!!!                P.Piercewicz     

Centrum Kultury 
 i Turystyki  

zaprasza na otwarcie  
wystawy malarstwa  
Barbary Kowalewskiej 
29 stycznia 2011 r.  

godz. 16.00 
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Projekt jest realizowany przez Gminę 
Miasto Mrągowo w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfi-
nansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz umowy podpisanej z Woje-
wódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.  
Projekt odbywać się będzie w dwóch 
grupach 12 osobowych (17 kobiet, 7 męż-
czyzn). Na jedną grupę szkoleniową prze-
znaczone zostanie 70 godzin kursu (35 
spotkań na każdą 12 osobową grupę). 
Kurs skierowany jest do mieszkańców 
Mrągowa (20 bezrobotnych, 4 pracują-
cych), zainteresowanych szkoleniem w 
zakresie podstaw nauki języka angielskie-
go w celu zdobycia nowych kwalifikacji 
zawodowych Zajęcia planowane są od 
połowy lutego do końca czerwca 2011 r. 
Mieszkańców Miasta Mrągowo, zaintere-
sowanych udziałem w projekcie  pn.„Z 
angielskim łatwiej” zapraszamy do Refe-

,,Z Angielskim łatwiej” 
Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza chętnych mieszkańców miasta Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza chętnych mieszkańców miasta Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza chętnych mieszkańców miasta Burmistrz Miasta Mrągowo zaprasza chętnych mieszkańców miasta     
Mrągowo do wzięcia udziału w projekcie pn. "Z ANGIELSKIM ŁATWIEJ". Mrągowo do wzięcia udziału w projekcie pn. "Z ANGIELSKIM ŁATWIEJ". Mrągowo do wzięcia udziału w projekcie pn. "Z ANGIELSKIM ŁATWIEJ". Mrągowo do wzięcia udziału w projekcie pn. "Z ANGIELSKIM ŁATWIEJ".     

ratu Strategii, Rozwoju, Promocji i Inte-
gracji Europejskiej (wejście obok Straży 
Miejskiej) pok. nr 2 w godzinach 15.00-
16.00 w terminie od 14 stycznia do 28 
stycznia 2011 r. Zgłoszenia przyjmowane 
są osobiście. Wybór uczestników projek-
tu będzie odbywał się w oparciu o: miej-
sce zamieszkania (dane z dowodu osobi-
stego) oraz poziom motywacji oceniany 
podczas rozmowy wstępnej.  
Liczba miejsc ograniczona! 
Adres biura projektu:Adres biura projektu:Adres biura projektu:Adres biura projektu:    
Urząd Miejski w Mrągowie 
ul. Królewiecka 60 A, 11 - 700 Mrągowo, 
pok. Nr 2 
tel. 89 741 9041 , fax. 89 741 28 74 
e-mail : grom@mragowo.um.gov.pl 
Informacji udziela :  
Grażyna Romanowska - kierownik  
projektu, tel. 89 741 9040 
Kamila Pliszka - specjalista d/s  
monitoringu i rekrutacji, tel. 89 741 9041 

INFORMATOR  DLA SZUKAJĄCYCH  POMOCY – 2011 r.  
Gdzie  można znaleźć pomoc 

w trudnych sprawach ?  

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
przy ul. Królewieckiej 34 - I piętro, tel. 89 741 21 82  

•Dyżur prawnika  -   
dr Stanisław Bułajewski, środa,  godz. 13 - 16 
•Dyżur wstępnego motywowania  do leczenia  odwykowego -   
Irena  Krajewska,    wtorek, godz. 16 – 19 
•Dyżur informacyjno-konsultacyjny w zakresie problematyki  narkomanii 
mgr Bożena Łapka , wtorek,  16.00 – 17.00 
•Grupa wsparcia dla ofiar przemocy : 
mgr Bożena Niedźwiedzka, wtorek godz. 16- 18 
•Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Maria Zielińska,  wtorek, godz. 11- 14 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone  w Poradni Leczenia Uzależnień,  
przy ul. Królewieckiej 58, tel. 741 02 68 / wejście od szczytu budynku /. 
 mgr Mirosław Bień: 
●Zajęcia terapeutyczne dla osób                                   wtorek,  godz. 17 - 20 
   uzależnionych od alkoholu 
●Terapia radzenia sobie ze złością                               czwartek, godz. 16 - 19 

●Działania asystenta rodziny, na rzecz wspierania rodzin 
Sabina Kremska, kontakt : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyspiańskiego 1,  
tel. 89-741-3442. 

