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Z myślą o rowerach

STRONA 6

Zagospodarowanie działki w centrum miasta, budowa do-
datkowych miejsc postojowych, budowa bramy treningowej,
stworzenie miejsca na ognisko, siłowni zewnętrznej to tema-
ty zadań inwestycyjnych, które wybierali mieszkańcy. Ale
Mrągowski Budżet Obywatelski to nie tylko zadania inwesty-
cyjne... Więcej na stronie 3.

Mrągowscy seniorzy w akcji!

STRONA 2

Przegląd miejskich inwestycji

STRONA 4
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Mrągowscy Seniorzy w Akcji!
W dużym skrócie, 1 5 inicjatyw to: warsztaty rękodzielnicze, decoupa-
ge’u organizowane w Bibliotece Pedagogicznej przez p. Magdalenę
Markiewicz i p. Jolantę Helis; warsztaty wypieku chleba w Zagrodach
Edukacyjnych w Marcinkowie oraz warsztaty darcia pierza. Nie obyło
się bez inicjatyw związanych ze sportem, międzypokoleniowe wyda-
rzenia organizowane przez seniorów we współpracy z dwoma stowa-
rzyszeniami UKS Fight Mrągowo i UKS Mini Soccer Academy. Nie
tylko seniorzy, ale dzieci i wnuczęta wzięły udział w imprezach „Od
przedszkola do seniora” i „Rodzinne granie z okazji Dnia Seniora”, a
4 seniorów zaproponowało wszystkim zainteresowanym udział w za-
jęciach o nazwie „Pomagamy muzyką i tańcem”.

Inicjatywy pokazały, że przy okazji uprawia-
nia sportu, byciu aktywnym fizycznie, nie istnieje
żadna bariera wiekowa. Kolejne 3 inicjatywy do-
tyczyły szeroko rozumianego ogrodnictwa, w ra-
mach tych inicjatyw seniorzy zagospodarowali w
kolorowe i tonące zielenią zabytkowe podwórko
przy ul. Chopina 7, stworzyl i społeczny ogród
„3krotka” którego otwarcie było połączone z
warsztatami o Hortiterapii oraz ogród „Zielona
Fanaberia” na os. Parkowym. Seniorzy zapropo-
nowali również działania kulturotwórcze, składa-
ły się one na: organizację spotkania
integracyjnego przez parafian kościoła Ewange-
l icko-Augsburskiego z okazji Święta Reformacji ;
akcję porządkowania cmentarza w ramach ini-
cjatywy „Ządźborskie pola pamięci. Światełko
pamięci na mrągowskim wzgórzu wspomnień”;
opowieści muzyczne z poezją w tle – spotkanie
z poezją śpiewaną w I LO tworzonego przez se-
niorów i młodzież; seniorzy zaplanowali również
międzypokoleniowe obchody Święta Niepodle-
głości przygotowane we współpracy z Kołem Li-

terackim działające przy Bibl iotece
Pedagogicznej oraz obchody Hubertowskie.
Ostatnie inicjatywy dotyczyły kreatywnego zago-
spodarowania, na potrzeby spotkań seniorów,
przestrzeni zlokalizowanych przy dwóch mrą-
gowskich parafiach Błogosławionego Honorata i
Matki Boskiej Saletyńskiej.

Celem działań jest pobudzenie aktywności
społecznej mrągowskich seniorów poprzez orga-
nizacje wolontariatu międzypokoleniowego oraz
mrągowskich inicjatyw senioralnych. Pod koniec
l istopada odbędzie się spotkanie z Panią Bur-
mistrz, a podczas spotkania seniorzy zaprezen-
tują inicjatywy i pomysły kontynuacji inicjatyw w
przyszłości. Projekt "Mrągowscy Seniorzy w Ak-
cji" real izowany przez stowarzyszenie Patrio-
tyczne Mrągowo, Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych oraz Urząd Miasta w Mrą-
gowie sfinansowany ze środków Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

Zostań partnerem
Mrągowskiej Karty

Seniora

Jeżeli Twoja firma posiada
ofertę skierowaną do senio-
rów i może zaoferować raba-
ty, zniżki na usługi/produkty
lub inne promocje, jeżeli
chcesz stworzyć wizerunek
firmy przyjaznej seniorom -
zgłoś się do nas! Urząd
Miejski w Mrągowie poszu-
kuje partnerów chętnych do
wzięcia udziału w Programie
„Mrągowska Karta Seniora”.

