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Około 400 milionów złotych kosztować będzie nowa inwe-
stycja spółdzielni Mlekpol w Mrągowie. Za taką kwotę, w cią-
gu 3 lat zostanie wybudowana najnowocześniejsza
proszkownia w Polsce, która poszerzy wydajność całego za-
kładu do 3 mln litrów mleka dziennie! To największa inwe-
stycja w historii naszego miasta! Więcej na stronie 4.
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Wojciech Choiński -
nowym Komendan-
tem WOSzK Mrągowo

Ppłk Wojciech Choiński objął
stanowisko Komendanta
Wojskowego Ośrodka Szko-
leniowo-Kondycyjnego w
Mrągowie.

Objęcie obowiązków Ko-
mendanta Ośrodka przez ppłk
Wojciecha Choińskiego odbyło
się podczas Święta WOSzK
Mrągowo. W swoim przemó-
wieniu nowy Komendant po-
dziękował, obecnym wśród
zaproszonych gości, swoim po-
przednikom na stanowisku do-
wódczym w Ośrodku. Złożył
żołnierzom i pracownikom wy-
razy uznania i szacunku za co-
dzienną odpowiedzialną służbę
i pracę, a także wyraził przeko-
nanie o dobrej współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi i
innymi partnerami społecznymi.

Ppłk Wojciech Choiński
urodził się w 1 970 roku, jest
absolwentem Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Zmechanizo-
wanych we Wrocławiu (rocznik
1 993) oraz studiów uzupełnia-
jących w Akademii Obrony Na-
rodowej: magisterskich, na
Wydziale Strategiczno-Obron-
nym, na kierunku bezpieczeń-
stwo narodowe, a także
uzupełniających - w Instytucie
Nauk Humanistycznych - w za-
kresie przywództwa i negocja-
cj i . Od 1 993 roku służył w
Pułku Ochrony, rozpoczynając
od dowódcy plutonu, poprzez
kolejne szczeble, aż do dowód-
cy batal ionu. Z dniem
1 8.1 0.201 6 r. został powołany
na stanowisko Komendanta
Wojskowego Ośrodka Szkole-
niowo-Kondycyjnego Mrągowo.

Mrągowo na fotografiach i
we wspomnieniach mrągowian
Ponad 300 zdjęć Mrągowa, a także wspomnienia mrągowian po 1 945
roku zawiera album „Powojenne spojrzenie na Mrągowo”. Sentymen-
talna publikacja będąca podróżą w przeszłość powstała dzięki środ-
kom programu „Działaj Lokalnie IX”.

Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska”, Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej oraz Muzeum War-
mii i Mazur już od czterech lat prowadzą akcję zbierania
powojennych zdjęć Mrągowa. Odzew mrągowian jest na
tyle duży, że do tej pory udało się zorganizować trzy wy-
stawy w mrągowskim muzeum. Teraz grupa mieszkań-
ców „Mała ojczyzna” poszła o krok dalej i wydała
publikację zawierającą powojenne fotografie Mrągowa i
wspomnienia mieszkańców. Wszystko dzięki dofinanso-
waniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX". Wy-
dawnictwo ma duży wymiar emocjonalny i stanowi
bezcenny materiał związany z historią naszego miasta.

Album "Powojenne spojrzenie na Mrągowo" zostanie
przekazany jednostkom kulturalno-oświatowym Mrągo-
wa (muzeum, bibl ioteki, dom kultury), a następnie oso-
bom, które przekazując zdjęcia lub wspomnienia
wsparły powstanie publikacji .

Projekt „Powojenne spojrzenie na Mrągowo” dofi-
nansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX”,
którego operatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży.

Spotkanie podsumowujące IV edycję MBO
Budżet Obywatelski jest takim działaniem Urzędu, które umożliwia
mieszkańcom dobrowolne angażowanie się i zgłaszanie pomysłów,
które mieszkańcy chcieliby, by były zrealizowane w Mrągowie. IV edy-
cja pokazała, że mieszkańcy Mrągowa są pomysłowi, wrażliwi na ota-
czające ich problemy i mocno związani z miastem.

W przyszłym roku zrealizowane będą projekty,
które w różnorodny sposób zaspokajają konkretne
potrzeby mieszkańców. 1 6 grudnia w Urzędzie
Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie z wnio-
skodawcami i osobami zaangażowanymi w reali-
zację Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na
201 7 rok. Spotkanie było okazją do podziękowania

wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną
edycję Budżetu Obywatelskiego i zaproszeniem
do udziału w przyszłorocznej edycji .