Uwaga: wymienione zajęcia i dyżury  finansowane są z budżetu Miasta Mrągowo  - z funduszu  profilaktyki  i rozwiązywania problemów 

uzależnień   oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Burmistrz Miasta Mrągowo  
informuje, że w wyniku zakończenia proce-
dury wyboru ofert na realizację w 2011 r., 
zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych uza-
leżnień, zostali wybrani następujący wyko-
nawcy: 
1. Pani Irena Krajewska, zam. w Mrągowie, 
realizacja zadania: prowadzenie w pomiesz-
czeniu Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, 
mieszczącego się w Mrągowie przy ulicy Króle-
wieckiej 34, dyżuru wstępnego motywowania 
do podjęcia leczenia odwykowego, w wymiarze 
3 godziny tygodniowo. 
2. Pani Irena Krajewska, zam. w Mrągowie, 
realizacja zadania: prowadzenie wywiadów 
środowiskowych dotyczących rodzin, w których 
występują problemy uzależnienia od alkoholu 
oraz przemoc. 
3. Pan Mirosław Bień, zam. w Kętrzynie, reali-
zacja zadania: prowadzenie w pomieszczeniu 
Poradni Leczenia Uzależnień, mieszczącej się 
w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 58, zajęć 
teraupeutycznych dla dwóch grup: grupy osób 
uzależnionych od alkoholu oraz dla grupy 
sprawców przemocy w rodzinie, w łącznym 
wymiarze 6 godzin tygodniowo. 
4. Pani Bożena Niedźwiedzka, zam. w Mrągo-
wie, realizacja zadania: prowadzenie w budyn-
ku przy ulicy Królewieckiej 34 w Mrągowie 
grupy wsparcia dla ofiar przemocy, w wymiarze 
2 godziny tygodniowo.  
5. Pani Bożena Łapka, zam. w Mrągowie, 
realizacja zadania: prowadzenie zajęć socjote-
raupeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, w Gimnazjum  
Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie, w wymiarze 
4 godziny tygodniowo, z wyłączeniem dni wol-
nych od zajęć szkolnych. 
6. Pani Sabina Kremska, zam. w Mrągowie, 
realizacja zadania: prowadzenie działań na 
rzecz wspierania osób i rodzin, w ramach pro-
jektu „ Asystent rodziny ”, w wymiarze 30 go-
dzin tygodniowo. 
7. Pani Marzenna Talkowska, zam. w Mrągo-
wie, realizacja zadania: wydawanie opinii, 
przez biegłego lekarza psychiatrę, w przedmio-
cie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodza-
ju zakładu leczniczego. 
8. Pani Halina Sierpińska, zam. w Mrągowie, 
realizacja zadania: wydawanie opinii, przez 
biegłego psychologa, w przedmiocie uzależnie-
nia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu 
leczniczego. 
9. Pani Bożena Łapka, zam. w Mrągowie, 
realizacja zadania: prowadzenie dyżuru infor-
macyjno-konsultacyjnego w zakresie problema-
tyki narkomanii w Punkcie Informacyjno - Kon-
sultacyjnym przy ul. Królewieckiej 34, w wymia-
rze 1 godzina tygodniowo. 
10. Pan Stanisław Bułajewski, zam. w Mrągo-
wie, realizacja zadania : udzielanie pomocy 
prawnej rodzinom, w których występują proble-
my alkoholowe oraz przemoc w rodzinie, w 
Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym RPA, w 
wymiarze 3 godziny tygodniowo.  

Alicja Szarek 
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O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie ogłoszono na okres 21 dni wykazy 
następujących nieruchomości przeznaczonych do: 
 
a/ część działki nr 188/5 i 188/3 (obręb nr 3), 
położona przy Placu Słowackiego, z przezna-
czeniem  na teren zielony, 
b/ część działki nr 129/1 (obręb nr 9), położona 
na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej, 
c/ część działki nr 74/22 (obręb nr 1), położona 
przy ulicy Polnej, z przeznaczeniem  na popra-
wę zagospodarowania nieruchomości sąsied-
niej,  
d/ część działki nr 229/4 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem 
pod kontener na odpady,  
e/ część działki nr 87/9 i 89/11 (obręb nr 4), 
położona przy ulicy Mrongowiusza, z przezna-
czeniem pod garaż – blaszak, 
f/ część działki nr 170/4 (obręb nr 5), położona 
przy ulicy Roosevelta, z przeznaczeniem  pod 
kontener na odpady. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych 
nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągo-
wie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), 
tel. 89 7419022  

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

DOMY NA SPRZEDAŻ 

Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządoweOrganizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe    

 STRONA 8 

Królewiecka 

12A/3 

43 m2 50 000 

Królewiecka 

14/3 

59,30 m2 60 000 

Bohaterów 

Warszawy 

11A/2 

 

53,80m2 

 

60 000 

Os.Parkowe 

8/20 

35,55 m2 75 000 

Królewiecka 

49/11 

50,38 m2 90 000 

Warszawska 

33/4 

56,57 m2 92 000 

Polna 2A/4 72,93 m2 100 000 

Długa 13/ 2 i 

3             

łącznie 

76,76m2        
110000 

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

zakładka Gospodarka nieruchomościami 
To ostatnie mieszkania Miasta  

we wspólnotach.  