W ramach programu se-
niorzy, mieszkający na terenie
Mrągowa, będą mogli korzy-
stać z ulg, które zostaną przy-
gotowane dla nich przez
instytucje oraz firmy. Każdy
mieszkaniec Mrągowa, który
ukończył 60 lat, będzie mógł
korzystać z przygotowanych
przez partnera ofert, poprzez
okazanie Karty Seniora.

Zainteresowane udziałem w
programie firmy i instytucje,

prosimy o kontakt z Referatem
Edukacji, Kultury, Sportu,

Zdrowia i Opieki Społecznej,
tel. 89 741 90 13,

e-mail:
n.wrzosek@mragowo.um.gov.pl

Dyżury Mrągowskiej
Rady Seniorów

Zapraszamy mrągowskich
seniorów do zgłaszania po-
mysłów i uwag dotyczących
spraw ważnych i istotnych dla
seniorów do biura Mrągow-
skiej Rady Seniorów. Biuro
Mrągowskiej Rady Seniorów
otwarte jest w każdy piątek w
godz. od 1 0:00 do 1 2:00, w
pokoju nr 1 6 w budynku Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie. W
maju Burmistrz Miasta Mrągo-
wo powołał Mrągowską Radę
Seniorów jako organ o cha-
rakterze konsultacyjnym, do-
radczym i inicjatywnym w
sprawach dotyczących środo-
wiska osób starszych.
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Mrągowski Budżet Obywatelski 2017.
Zobacz jakie projekty zrealizujemy!
Zagospodarowanie działki w centrum miasta, budowa dodatkowych miejsc postojowych, bu-
dowa bramy treningowej, stworzenie miejsca na ognisko, siłowni zewnętrznej to tematy zadań
inwestycyjnych, które wybierali mieszkańcy. Mrągowski Budżet Obywatelski to nie tylko zada-
nia inwestycyjne: dzięki formule mrągowskiego budżetu, która umożliwia mieszkańcom zgła-
szania pomysłów do realizacji, zorganizowane będą trzy imprezy kulturalne, powstanie także
trasa umożliwiająca mieszkańcom i turystom zapoznanie się z historią Mrągowa. Na wszystkie
1 5 zadań zgłoszonych przez mieszkańców, głos elektroniczny oddało 778 mieszkańców Mrą-
gowa, a 11 83 oddało głos na papierowej karcie do głosowania.

Pierwsze miejsce, największą ilość –
300 głosów, wśród zadań inwestycyjnych
otrzymało, zgłoszone przez Jakuba Dora-
czyńskiego i Teresę Krysiak, zadanie nr 4
„Zagospodarowanie działki przy ul icy Ma-
zurskiej”. Zadanie polegać będzie na
utwardzeniu terenu podwórka w na-
wierzchnię polbrukową. Teren zlokalizowa-
ny w centrum miasta pozostawia wiele do
życzenia, co widać na zdjęciu.

Drugie miejsce pod względem liczby
głosów otrzymało zadanie nr 1 . „Budowa
miejsc postojowych dla samochodów na
os. Mazurskim”, zadanie zgłoszone przez
Grzegorza Pardę i Mirosława Sienkiewicza
otrzymało 249 głosów. W ramach zadania
powstaną dodatkowo 43 miejsca postojo-
we na os. Mazurskim. Jako kolejne zada-
nie zostało wybrane zadanie nr 2
„Budowa bramy treningowej do treningu
funkcjonalnego”, autorzy Maciej i Adrianna

Kazimierscy są związani ze sportem, a
brama umożliwi pasjonatom sportu prze-
prowadzenie treningu funkcjonalnego na
świeżym powietrzu. Zadanie poparło 21 6
mieszkańców i dzięki ich głosom brama
treningowa powstanie na terenie Parku
Lotników.

Kolejne dwa zadania inwestycyjne, któ-
re zostały zgodnie z regulaminem Mrągow-
skiego Budżetu Obywatelskiego
skierowane do realizacji to: zadanie nr 9
„Miejsce na ognisko w Mrągowie”, którego
pomysłodawcami są Ewa Merchelska,
Wojciech Rejniak otrzymało 1 91 głosów i
zadanie nr 3 „Siłownia zewnętrzna na os.
Grunwaldzkim” zgłoszona przez Andrzeja
Zająca i Sylwię Dębowską otrzymała 1 71
głosów. Od przyszłego roku mieszkańcy
będą mogli organizować ogniska w spe-
cjalnie przygotowanym miejscu przy pro-
menadzie do miasteczka Mrongovil le,
natomiast każdy zainteresowany wysiłkiem

fizycznym będzie mógł również skorzystać
z urządzeń siłowni zewnętrznej, które po-
wstaną na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy
ul. Kopernika.