W czasie spotkanie Burmistrz Miasta Otol ia
Siemieniec podziękowała wszystkim tegorocznym
wnioskodawcom i zaznaczyła, że l iczy na miesz-
kańców w kolejnych latach.
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Mrągowo przyciąga coraz więcej inwestorów!
Mrągowo the best country to invest to marka, która określa potencjał gospodarczy Mrągowa.
Zarówno lokalni jak i zewnętrzni inwestorzy rozbudowują swoje zakłady oraz zakupują nowe
tereny pod przyszłe inwestycje.

Działki inwestycyjne przy ul.
Przemysłowej zlokalizowane w
specjalnej strefie ekonomicznej
w tym roku zyskały nowych wła-
ściciel i . Są wśród nich zarówno
lokalni przedsiębiorcy jak i inwe-
storzy zewnętrzni, którzy zdecy-
dowali się rozszerzyć swoje
działalności o oddział w Mrągo-
wie.

Pierwszym z nich jest produ-
cent odzieży męskiej Grupa Al-
jeka. To firma z nowoczesnym
podejściem do tradycyjnego kra-
wiectwa. W związku z dyna-
micznym rozwojem firmy w
Mrągowie powstanie nowy za-
kład produkcyjny, wyposażony w
nowoczesne maszyny i urzą-
dzenia. Planują zatrudnić ok.
1 00 osób. Rozpoczęli już współ-
pracę z Zespołem Szkół Zawo-
dowych i OHP w Mrągowie, aby
zapewnić praktyki uczniom, któ-
rzy po skończonej nauce znajdą
zatrudnienie w nowym zakła-
dzie.

Powstanie hurtownia
motoryzacyjna

Hurtownia Motoryzacyjna Gor-
don z Bydgoszczy zlokalizowała
swój regionalny magazyn rów-
nież na ul. Przemysłowej w Mrą-
gowie. Jest już projekt hal i , w
przyszłym roku ruszy budow a.

W nowej lokalizacji oddział pla-
nuje zatrudnić ok 30 osób. Bę-
dzie to punkt zaopatrujący cały
region warmińsko-mazurski w
części motoryzacyjne oraz
materiały eksploatacyjne.
Aktualnie HM Gordon posiada
ponad 1 30 oddziałów w całej
Polsce.

Inwestują również
rodzime firmy

W tereny inwestycyjne
przy ul. Przemysłowej inwe-
stują również rodzime przed-
siębiorstwa. Firma JTW Jacek
Chodkowski planuje na zaku-
pionej działce w przyszłym ro-
ku budowę hali
produkcyjno-magazynowej, w
której będą produkowane gildy
papierosowe, natomiast firma
Art-Flo ma w planach kolejny
magazyn.

- Bardzo cieszy nas fakt
wzrostu sprzedaży terenów
inwestycyjnych w strefie
przedsiębiorczości przy ul icy
Przemysłowej – mówi Bur-
mistrz Mrągowa Otolia Sie-
mieniec. - Jest to dla nas
potwierdzenie, że inwestycja
uzbrojenia terenów była za-
sadna, a Mrągowo to istotnie
dobre miejsce do inwestowa-
nia.

Przedsiębiorco pamiętaj!

Wpisy do CEIDG
są bezpłatne!
Uwaga Przedsiębiorcy! W związku z liczny-
mi zapytaniami od osób prowadzących
działalność gospodarczą, informujemy, że
wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej są BEZPŁATNE!

Za założenie, zawieszenie, wznowienie i
wszystkie zmiany dokonywane w centralnej
ewidencji nie są pobierane opłaty!

Wszelkie faktury, które otrzymują przedsię-
biorcy w związku z założeniem lub zmianą
działalności gospodarczej, to oferty prywatnych
firm prowadzących swoje rejestry (o nazwach
bardzo zbliżonych do Centralnej Ewidencji).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z p.
Magdą Maślanką lub p. Agnieszką Pil iszko pod
nr tel. 89 741 -90-40.

Orbis sprzedał mrągowski
hotel Mercure za 18,6 mln zł
Orbis zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży hotelu Mer-
cure Mrągowo Resort & Spa, podała spółka. Cena sprze-
daży to 1 8,6 mln zł netto.