Kościuszki 

2/4 

53,99 m2 120 000 

Aktualizacja bazy danych  
organizacji pozarządowych 

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest elementem spajającym i Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest elementem spajającym i Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest elementem spajającym i Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest elementem spajającym i 
aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej działalności istotne znaczenie aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej działalności istotne znaczenie aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej działalności istotne znaczenie aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej działalności istotne znaczenie 
ma zarówno wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, jak i współpraca z ma zarówno wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, jak i współpraca z ma zarówno wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, jak i współpraca z ma zarówno wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, jak i współpraca z 
organami samorządu terytorialnego. Dlatego też postanowiliśmy zaktualizować organami samorządu terytorialnego. Dlatego też postanowiliśmy zaktualizować organami samorządu terytorialnego. Dlatego też postanowiliśmy zaktualizować organami samorządu terytorialnego. Dlatego też postanowiliśmy zaktualizować 
naszą bazę danych organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta naszą bazę danych organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta naszą bazę danych organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta naszą bazę danych organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta 
Mragowo.Mragowo.Mragowo.Mragowo.    

B aza danych organizacji poza-rządowych została utworzona 
w celu dostarczania mieszkań-
com, władzom miasta, organi-

zacjom i innym podmiotom zaintereso-
wanym działalnością III sektora, aktual-
nych danych dotyczących działających na 
terenie Miasta Mrągowo organizacji po-
zarządowych. Baza danych organizacji 
pozarządowych wymaga systematycznej, 
rzetelnej aktualizacji, tak aby dane w niej 
zawarte stanowiły wiarygodne i pewne 
źródło informacji. Zainteresowany obok 
danych teleadresowych, uzyska informa-
cję jaką działalnością zajmuje się organi-
zacja oraz kto reprezentuje organizację. 
 Efektem stosowania procedury 
będzie aktualna i kompletna lista organi-
zacji pozarządowych, co może wpłynąć 

na kontakty Miasta z tymi organizacjami 
oraz pozwoli gminie lepiej korzystać z 
zasobów organizacji. Liczymy, że będzie 
ona ważnym źródłem informacji o funk-
cjonujących organizacjach pozarządo-
wych, a jej kolejne aktualizacje - również 
dzięki zaangażowaniu się samych organi-
zacji pozarządowych - będą coraz lepsze i 
pełniejsze. Do aktualizacji informacji 
zawartych w bazie danych organizacji 
pozarządowych stosowany jest kwestio-
nariusz ankiety dostępny na stronie in-
ternetowej www.mragowo.pl, www.mragowo.pl, www.mragowo.pl, www.mragowo.pl, który na-
leży wypełnić i przesłać drogą elektro-
n i c z n ą  n a  a d r e s  e - m a i l :  
pliszka@mragowo.um.gov.pl lub przesłać 
pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miej-
skiego.  

Kamila PliszkaKamila PliszkaKamila PliszkaKamila Pliszka    

Jeden procent by pomóc innym 
Minimum wysiłku przy składaniu tegorocznego zeznania podatkowego i może-Minimum wysiłku przy składaniu tegorocznego zeznania podatkowego i może-Minimum wysiłku przy składaniu tegorocznego zeznania podatkowego i może-Minimum wysiłku przy składaniu tegorocznego zeznania podatkowego i może-
my pomóc innym. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zaznaczyć Organizację my pomóc innym. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zaznaczyć Organizację my pomóc innym. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zaznaczyć Organizację my pomóc innym. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zaznaczyć Organizację 
Pożytku Publicznego, której chcemy przeznaczyć jeden procent.Pożytku Publicznego, której chcemy przeznaczyć jeden procent.Pożytku Publicznego, której chcemy przeznaczyć jeden procent.Pożytku Publicznego, której chcemy przeznaczyć jeden procent.    

O d kilku już lat mo-
żemy przeznaczać 
1% swojego podat-
ku na cele pożytku 

publicznego. Z danych Minister-
stwa Finansów wynika, że z roku 
na rok coraz więcej Polaków 
korzysta z tej opcji. W 2008 roku 
1% na OPP odpisało 7 324 953 
osób przekazując tym samym 
380 133 384,70 zł. Rok później odpisujących 
1% było już 8 623 928, a kwota jaka przekaza-
no wynosiła 357 141 279,41 zł. Warto wspierać 
lokalne Organizacje Pożytku Publicznego, 
ponieważ pomagają one naszym mieszkańcom.  
Na terenie Mrągowa działa kilka OPP, które są 
uprawnione w tym roku do uzyskania 1%: 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie 
SYNAPSA, Nr KRS: 0000005380 
2. Klub Sportowy "Baza Mrągowo",  
Nr KRS: 0000048772 
3. Miejski Klub Sportowy "Mrągowia", 
Nr KRS: 0000050551 
4. Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie,  

Nr KRS: 0000079328 
5. Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe,  
Nr KRS: 0000247174 
6. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy 
"Remedium", Nr KRS: 0000269337 
7. Fundacja "Zwierzęta Eulalii", 
 Nr KRS: 0000038479 
UWAGA: UWAGA: UWAGA: UWAGA: Przy podawaniu powyższych infor-
macji korzystaliśmy z wyszukiwarki na stronie 
http://bazy.ngo.pl/, która zawiera informacje o 
OPP uprawnionych do uzyskania 1% podatku. 
Organizacje uprawnione to takie, które złożyły 
sprawozdania nie później niż do 15.12.2010 r. 

 

 
Mickiewicza 16 405,07m2 160 000 