Największym poparciem wśród zadań
nieinwestycyjnych cieszył się pomysł stwo-
rzenia szlaku turystycznego, dzięki, które-
mu o wiedzę o Mrągowie wzbogacą się nie
tylko turyści, ale także mieszkańcy. Na za-
danie oddało głos 560 osób. Kolejny po-
mysł został zgłoszony przez młodzież i
dotyczy organizacji imprezy, która zostanie
przygotowana przez młodzież i mogłaby
odbyć się na zakończenie roku szkolnego
– robocza nazwa imprezy to Mrągowo
Street Event. Pomysł młodzieży otrzymał
poparcie 422 Mrągowian. Entry Street to
kolejna propozycja imprezy, która tema-
tycznie związana będzie z tańcem i graffity
– pomysłodawcy zakładają, że impreza bę-
dzie miała status ogólnopolskiego wyda-
rzenia. Ostatnią propozycją, która zostanie
zrealizowana w 201 7 roku jest Młodzieżo-
wy Festiwal Muzyczno-Filmowy. Autorzy
pomysłu chciel iby by miejscem festiwalu
było miasteczko Mrongovil le.

Wartość wszystkich wybranych zadań
wyniosła w sumie: 380 888, 97 zł.

Relacja z realizacji zadań wybra-
nych w III edycji Mrągowskiego
Budżetu Obywatelskiego

W listopadzie, na terenie Zespołu Szkół
nr 1 na jednej ze ścian budynków szkoły
przy ul. Kopernika 2 powstał Mural patrio-
tyczny - z motywem nawiązującym do
wiersza Władysława Bełzy rozpoczynają-
cego się od słów: „Kto Ty jesteśK ”. Wyko-
nawcami muralu są Mateusz Wilk oraz
autor koncepcji graficznej Marcin Kraszew-
ski. Wartość realizowanego zadania wynio-
sła 6000 zł. Kolejnym zadaniem, które ma
być zrealizowane w tym roku jest budowa
dodatkowego oświetlenia 6 przejść dla pie-

szych na ul. Wojska Polskiego w Mrągowie
(na odcinku od skrzyżowania z ul. Koperni-
ka do skrzyżowania z ul. Kolejową), ale
przez trwające negocjacje z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad, real iza-
cja tego przedsięwzięcia jeszcze się nie
rozpoczęła. Koszt rozbudowy oświetlenia
wyniesie 1 71 000 zł.

Do 9 grudnia powstanie 6 samoobsłu-
gowych stacji serwisowych dla rowerów –
koszt realizowanej inwestycji wyniesie 54
600 zł. Ostatnie zadanie, o łącznej wartości
1 22 400 zł, które jest w trakcie realizacji to
budowa miejsc postojowych na os. Brzozo-
wym, być może realizacja zadania zostanie
wstrzymana, ze względu na protest złożo-
ny przez Wspólnotę Mieszkaniową – o

szczegółach dowiemy się wkrótce. „Wi-
sienką na torcie” zeszłorocznej edycji Mrą-
gowskiego Budżetu Obywatelskiego,
zrealizowany z dużym rozmachem i zakoń-
czony z końcem października tego roku
projekt „Mragowo rowerową stol icą Mazur”.
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Przegląd miejskich inwestycji. Realizacje i plany
Przebudowa chodników przy ulicy Roosevelta

Realizacja prac zostanie zakończona do 25 listopada. Wartość
zadania wyniosła 496 475,38 zł

Modernizacja ulicy Bohaterów Warszawy

Inwestycja jest w trakcie realizacji . Termin zakończenia prac - 1 5
grudnia 201 6. Wartość zadania 1 347 009,1 9 zł.

Modernizacja łącznika ul. Wojska Polskiego i
ul. Paskowej

Inwestycja w trakcie realizacji . Wartość zadania 720 089,1 1 zł.

Budowa płyty boiska ze sztuczną nawierzch-
nią na Stadionie Miejskim

Planowany termin umowny zakończenia robót budowlanych na
dolnej płycie - 24.03.201 7r. Wartość zadania 1 505 749,81 zł (za-
danie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze
środków FRKF).

Miasto Mrągowo pozyskał dofinansowanie na budowę odcinka drogi gminnej - ul. Generała L. Okulickiego w Mrą-
gowie przy Zachodniej Obwodnicy Mrągowo do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do os. Mazurskiego i os.
Parkowe. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie drogi o nawierzchni drogi, chodnika z kostki brukowej,
ścieżki rowerowej, a także oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz gospodarka zieleni. Mrągo-
wo czeka na końcowe wyniki Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
wyniki zostaną opublikowane w grudniu, a kwota dofinansowania może wynieść 1 649 888 zł.