"(. . . ) 1 6 grudnia 201 6 r. , w wykonaniu
przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia
1 3 stycznia 201 6 roku, pomiędzy emi-
tentem i Deporium Inc Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Raszynie zawarta została
przyrzeczona umowa sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
położonych w Mrągowie przy ul. Giżyc-
kiej i Tymniki, na których znajduje się ho-
tel Mercure Mrągowo Resort & Spa.
Sprzedaż nieruchomości nastąpiła na
uprzednio uzgodnionych warunkach tj .
za kwotę 1 8,6 mln zł, z której: 7,1 mln zł
zostało zapłacone do dnia zawarcia

umowy sprzedaży; 11 ,5 mln zostanie za-
płacone w ratach, w terminie do dnia
31 .1 2.201 9 r." - podano w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że ho-
tel Mercure Mrągowo Resort & Spa kon-
tynuuje prowadzenie działalności pod
marką "Mercure" na podstawie umowy
franczyzy.

Hotele grupy Orbis działają pod dzia-
łają pod markami Sofitel , Pul lman,
MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis
Styles i ibis budget. Na koniec 201 5 roku
sieć Grupy składała się z 1 08 hotel i ,
dysponujących około 1 8,8 tys. pokoi.
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Mlekpol buduje nowoczesną proszkownię!
Około 400 milionów złotych kosztować będzie nowa inwestycja spółdzielni Mlekpol w Mrągo-
wie. Za taką kwotę, w ciągu 3 lat zostanie wybudowana najnowocześniejsza proszkownia w
Polsce, która poszerzy wydajność całego zakładu do 3 mln litrów mleka dziennie! To absolut-
nie największa inwestycja w historii naszego miasta!

Prace budowlane, związane z jedną z
największych inwestycji Spółdzielni Mle-
czarskiej MLEKPOL, już ruszyły. W są-
siedztwie ZPM Mrągowo, gdzie
produkowane są m. in doceniane przez
konsumentów Maślanka Mrągowska i na-
poje fermentowane Milko, powstanie no-
woczesna fabryka proszków mlecznych.
Produkowane będą tu, m. in. białka ser-
watkowe o dużej czystości i produkty z l ini i
baby food.

6 grudnia 201 6 r. miało miejsce uroczy-
ste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmuro-
wanie kamienia węgielnego pod budowę
nowej proszkowni. Wydarzenie zaszczycil i
swoją obecnością m. in. Artur Chojecki –
Wojewoda Warmińsko – Mazurski i Gustaw
Marek Brzezin – Marszałek województwa
Warmińsko – Mazurskiego.

Wykonawcą części budowlanej inwe-
stycj i jest firma Budimex SA. Technologie
zapewni GEA Polska. Planowane urucho-
mienie Zakładu Produkcji Sproszkowa-
nych Produktów Mleczarskich w Mrągowie
to lata 201 8/ 1 9 r.

Zatrudnienie w nowej proszkowni znaj-
dzie najprawdopodobniej 1 00 osób.

SM MLEKPOL Zakład Produkcji Mle-
czarskiej w MRĄGOWIE

W skład Spółdzielni Mleczarskiej
MLEKPOL, ZPM w Mrągowie wszedł 29
października 2000 roku. Jest drugim Za-
kładem MLEKPOL-u pod względem ilości
przerabianego mleka - udział w przerobie
surowca wynosi ok. 20%. Przerób mleka
w 201 5 wyniósł 426 mln. l itrów, przerób
serwatki - 286 mln. l itrów. Dziennie śred-

nio, ZPM Mrągowo przerabia ok. 1 mln. l i-
trów mleka oraz 800 tys. l itrów serwatki.
ZPM w Mrągowie zatrudnia 385 osób. Po-
siada system ISO i certyfikat HACCP. Za-
kład ma uprawnienie eksportowe UE.
Posiada także certyfikaty IFS, BRC, Ko-
sher oraz Hallal . ZPM Mrągowo rocznie
produkuje m. in. 34 643 384 kg serów
dojrzewających, 7 350 81 8 litrów jogurtów
Milko, 32 284 11 4 l itrów Maślanki Mrą-
gowskiej.

ZPMMRĄGOWO - historia

Spółdzielnia Mleczarska w Mrągo-
wie rozpoczęła działalność w 1 946 ro-
ku odbudowując po wojnie poprzedni
zakład mleczarski wybudowany w
1 904 roku.

W 1 957 roku powstała Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Mrągowie i
Mikołajkach. Połączenie nastąpiło na
przełomie lat 1 963-1 964.

W latach siedemdziesiątych przy-
stąpiono do opracowania dokumenta-
cj i na budowę nowego zakładu.

