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Burmistrz Otolia Siemieniec i mrągowscy przedsiębiorcy mieli
okazję poznać nowego zarządcę hotelu Mercure Mrągowo - biz-
nesmena tureckiego pochodzenia, Sabriego Bekdasa. Spotkanie
z prezesem spółki Deporium z Raszyna odbyło się w ramach Ra-
dy Biznesu. Przedsiębiorcy dowiedzieli się jakie plany ma nowy
dzierżawca i co zamierza zrobić by rozwijać mrągowski hotel.
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Mrągowianka Kobietą Sukcesu

Nowy inwestor hotelu Mercure spotkał
się z mrągowską Radą Biznesu
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Pogodnych ŚwiątWielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości
radosnego, wiosennego nastroju

miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Orzoł

Burmistrz Miasta Mrągowo

Otolia Siemieniec
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Przekaż swój 1% organizacjom
pozarządowym z Mrągowa
Do 30 kwietnia musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym za 201 5
rok. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Mrągowa do przekazania
1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działających w
naszym regionie i mieście.

Akcja "Wspieram region" ma na celu za-
chęcenie mieszkańców naszego regionu do
przekazania 1% podatku dochodowego dla
organizacji pożytku publicznego.

W województwie warmińsko-mazurskim
prawo do otrzymywania 1 procenta podatku
dochodowego od osób fizycznych ma obec-
nie ponad 300 stowarzyszeń i fundacji . W
samym Mrągowie jest ich kilkanaście.

Dodatkowe informacje na temat akcji
mogą Państwo uzyskać poprzez kontakt z
Departamentem Koordynacji Promocji
Urzędu Marszałkowskiego tel. : 89 51 2 51
70 lub 89/ 51 2 51 75, e-mail : biuropromocji-
@warmia.mazury.pl

Lista mrągowskich organizacji upraw-
nionych do otrzymania 1 % podatku :

Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom
w Mrągowie, KRS: 0000050053

Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha
KRS: 0000061 654

Klub Sportowy "Baza Mrągowo"
KRS: 0000048772

Miejski Klub Sportowy "Mrągowia"
KRS: 0000050551

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe
KRS: 00002471 74

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie
KRS: 0000079328

PCK z dopiskiem na Mrągowski PCK
KRS: 0000225587

Polski Związek Niewidomych Okręg
Warmińsko-Mazurski Koło w Mrągowie
KRS: 0000091 325

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Po-
mocy "Remedium"
KRS: 0000269337

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Ar-
tystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces"
KRS: 000001 2703

TPD z dopiskiem Koło Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski w Mrągowie
KRS: 0000232728

ZHP z dopiskiem na Mrągowski Hufiec
KRS 0000094699

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrągowie
KRS 0000 11 6 21 2 (konieczny jest dopisek
Ochotnicza Straż Pożarna w Mrągowie ul.
Oficerska 2A, 11 -700 Mrągowo)

LOT Ziemia Mrągowska
KRS 0000206964

Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzi-
nie SYNAPSA, KRS 0000005380

Stowarzyszenie Tradycji Wojska Pol-
skiego, KRS 0000458920

Parasol Grupa Wsparcia
KRS 0000338389 z dopiskiem 1 0771

Podsumowanie sezonu
na lodowisku miejskim
w Mrągowie

W tym sezonie zimowym
mrągowianie mogli cieszyć
się miejskim lodowiskiem.
Oficjalne otwarcie nastąpiło
29 grudnia 201 5. Towarzyszy-
ły mu pokazy profesjonal-
nych łyżwiarzy figurowych,
liczne atrakcje i animacje na
lodzie. Lodowisko mieściło
się przy Zespole Szkół nr 1 -
ul. Bohaterów Warszawy 4 i
było czynne 7 dni w tygo-
dniu.

- Lodowisko było dla miesz-
kańców ciekawą propozycją
aktywnego spędzenia wolnego
czasu – mówi Burmistrz Otol ia
Siemieniec. - Pomimo, że aura
nie była sprzyjająca, bo zimy w
tym roku było jak na lekarstwo,
lodowisko cieszyło się sporym
zainteresowaniem. W całym
sezonie odwiedziło nas ponad
7,5 tys osób, a mamy nadzieję,
że w przyszłym sezonie l iczba
ta jeszcze wzrośnie.

Chcemy serdecznie podzię-
kować firmie Farmtrac, która
udostępniła swój ciągnik, do
którego podczepiana była ma-
szyna zbierająca śnieg i wy-
równująca taflę lodu - mówi
Lech Gołębicki Dyrektor Cen-
trum Kultury. - Pozwoliło to
znacznie obniżyć koszty utrzy-
mania lodowiska, a firma zy-
skała nietypową promocję.