Zofia Wojciechowska laureatką konkursu Żagle Warmii i Mazur
- Mrągowo to miasto ludzi aktywnych, i tak jest rzeczywiście. Stawiamy na innowacyjność, roz-
wój człowieka i współpracę międzynarodową. Podejmujemy często trudne wyzwania, ale przede
wszystkim staramy się służyć ludziom – mówi Zofia Wojciechowska nominowana w konkursie
Żagle Warmii i Mazur za dwa projekty "Mazury dla Diabetyków" i "Gadające dachówki".

Konkursy Przedsiębiorstwo Odpo-
wiedzialne Społecznie „WaMaBoss”,
Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i
Mazur oraz Warmińsko-Mazurska Na-
groda Jakości mają wieloletnią trady-
cję. W tym roku zarząd województwa
postanowił połączyć je w jedną całość
pod nazwą „Żagle Warmii i Mazur”.
Wyboru najlepszych przedsiębiorstw i
instytucj i w poszczególnych katego-
riach dokonywały kapituły. Wśród lau-
reatów kategori i Przedsiębiorstwo
Odpowiedzialne Społecznie „WaMa-
Boss znalazła się m. in. Zofia Wojcie-
chowska, założycielka Instytutu

Hortiterapii w Mrągowie, czyl i miejsca
gdzie pacjenci leczeni są za pomocą
ogrodów i rośl in.

Mrągowska firma Instytut Hortitera-
pi i - Zielony Promień jest prekursorska,
tym bardziej cieszy fakt wyróżnienia.
Szczególne osiągniecie dla nas jed-
nostkowo, a także miasta i powiatu,
gdyż CSR z ang. Corporate Social
Responsibi l ity to koncepcja, według
której przedsiębiorstwa na etapie bu-
dowania strategii dobrowolnie
uwzględniają interesy społeczne i
ochronę środowiska, a także relacje z
różnymi grupami interesariuszy.
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Kampania "Biała wstążka"
przeciw przemocy w rodzinie
3 grudnia w ramach Ogólnoświatowej
Kampanii „Biała Wstążka” mieszkańcy
Mrągowa będą mogli skorzystać z
bezpłatnej pomocy specjal istów, któ-
rzy będą prowadzić dyżury informa-
cyjno-wspierające i interwencyjne z
zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie:

1 ) godz. 1 1 .00 -1 2.00 dyżur prawnika
2) godz. 1 2.00 - 1 3.00 dyżur specjal i-
sty prowadzącego grupę wsparcia dla
ofiar przemocy domowej
3) godz. 1 3.00 - 1 4.00 dyżur policjanta
Dyżury będą prowadzone w Centrum
Kultury i Turystyki w Mrągowie przy
ul. Warszawskiej 26 (parter).

Stokrotne brawa dla „3krotki”
Przy ulicy Chopina 7 powstał pierwszy w Mrągowie społeczny ogród, w którym mieszkańcy
tworzą przestrzeń do wspólnych działań. To pierwsza inicjatywa wpisująca się w kluczowe
przedsięwzięcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mrągowo.

Wszystko zaczęło się od projektu: „Mó-
vie Nasze Podwórko”, real izowanego
przez Studio Móvie Mrągowo i Fundację
Alternatywnej Edukacji „ALE” w partner-
stwie z Urzędem Miejskim w Mrągowie ze
środków programu „Działaj Lokalnie IX”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Zachęceni do oddolnej inicjatywy upięk-
szenia własnego podwórka mieszkańcy
Chopina 7 postanowil i , że stworzą spo-
łeczny ogródek z nasadzonymi nowymi
krzewami i rośl inami oraz tabliczką wska-
zującą na szczególny charakter tego miej-
sca. Ich konsultantem została Zofia
Wojciechowska z Instytutu Hortiterapii Zie-
lony Promień i w krótkim czasie na dwóch
niewielkich trawnikach przed budynkiem
zawrzało od wspólnej pracy. Na czele sta-
nęło kilka najbardziej aktywnych pań, po-
magali sąsiedzi i darczyńcy z całego
miasta. Swoje wsparcie zaoferował Urząd
Miejski, pomagając w cięższych pracach
zagospodarowania terenu, a także finan-
sując kącik zabaw dla dzieci po drugiej
stronie budynku. Bezpośrednią pieczę nad

przedsięwzięciem ob-
jął Pan Tomasz Wit-
kowicz, Zastępca
Burmistrza, zaanga-
żowały się poszcze-
gólne Referaty oraz
wykonawcy robót in-
terwencyjnych na
rzecz miasta.