Budowę rozpoczęto w 1 974 roku. W
październiku 1 986 oddano do eksplo-
atacji serownię. Pozostałe wydziały
rozpoczęły przerób mleka w roku 1 989
(Dział Proszkowni w czerwcu, a Wy-
dział Produkcji Miejskiej w kwietniu).

Przełomowym momentem dla roz-
woju ZPM Mrągowo okazał się czer-
wiec 1 999 r. , kiedy to Zebranie
Przedstawiciel i OSM Mrągowo podjęło
uchwałę o połączeniu się ze Spół-
dzielnią Mleczarską MLEKPOL w Gra-
jewie.

W latach 2002-2004 dokonano mo-

dernizacji Odbieralni oraz Aparatowni
Zakładu. W 2004 roku zamontowano
linie produkcyjne oraz nowoczesne
maszyny do wyrobu produktów świe-
żych fermentowanych pod markami
Milko, Mazurski Smak oraz Maślanka
Mrągowska. W 2009 linia została uru-
chomiona największa linia serowar-
ska w Polsce, o wydajności 1 mil iona
l itrów przerabianego mleka na dobę.W
201 5 roku wyprodukowano w Mrągo-
wie ok. 35 tys. ton sera twardego.
ZPM Mrągowo jest największym pro-
ducentem sera w Polsce.
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Firma Stomasz z certyfikowanym
Produktem Warmia Mazury
Zakład usług stolarskich "Stomasz" z Mrągowa znalazł się w gronie
24 laureatów docenionych przez samorząd województwa. 9 grudnia
201 6 roku Kapituła Urzędu Marszałkowskiego przyznała firmie STo-
masz tytuł "Produkt Warmia Mazury". Przedstawiciele firmy z rąk Mar-
szałka województwa odebrali certyfikat.

Produkt Warmia Mazury to
projekt real izowany od 201 4 ro-
ku przez samorząd wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.
Dzięki niemu produkty i usługi
wytwarzane w regionie są bar-
dziej rozpoznawalne zarówno
wśród mieszkańców, jak i tury-
stów.

Produkty i usługi z Warmii i
Mazur przyczyniają się do po-
prawy jakości życia nie tylko w
samym województwie, ale rów-

nież w Polsce. Z kolei miesz-
kańcy, którzy decydują się na
zakup regionalnych produktów
czy usług, wspierają gospodar-
kę województwa, co w konse-
kwencji wpływa na wzrost jej
konkurencyjności.

- Traktujemy to jako uhono-
rowanie i docenienie naszego
30 letniego doświadczenia i po-
twierdzenia jakości naszych
produktów - tradycyjnych do-
mów z drewna – mówi właści-

ciel firmy Tomasz Krzywosz.
- Jesteśmy z tego bardzo

dumni, mamy też nadzieję, że
stanie się to przyczynkiem do
powrotu do łask tradycji dobre-
go budownictwa, a domy z
drewna kojarzyć się będą z
prestiżem, sol idnością i ekolo-
gią – dodaje Wojciech Koliński,
pełnomocnik firmy Stomasz.

By dowiedzieć się więcej o
firmie Stomasz zapraszamy na
stronę www.stomasz.pl

Złoty Żuraw dla firmy Agromasz
Kolejny wyrób Zakładu Metalowego Agromasz z Mrągowa został na-
grodzony. Ładowacz czołowy został doceniony podczas Targów Rol-
niczych w Nadarzynie i zdobył statuetkę Złotego Żurawia Rolnictwa.

Podczas odbywających się
w dniach 25-27 listopada 201 6
Centralnych Targów Rolni-
czych w Nadarzynie Zakład
Metalowy AGROMASZ w Mrą-
gowie nagrodzony został Zło-
tym Żurawiem Rolnictwa za
ładowacz czołowy Ł-1 06 PRO.
Wyróżniającymi cechami na-
grodzonej maszyny są nowo-
czesne wzornictwo i
rozwiązania techniczne zwięk-
szające komfort, bezpieczeń-
stwo i szybkość pracy.
Komisja konkursowa oceniała
wyroby m. in. biorąc pod uwagę
ich właściwości funkcjonalne,
ergonomie i bhp, nowość na
rynku, jakość i estetykę wyko-
nania.

Nagrodę z rąk dr hab. inż.
Wiesława Golki, przewodni-
czącego komisj i konkursowej,

odebrał właściciel Firmy, Ja-
nusz Gruszczewski. Honorowy
Patronat nad wydarzeniem ob-
jęło m. in. Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz
Ministerstwo Rozwoju.

Zakład Metalowy AGRO-

MASZ w Mrągowie w swojej
ofercie posiada szeroką gamę
ładowaczy czołowych o udźwi-
gu od 200 kg do 1 650 kg,
osprzęt do ładowaczy, spy-
chacze czołowe oraz inne ma-
szyny rolnicze.

Farmtrac wprowadził
dwa nowe ciągniki
o mocach 80 i 90 KM

Producent ciągników Fartrac,
który posiada swój zakład
w Mrągowie, postanowił
wprowadzić do swojej oferty
dwa nowe ciągniki serii Heri-
tage o mocach 80 i 90 KM.
Zmianom poddana została
również dotychczasowa sty-
listyka maszyn.

Seria Heritage to ukłon
w stronę maksymalnej prostoty
pod względem konstrukcji i wy-
posażenia. Ciągniki bazują na
licencji Forda, zarówno jeżeli
chodzi o napęd jak i si lnik.
Dzięki nim Farmtrac może za-
oferować swoim klientom nie
tylko maszyny nowoczesne
i dobrze wyposażone jak cho-
ciażby 91 20 DTN czy 711 0 DT,
lecz także takie, które zadowo-
lą mocno konserwatywnych
klientów.

- Nasza nowa gama ciągni-
ków powstała, aby wypełnić lu-
kę na rynku. Chcemy również
wzmocnić naszą globalną sieć
sprzedaży o maszyny, które
skutecznie zaspokajają wyma-
gania rolników w krajach rozwi-
jających się. Farmtrac to
marka, która zyskuje na uzna-
niu kl ientów i zaczyna być roz-
poznana. Jesteśmy dumni
z możliwości pokazania dosko-
nałości technologicznej Indi i
światu - powiedział Rajiv Wahi
dyrektor ds. sprzedaży między-
narodowej

Oficjalna prezentacja no-
wych przedstawiciel i seri i Heri-
tage odbyła się 9 l istopada tego
roku w Nowym Delhi. Kl ienci
mogli je zobaczyć podczas tar-
gów EIMA odbywających się
w Bolonii oraz wystawy Expo
Agro Alimentaria Guanajuato
w Meksyku. Tym samym wła-
dze koncernu Escort Ltd. po-
twierdziły, że ich projekt,
mający na celu wskrzeszenie
klasycznego ciągnika zyskał
akceptację na rynku, a co za
tym idzie pora na kolejne inwe-
stycje.

Zapewne już niebawem bę-
dziemy mogli zobaczyć nowe
modele także i w naszym kraju,
gdzie Escort Ltd. posiada swój
zakład w Mrągowie. Wówczas
poznamy dokładną specyfika-
cję nowych ciągników oraz
oczywiście cenę. Obecnie ofe-
rowane ciągniki seri i Heritage,
jak chociażby model 6060 DT
stanowią ciekawą alternatywę
dla innych maszyn tego seg-
mentu.
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Mrągowski Mikołaj obdarował potrzebujących
Po tym jak okazało się, że w tym roku nie odbędzie się w Mrągowie Szlachetna Paczka, mrągowska
młodzież wyszła z inicjatywą zorganizowania Mrągowskiego Mikołaja. Do współpracy zaproszono
Fundację Ten Czas oraz Urząd Miejski w Mrągowie, w którym działa Pełnomocnik ds. młodzieży.

Do projektu zostało zgłoszonych 5 rodzin, które młodzi odwie-
dzil i w celu zbadania przyczyn trudnej sytuacji oraz poznania po-
trzeb rodziny. Następnie opisy rodzin trafiły na FB Mrągowo
Miasto Ludzi Aktywnych, na którym w komentarzach można było
zgłaszać się do robienia paczek. Na apel młodzieży odpowiedzia-
ły osoby prywatne, firmy i organizacje. W sumie przygotowano
prawie 40 paczek, które jeszcze przed Świętami trafiły do rodzin.

- Cieszymy się, że mogłyśmy pomóc potrzebującym rodzinom
– mówią wolontariuszki MSIS Julka i Klaudia. – Dzięki naszej akcji
7 osobowa rodzina, którą odwiedzałyśmy będzie miała wyjątkowe
święta, a my na długo zapamiętamy ich uśmiechy i łzy wzrusze-
nia.

- Bardzo nas cieszy, że młodzież podjęła inicjatywę, którą
Urząd Miejski mógł wesprzeć – mówi Arkadiusz Mierkowski Peł-
nomocnik ds. Młodzieży. - W przyszłości planujemy z młodzieżą
realizować kolejne młodzieżowe pomysły i zapraszamy młodzież
do bezpośredniego kontaktu z Urzędem np. za pośrednictwem
naszego profi lu na facebooku „Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych”.