Ale na tym nie ko-
niec. Powstał pomysł
na zorganizowanie
warsztatów przyrodni-
czo - ogrodniczych z
elementami hortitera-
pi i oraz uroczystego
otwarcia nowej przestrzeni pod nazwą
„3krotka”. 23 października mieszkańcy
Chopina 7 powital i w swoim społecznym
ogrodzie ponad 50 gości, w tym grupę mło-
dzieży z Uniwersytetu w Charkowie. W
programie była prezentacja dotychczaso-
wych dokonań i wizualizacja przyszłego
wyglądu ogrodu, poczęstunek i występy ar-
tystyczne. Dzieci zasadziły własny krzak

porzeczki z imiennymi
zawieszkami, a Pani
Burmistrz Otol ia Siemie-
niec uwieńczyła pierw-
szy sezon „3krotki”
zasadzeniem młodej
wierzby.

Te działania zostały
sfinansowane z projektu
„Mrągowscy Seniorzy w
Akcji” w ramach Rządo-
wego Programu na
rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych
na lata 201 4-2020, real i-
zowanego na terenie

miasta przez Stowarzyszenie Patriotyczne
Mrągowo. W dodatku wieści o „3krotce” po-
szły w świat i Ogród Społeczny przy ulicy
Chopina 7 otrzymał propozycję partnerstwa
ze Społecznym Ogrodem w Krakowie oraz
Ogrodem Chicago Chopin Foundation. Jak
widać, zbieżne nazwy i miłość do muzyki,
sztuki i kwiatów łączy ludzi mimo odległości.

Z całego projektu powstał już spot pro-
mocyjny nagrany przez młodych fi lmowców
działających w Studio Móvie Mrągowo przy
Fundacji „ALE”. Będzie go można obejrzeć
po raz pierwszy podczas konferencji podsu-
mowującej dziewiątą edycję programu
Działaj Lokalnie, którą planuje już nieba-
wem zorganizować operator programu w
powiecie mrągowskim – Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Rucianego-
Nida. Zapraszamy do osobistych odwiedzin
„3krotki”, a także do śledzenia dalszych
działań mieszkańców Chopina 7 na FB
(Ogród Społeczny 3krotka). Niech rezultaty
rosną, kwitną i owocują stokrotnie innymi
podobnymi inicjatywami w mieście Mrągo-
wo!
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Z myślą o rowerzystach…
Rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu i sposobem spędzania wolne-
go czasu. Według Komisji Europejskiej „miasta rowerowe” są miastami przyszłości. Budżet
Obywatelski 201 6 wygrał projekt „Mrągowo Rowerową stolicą Mazur”, który zapoczątkował
wielkie rowerowe poruszenie w naszym mieście. Projekt zakładał opracowanie planu ruchu
rowerowego dla Mrągowa oraz organizację cyklu wyścigów w kolarstwie górskim. W ramach
MBO zgłoszono również projekt 6 samoobsługowych stacji rowerowych, które jeszcze w tym
roku staną w Mrągowie. Do tego Mrągowski Festiwal Rowerowy oraz cykle rajdów organizo-
wanych przez Lokalną Organizację Turystyczną w ramach Mrągowo Rowerowo sprawiły, że
201 6 rok upłynął pod znakiem dwóch kółek!

Na początku roku urząd rozpo-
czął procedurę opracowania kon-
cepcji ruchu rowerowego dla
Mrągowa. Realizacja planu miała na
celu stworzenie warunków, w któ-
rych jazda rowerem po naszym mie-
ście będzie nie tylko przyjemna, ale i
bezpieczna. Realizację zlecono fir-
mie M&G Consulting Marketing z
Warszawy, która posiada bogate do-
świadczenie w tego typu opracowa-
niach. Mieszkańcy wspólnie z
ekspertem dokonali anal izy sytemu
komunikacji , w tym istniejących ście-
żek, w ankietach i na spotkaniach
zaproponowali takie zmiany w ruchu
drogowym, by uczynić miasto przy-
jaznym rowerzystom. Plan ruchu ro-
werowego jest dostępny na stronie
www.mragowo.pl. w zakładce Mia-
sto/Samorząd/Programy, Strategie,
Plany. Kolejny rok to opracowanie
harmonogramu wdrażania założeń
planu oraz początek ich realizacji .

Korona Warmii i Mazur
Ostatnia niedziela maja w Mrągo-

wie upłynęła pod znakiem kolarstwa
szosowego. Tego dnia Mrągowo go-
ściło finał cyklu Korona Warmii i Ma-
zur, którego ostatnią odsłoną był
Mrągowski Festiwal Rowerowy. Kul-
minacyjnym punktem festiwalu były
Eliminacje Mistrzostw Polski Kryte-
rium Ulicznego, a na starcie mogli-
śmy oglądać czołówkę polskich
kolarzy kryterium ulicznego. Oprócz
eliminacji organizatorzy przewidziel i
mnóstwo atrakcji dla kibiców, miesz-

kańców i turystów. W amfiteatrze na
Placu Unii Europejskiej odbywały się
konkursy i losowania nagród dla kibi-
ców kolarskich, a równolegle na Sta-
dionie Miejskim wyścigi i konkursy
dla najmłodszych. I I Mrągowski Fe-
stiwal Rowerowy zamknęła Parada
Rowerowa ulicami miasta.

Mazury MTB
W tym roku inaugurował również

cykl wyścigów w kolarstwie górskim
Mazury MTB, składający się z 7 eta-
pów. Zmagania rozpoczął Wyścig
śladami Bil lego Kida, a zakończył
Wyścig o „Niedźwiedzią Łapę”, które
wspólnie z pozostałymi etapami two-
rzyły emocjonujący cykl składający
się na klasyfikację generalną. W su-
mie w wyścigach udział wzięło po-
nad 700 zawodników z całej Polski.
Dzięki tej imprezie Mrągowo stało
się nowym ośrodkiem na mapie ko-
larstwa górskiego, wykorzystując
ogromny potencjał miejsca i regio-
nalnych szlaków oraz wpisując się w
rosnące zainteresowanie kolarstwem
górskim.

Mrągowo Rowerowo
Na rowery przesiadali się chętnie

również mieszkańcy Mrągowa. Lo-
kalna Organizacja Turystyczna zor-
ganizowała 1 8 rajdów rowerowych,
w których uczestnicy przejechali
łącznie ponad 600 km zbierając
punkty, które na koniec sezonu wy-
mienil i na nagrody. W ramach akcji
Mrągowo Rowerowo można było
wziąć udział w Nocy Rowerów, czyli

świetl istej paradzie świateł podczas
zawodów mtb oraz w przebieranej
paradzie rowerowej podczas Festi-
walu Rowerowego. Przy wsparciu
Policj i i Urzędu Miasta udało się zor-
ganizować w Mrągowie Dzień bez
Samochodu, a także namówić mrą-
gowskich Radnych do przyjazdu ro-
werem na wrześniową sesję Rady
Miejskiej.

Mazurska Pętla Rowerowa
W ramach współpracy 1 4 gmin

Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
jest przygotowywana dokumentacja
dotycząca Mazurskiej Pętl i Rowero-
wej, czyl i 300 km tras przebiegają-
cych przez najpiękniejsze tereny
Mazur, w tym Mrągowo. Obecnie
uzgadniany jest szczegółowy prze-
bieg trasy. Realizacja projektu roz-
pocznie się w 201 7 roku.

Więcej informacji na
www.mragowo.pl
www.mazurymtb.pl

www.7cudowmazur.pl

a także na FB:
Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych

Mrągowo Rowerowo
Aktywny na rowerze



SPORT 7telefon: 89 741 90 41

Mrągowia zakończyła piłkarską jesień
Dziewiąte miejsce w tabeli i 24 zdobyte punkty, taki jest dorobek piłkarzy Mrągowii Mrągowo
po rundzie jesiennej sezonu 201 6/1 7. Punktów mogłoby i powinno być więcej, ale piłkarze tre-
nera Kazimierza Puławskiego nie zaliczą końcówki piłkarskiej jesieni do udanych.

Środek tabeli to na pewno nie był
szczyt możliwości czwarto l igowej Mrągo-
wii . Piłkarze Mrągowii zaczęli sezon do-
brze, bo od punktów w trzech pierwszych
spotkaniach. Później jednak poprzeczka
powędrowała dużo wyżej, bo w kolejnych
spotkaniach Mrągowia mierzyła się z ów-
czesną czołówką tabeli . Trzy wysokie po-
rażki ze Zniczem Biała Piska, GKS-em
Wikielec oraz Romintą Gołdap sprawiły, że
zaczęło się robić nerwowo i trzeba było
Gonic czołówkę. Na szczęście w porę
przyszło przełamanie – remis z MKS-em
Korsze. Później całkowite odwrócenie sy-
tuacji czyl i cztery kolejne zwycięstwa mrą-
gowian. Czołówka była już bl isko, ale
szansa na przesunięcie się na pozycję wi-
cel idera została niestety zaprzepaszczona

w Ornecie. Od tego momentu zespół nie
miał już stabilnej formy. Potrafił wygrać z
Tęczą Biskupiec, by za chwilę tracić punkty
w spotkaniach z Warmiakiem Łukta czy
Omulwią Wielbark, zespołami zamykający-
mi tabelę IV ligi .