Wigilia miejska przy Ratuszu. Poczuliśmy magię świąt!
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia oczywiście 24 grudnia, ale w Mrągowie już 1 8 grudnia można by-
ło poczuć jej klimat. Dzięki Stowarzyszeniu Patriotyczne Mrągowo, Plac Jana Pawła II był w nie-
dzielę miejscem, w którym zupełnie za darmo można było spróbować wigili jnych potraw
przyrządzonych przez mrągowskich restauratorów.

W programie nie zabrakło wspólnego
kolędowania (o które zadbali harcerze),
degustacji potraw wigi l i jnych (przygoto-
wanych przez mrągowskich restaurato-
rów), wspólnego przystrajania choinki,

dzielenie się opłatkiem oraz innych atrak-
cj i .

– To okazja do wspólnego świętowa-
nia najpiękniejszych świąt w roku - mówil i
organizatorzy wigi l i i . - Tego typu spotka-

nie jest już tradycją w Mrągowie. W tym
roku nie towarzyszy nam śnieg i siarczy-
sty mróz, ale przecież nie chodzi o to, aby
tylko pogoda była piękna, ale żeby było
pięknie i dobrze w sercu, w środku!
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„Młodzież trzeba chwalić, ale nie można zagłaskać”
Piłkarze Mrągowii zakończyli runde jesienną na 9 miejscu w tabeli. Mogło byc dużo lepiej, ale
w niektórych spotkaniach drużyna zupełnie niespodziewanie traciła punkty. Rundę jesienną,
w naszym wywiadzie podsumowuje trener zespołu Kazimierz Puławski.

Wyniki MKS-u jesienią przypominają
sinusoidę. Początek przyzwoity, później
słabszy okres, następnie kilka efektow-
nych i ważnych zwycięstw, a końcówka
znowu nie należała do Was. Co wpłynęło
na takie wahania?

Kazimierz Puławski: Trudno jedno-
znacznie odpowiedzieć. Nie wszystkie prze-
grane mecze były słabe w naszym
wykonaniu, ale i lość straconych bramek
chwały nie przynosi. Biorąc pod uwagę na-
szą siłę ofensywną to zdobycie jednego gola
w dwóch ostatnich spotkaniach jest wstydem.
Jesteśmy tym faktem bardzo rozgoryczeni.
Szkoda, bo l iczyłem zdecydowanie na 7-9
punktów więcej. Przeważnie jest tak, że tre-
ner z porażkami zostaje sam. Muszę przy-
znać jednak, że nie walczyl iśmy ze sobą.
Każdy był zły na siebie i to jest bardzo zdro-
wy objaw niepowodzeń, które w sporcie trze-
ba wkalkulować.

W drużynie, przed sezonem zaszło
sporo zmian kadrowych. Nowi zawodnicy
dobrze wkomponowali się w zespół?

Kadrowo zespół jest inny, niż w ubiegłym
sezonie. Zmiany dotyczyły głównie formacji
ofensywnej. Przyniosło to korzyść w me-
czach u siebie, natomiast w meczach wyjaz-
dowych w ubiegłym sezonie osiągaliśmy
lepsze wyniki. Ogólnie zawodnicy mają moje
wsparcie i jestem zadowolony. Nie dotyczy to
jednak wszystkich. Niezrozumiałe jest dla
mnie zachowanie Kamila Świercza, który nie
powiadamiając nikogo zrezygnował w trakcie
rundy, a był podstawowym młodzieżowcem w
składzie. Odnośnie kadry, myślę, że jestem w
stanie bardziej wykorzystać Konrada Rusiec-
kiego, poprzez zmianę pozycji .

Wychowankowie klubu depczą po pię-
tach starszym i bardziej doświadczonym
kolegom, ale póki co częściej przesiadują
na ławce niż grają. Kiedy te proporcje mo-
gą się zmienić? Jak wychowankowie spi-
sywali się jesienią na treningach i w lidze?