Wszystkim zależało na efektownym za-
kończeniu jesieni i pokonaniu w ostatnim
meczu w tym roku Mamr Giżycko. W tym
jednak przeszkodziła pogoda. Spadł śnieg i
mecz trzeba było odwołać, zatem Mrągo-
wia pozostała z 24 punktami na koncie.

Co cieszy po jesieni? Z pewnością co-
raz więcej szans gry dla mrągowskiej mło-
dzieży. Trener Kazimierz Puławski
korzystał z talentu Marcina Spirydona czy
Konrada Kowalewskiego. Na ławce rezer-
wowych ma jeszcze kilku utalentowanych

wychowanków, którzy będą z pewnością
otrzymywać wiosną więcej szans na grę.
Więcej oczekiwać powinniśmy z pewno-
ścią od zawodników ofensywnych. Przed
sezonem wydawało się, że ofensywa ze-
społu będzie bardzo mocną stroną, nieste-
ty 24 strzelone bramki to dopiero trzeci
wynik od końca w statystykach ligi . Najsku-
teczniejszym piłkarzem był Krystian Olesz-
ko, strzelec 5 bramek.

Na szczęście defensywa zespołu w
rundzie jesiennej spisywała się przyzwo-
icie, bo w „rankingu” traconych bramek
Mrągowia znalazłaby się na czwartym
miejscu.

Teraz kilka miesięcy przerwy i powrót
na piłkarskie boiska w marcu przyszłego
roku.

Najlepsze regaty śródlądowe 2016 roku odbyły się w Mrągowie!
Decyzją Polskiego Związku Żeglarskiego cykl Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa został wybra-
ny najlepszymi regatami śródlądowymi w roku 201 6. To wyróżnienie, zwane Błękitnym Spina-
kerem, po raz pierwszy trafiło do Mrągowa! Ideą nagrody jest wyróżnienie i docenienie
najlepszych organizatorów imprez promujących żeglarstwo oraz nagłośnienie i prezentacja
najciekawszych rejsów, regat i imprez żeglarskich.

Oprócz tego, impreza Siwik
Holiday Cup 201 6 Mrągowo
Open, również organizowana
przez Mrągowskie Towarzystwo
Regatowe , ,Czos", została wy-
różniona przez Puchar Polski
Jachtów Kabinowych nagrodą
Przyjaznego Kubryka. Jest to
tym cenniejsza nagroda, gdyż
mrągowskie stowarzyszenie w
tym sezonie debiutowało w cy-
klu PPJK.

Stowarzyszenie Mrągowskie
Towarzystwo Regatowe „Czos”
łączy osoby, których celem jest
rozwój żeglarstwa regatowego i

współzawodnictwa z poszano-
waniem tradycji żeglarskiej i
dobrych obyczajów. W tego-
rocznych regatach wzięło udział
ponad 350 żeglarzy, a podczas
imprez towarzyszących ponad
2500 osób. Żeglarze startowali
na swoich jachtach w dwóch
grupach: otwarto pokładowych i
kabinowych. Punktacja w elimi-
nacjach składała się z sumy
punktów za udział i za zdobyte
miejsce. Finał odbył się na jed-
nakowych jachtach Sigma 600,
które specjalnie sprowadzono
na zawody.
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Impresje Artystyczne: W roli
gwiazd Kortez i Masha Qrella
Kortez i Masha Qrella to goście specjalni, którzy pojawią się w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w ramach tegorocznych Im-
presji Artystycznych Śpiewające Obrazy. To będzie koncert z mocnym
muzycznym brzmieniem.

W ramach tegorocznych
Impresji Artystycznych Śpie-
wające Obrazy zapraszamy
na wyjątkowy koncert chary-
zmatycznego artysty obda-
rzonego cudownym, głębokim
i lekko szorstkim głosem z
którego umiejętnie korzysta.
Prawdopodobnie jeden z naj-
większych wschodzących ta-
lentów na naszym rynku.
Wyedukowany pianista i pu-
zonista z zacięciem do muzy-

ki klasycznej. Podbił polską
scenę muzyczną albumem
„Bumerang”, który jest intym-
nym zbiorem opowiadań o
miłości i jej braku. Kilka lat te-
mu zaczął śpiewać. Dziś jego
płyta zyskała status Platyno-
wej Płyty, a utwór „Zostań”
stał się ogromnym przebojem.