Były takie mecze, pod nieobecność Kami-
la Skrzęty i Damiana Majaka (studia), że w
pierwszej jedenastce nie było żadnego za-
wodnika z Mrągowa. To trudne dla mnie jako
trenera. Na szczęście w tym sezonie jest już
lepiej pod tym względem. Marcin Spirydon od
początku zagrał z Rominta, Orlętami, Zato-
ką.W meczu z Omulwią Konrad Kowalewski
zagrał bardzo dobrze i miał wystąpić także od
początku w meczu Mamrami(11 .1 1 ).W bram-
ce pewności nabiera Michał Lubowiecki, a
dodając do tego „pewniaka” Kamila Skrzętę
już to wygląda inaczej. Jednak by wyjść od
pierwszej minuty trzeba przekonać do siebie
podczas treningów. Bardzo chciałbym by gra-
ło jak najwięcej zawodników z Mragowa, bo
takie są oczekiwania i ja je rozumiem. Dużo
rozmawiam z Michałem, Marcinem, Pawłem
Ślusarkiem czy Maćkiem Sokołowskim, o tym
nad czym mają pracować mocniej. Szkoda
mi bardzo obrońcy Michała Gabryszaka, tre-

nuje z nami, ale nie mogę zmusić do gry za-
wodnika, który obawia się o odnowienie
kontuzj i kolana. Michał byłby wzmocnieniem
lini i obrony. Chłopaki starają się, widac to
także na treningach. Marcin Spirydon jest na
każdym, pozostal i jak Konrad Kowalewski,
Paweł Ślusarek, Maciek Sokołowski, Bartek
Fabisiak czy Michał Zapert są również zdy-
scyplinowani. Liczniejsza grupa młodzieży
będzie na pewno od lipca 201 7 gdy do kadry
dołączy kilku juniorów z drużyny Piotra
Osmańskiego. Młodzież trzeba chwalić, ale
być czułym i nie zagłaskać, bo później wrócić
do dyscypliny jest bardzo trudno.

Ten rok jest dość przełomowy dla Mrą-
gowii pod względem infrastruktury. Otwar-
to nowy budynek klubowy, na dolnej
płycie powstaje boisko ze sztuczną na-
wierzchnią. W jaki sposób może przełożyć
się to na jakość gry i treningów nie tylko
pierwszej drużyny?

Sztuczne boisko rozwiąże wiele proble-
mów. Doskonalenie techniki, szybkości z pił-
ką, organizacji gry, rozgrywanie meczy
sparingowych. Skorzystają wszyscy. My-
ślę,że będą zgłaszać się chłopcy by uprawiać
piłkę nożną do bardzo dobrych trenerów grup
młodzieżowych, a w przyszłości stanowienia
o sile piłki seniorskiej w Mragowie. Pozwoli to
również zająć się również płytą główną, gdyż
będzie można np. całą rundę rozegrać na
sztucznej murawie. Jest to inwestycja której
nikt nie będzie żałował. To również dodatko-
wa motywacja dla zawodników i trenerów,
gdyż daje wiele komfortu w pracy.

Przygotował: Piotr Piercewicz

Mrągowskie lodowisko już otwarte! Sprawdź szczegóły
Przedstawiamy garść kluczowych informacji dotyczących funkcjonowania mrągowskiego lo-
dowiska, znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 , przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy. Oczywiście zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca!
Wstęp:
a) 3zł - młodzież i dzieci / 60 minut
b) 5zł - dorośl i / 60 minut
UWAGA! Dzieci do lat 1 2 mogą korzystać z
lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opie-
kunów i na ich odpowiedzialność.
Wypożyczalnia łyżew:
a) 3zł - młodzież i dzieci / 60 minut
b) 5zł - dorośl i / 60 minut
Uwaga! Prosimy Państwa o odliczone kwoty,
usprawni to działanie biura lodowiska i
zmniejszy kolejki.
Ostrzenie łyżew (para) - 5 zł
Godziny otwarcia:
a) poniedziałek - piątek 1 4:00 - 20:00 (prze-
rwa techniczna 1 6:00-1 7:00)
b) sobota - niedziela 1 0:00 - 20:00 (przerwa
techniczna 1 4:00-1 5:00)
Pracownicy lodowiska będą wpuszcząc grupy
(maksymalnie 60 osób na tafl i) o PEŁNEJ
GODZINIE:

a) poniedziałek - piątek - 1 4:00, 1 5:00, 1 7:00,
1 8:00 i 1 9:00
b) sobota, niedziela - 1 0:00, 1 1 :00, 1 2:00,
1 3:00, 1 5:00, 1 6:00, 1 7:00, 1 8:00 i 1 9:00.
Uwaga! Przerwy techniczne mogą potrwać
dłużej niż 1 h co może wpłynąć na godziny do-
stępności lodowiska - wszystko zależy od
stopnia uszkodzenia tafl i lodu.
W dni powszednie, ze względu na konser
wację, lodowisko będzie zamknięte od godzi-
ny 1 6:00 do 1 7:00.
W weekendy przerwa techniczna potrwa od
1 4:00 do 1 5:00.
W zależności od stopnia uszkodzenia tafl i
konserwacja może się wydłużyć.

Farmtrac Tractors Europe wspiera
lodowisko miejskie wMrągowie

Firma Vadain, znajdująca się przy
ul. BohaterówWarszawy 6 w są-
siedztwie lodowiska miejskiego,
serdecznie zaprasza wszystkich
zziębniętych na darmową kawę i

herbatę! Wystarczy okazać paragon
z lodowiska, by otrzymać ciepły ku-

bek napoju.
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Kortez zagra w Mrągowie 25 lutego
— Po rozmowach z managementem Korteze informujemy, że jedyny możliwy termin na orga-
nizację odwołanego koncertu artysty w Mrągowie to 25.02.201 7 rok (sobota, godz. 1 8.00) —
informuje Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Zakupione wcześniej bi lety zachowują ważność. Bilety można
również zwracać w miejscu zakupu (w kasie CKiT najpóźniej do
dnia 31 .1 2.201 6 - po tym terminie zwrot bi letów nie będzie możli-
wy).

Bilety: 65 zł - do nabycia w recepcji CKiT (ul. Warszawska 26),
tel . 89 743 34 66, 89 743 34 73 oraz przez ekobilet.

Kortez to charyzmatyczny artysta, obdarzony cudownym, głę-
bokim głosem, z którego umiejętnie korzysta. Jeden z najwięk-
szych wschodzących talentów na naszym rynku. Wyedukowany
pianista i puzonista z zacięciem do muzyki klasycznej. Podbił pol-
ską scenę muzyczną albumem „Bumerang”, który jest intymnym
zbiorem opowiadań o miłości i jej braku. Kilka lat temu zaczął
śpiewać. Dziś jego płyta zyskała status Platynowej Płyty, a utwór
„Zostań” stał się ogromnym przebojem.

"Kortez gra niesamowite koncerty, które na długo pozostają w
pamięci. Głos, charyzma i prawda, która bije z jego piosenek to
jego siła, która sprawia, że publiczność słucha jak zahipnotyzo-
wana (. . . ). Aż chce się sparafrazować jego słowa i powiedzieć:
dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy tworzą taką muzykę. Tak pro-
stą, a tak piękną, można rzec wręcz magiczną."

Operowe walentynki
11 lutego o godz. 1 8.00 zapraszamy na wyjąt-
kowy koncert walentynkowy w wykonaniu ar-
tystów Fundacji AVANGART - organizatora
Mazurskiego Festiwalu Operowego BELCAN-
TO.

Wystąpią: Katarzyna Zając-
Caban - sopran i Piotr Wołosz-
bas. Solistom towarzyszyć bę-
dzie kwartet smyczkowy, forte-
pian oraz balet. W programie
koncertu znajdą się najpiękniej-
sze arie i duety z oper, opere-
tek oraz musical i . Czas trwania
koncertu około 90 minut.

Bi lety: 45 zł, 40 zł - przed-
sprzedaż do dnia 27.01 .201 7 r.
do nabycia w recepcji CKiT (ul.
Warszawska 26), tel . 89 743 34
66, 89 743 34 73 oraz online
przez system ekobilet. Dla grup
zorganizowanych (powyżej 1 0
os.) - 1 0 % upustu.

Katarzyna Zając-Caban: so-
pran, zadebiutowała na de-
skach Teatru Wielkiego w Łodzi
partią Xerxesa w operze G. Ha-
endla – „Xerxes”. W swoim re-

pertuarze ma wiele pieśni, arie
operowe, oratoryjne, musicalo-
we oraz partie w operetkach:
Księżniczka Czardasza, Hrabi-
na Marica E. Kálmána i Wesoła
Wdówka F. Lehára.

Piotr Wołosz - swoją karierę
rozpoczynał od pracy jako soli-
sta „Opery na zamku” w Szcze-
cinie, oraz „Opery
Wrocławskiej”. Kolejnym kro-
kiem w jego drodze artystycz-
nej była współpraca z „Teatrem
Wielkim-Operą Narodową”, w
Warszawie, „Operą Łódzką”,
„Operą i Fi lharmonią Podlaską”
w Białymstoku, oraz „Operą
Śląską” w Bytomiu.

Od roku 201 3 występuje
głównie na deskach włoskich
teatrów m.in. w Mediolanie,
Rzymie, Pisie, Belluno i Arezzo.