Koncert odbędzie się 27 li-
stopada o godzinie 1 8:00 i
poprzedzi występ Laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu

Piosenki. Oprócz Korteza na
scenie CKiT pojawi się Ma-
sha Qrella - piosenkarka two-
rząca muzyczną awangardę
Berl ina. Jej piosenka Desti-
nation Vertical trafiła na
ścieżkę dźwiękową popular-
nego serialu Chirurdzy.

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

P R O G R A M
Impresji artystycznych
ŚPIEWAJĄCE OBRAZY

26 listopada/wstęp wolny
1 3.00 Warsztaty UWOLNIJ

MUZYKĘ- Soltan Art. Group
1 6.00 OGÓLNOPOLSKI

KONKURS PIOSENKI
20.00 WIDOWISKO – muzyka,

lasery, taniec/Mrągowska
Scena Tańca Współczesnego,

Teatr Światła/MICHAŁ SOŁTAN
- KONCERT

27 listopada/wstęp biletowany
1 8.00 LAUREACI

Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki. Gość specjalny

Masha QRELLA, KORTEZ
TRIO

Nieprzerwanie od 8 lat w
Mrągowie na przełomie l istopa-
da odbywają się Impresje Arty-
styczne „Śpiewające obrazy”. I
w tym roku również nie mogło
zabraknąć tego przedsięwzię-
cia. Miło nam oznajmić, że w
tegorocznym OGÓLNOPOL-
SKIM KONKURSIE PIOSENKI,
w ramach Impresji artystycz-
nych ŚPIEWAJĄCE OBRAZY,
wystąpi 1 0 wykonawców.

W ramach Impresji Arty-
stycznych "Śpiewające Obrazy"
zapraszamy na WIDOWISKO,
w ktorym role główne odegrają:
muzyka, lasery i taniec!

26 l istopada o godz. 20.00
zabierzemy Was do krainy ma-
lowanej światłem, dźwiękami i
ruchem. Wystąpią: Mrągowska
Scena Tańca Współczesnego i
Teatr Światła. Wieczór wypełni
muzyka MICHAŁA SOŁTANA.

JARMARK ŚW. MIKOŁAJA - zapraszamy 10 grudnia!
Grudzień to czas, gdy chłód zimowego wieczoru, pierwszy płatek śniegu i światełka migoczą-
ce w sklepowych witrynach sprawiają, że czujemy bliskość Świąt Bożego Narodzenia... Wła-
śnie w tym świątecznym czasie zagości Jarmark Świętego Mikołaja - 1 0 grudnia 201 6 r. przy
Centrum Kultury i Turystyki.

Nawiązując do kilkusetletniej tradycji
Jarmarków św. Mikołaja 1 0 grudnia br.
przed Centrum Kultury i Turystyki stanie
kiermasz, na którym będzie można zrobić
świąteczne zakupy. Podobnie jak w latach
ubiegłych nie zabraknie ozdób choinko-
wych, upominków dla najbl iższych, orygi-
nalnych stroików, słodkości, domowych
przetworów i świątecznych wypieków.

Całości kl imatu dopełni program arty-
styczny, w którym zaprezentują się dzieci i
młodzież ze szkół i przedszkoli .

Nasze mikołajkowe święto umil i także
ORKIESTRA DĘTA MRONGOVIA oraz
koncert STUDIA WOKALNEGO SUKCES.
Na zakończenie wielka laserowa niespo-
dzianka świąteczna! Nie zabraknie także

konkursów! Zapraszamy do udziału w za-
bawie „Bieg po wypiek”, w której będziemy
wybierać najsmaczniejsze ciasto świątecz-
ne. Oceny dokona profesjonalne jury, w
skład którego wejdą mrągowscy cukiernicy
i św. Mikołaj. Na laureatów czekać będą
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłat-
nej możliwości zaprezentowania się i
sprzedaży swoich towarów wszystkich
handlowców, rękodzielników, gospodar-
stwa agroturystyczne z ofertą upominków,
kosmetyków, zabawek, biżuteri i , wyrobów
artystycznych, dekoracji , ozdób choinko-
wych oraz wszystkiego, co jest potrzebne
do stworzenia wyjątkowego nastroju tych
wspaniałych świąt. W przypadku zaintere-

sowania prosimy o kontakt z Centrum Kul-
tury i Turystyki: Agnieszka Kozioł tel.
89-743-34-70 lub Justyna Zapała tel. 89-
743-34-65.

Projekt dofinansowano z Miejskiego
Funduszu Profi laktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.