Farmtrac wspiera
lodowisko w Mrągowie
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Mrągowianka Kobietą Sukcesu!
Po raz osiemnasty w Olszty-
nie odbyła się gala, podczas
której ogłoszono złotą dzie-
siątkę Kobiet Sukcesu z War-
mii i Mazur. Wśród
wyróżnionych pań znalazła
się Zofia Wojciechowska z
Mrągowa.

Spośród 1 6 zgłoszonych
kobiet, kapituła wybrała dzie-
sięć wyjątkowych pań z Warmii
i Mazur. Wśród nich znalazła
się mrągowianka Zofia Wojcie-
chowska - florystka, działaczka
społeczna, prezes Instytutu
Hortiterapii "Zielony Promień".
Kobietą sukcesu została doktor
habil itowana Danuta Kruk, fizyk
kwantowy z Uniwersytetu War-
mińsko Mazurskiego w Olszty-
nie.

Kandydatki do wyborów ko-
biety sukcesu zgłaszają przed-
stawiciele regionalnych
mediów, organizacji społecz-
nych i samorządów. Spośród

zgłoszonych pań złotą dziesiąt-
kę wyłoniła kapituła, składająca
się z autorytetów i uznanych
postaci regionu. Tytułem Kobie-
ty Sukcesu Warmii i Mazurach,
może już się poszczycić ponad
1 50 pań.

W tym roku w złotej dzie-
siątce Kobiet Sukcesu z Warmii
i Mazur znalazły się: Danuta
Kruk, Joanna, Mariola Piła, An-
na Stankiewicz, Katarzyna,
Barbara, Małgorzata Kozioł,
Anna Ciesielska, Iwona Anna i
Zofia Wojciechowska

Nowy zarządca hotelu Mercure spotkał
się z burmistrzem i przedsiębiorcami
Burmistrz Otolia Siemieniec i mrągowscy przedsiębiorcy mieli okazję poznać
nowego zarządcę hotelu Mercure Mrągowo - biznesmena tureckiego pocho-
dzenia, Sabriego Bekdasa. Spotkanie z prezesem spółki Deporium z Raszyna
odbyło się w ramach Rady Biznesu. Przedsiębiorcy dowiedzieli się jakie pla-
ny ma nowy dzierżawca i co zamierza zrobić by rozwijać mrągowski hotel.

Sabri Bekdas to biznesmen
tureckiego pochodzenia, który
inwestował w polskie nierucho-
mości i kluby piłkarskie od lat
90. XX w. W Polsce znany jest
głównie z warszawskich projek-
tów Mil lennium Plaza i Blue Ci-
ty, a także podwarszawskiego
Centrum Handlu Hurtowego
Maximus. W piątek, 1 1 marca,
Sabri Bekdas spotkał się z
przedstawicielami mrągowskie-
go biznesu oraz burmistrz Mrą-
gowa Otolią Siemieniec.
Bekdas chciał poznać potencjał
miejsca oraz nawiązać kontakty
gospodarcze, a także poinfor-
mować gości o swoich planach
dotyczących dalszej działalno-
ści hotelu.

– Bardzo dziękuję za zapro-
szenie na to spotkanie – mówił
Sabri Bekdas. – Cieszę się, że
mogłem poznać mrągowskich
przedsiębiorców. Dobre relacje
to podstawa, dlatego liczę na
współpracę i wspólne przedsię-
wzięcia w przyszłości. Chcę
rozwijać mrągowski hotel, pla-
nuję modernizację budynku.

– Cieszymy się, że hotel

znalazł nowego inwestora, któ-
ry chce przywrócić mu dawną
świetność – dodaje Burmistrz
Mrągowa Otolia Siemieniec.
– Hotel ma swoich miłośników
zarówno w kraju jak i za grani-
cą, dlatego życzę nowemu wła-
ścicielowi spełnienia swoich
planów i satysfakcji z nowej in-
westycji .

Hotel za 20 milionów złotych

Przypomnijmy. Spółka Orbis
zawarła umowę sprzedaży zor-
ganizowanej części przedsię-
biorstwa hotelowego "Mercure
Mrągowo Resort & SPA" z wy-
łączeniem działki i budynków, w
których zlokalizowany jest hotel
- za 400 000 zł netto. Warunki
transakcji zostały ustalone w
przedwstępnej umowie sprze-
daży podpisanej w styczniu
201 6 roku. Łączna wartość
transakcji , która w przyszłości
obejmie również cenę nierucho-
mości, wyniesie 20 mil ionów
złotych. Nabywcą jest kontrolo-
wana przez Sabriego Bekdasa
spółka Deporium Inc.

Jednocześnie z podpisa-
niem umowy sprzedaży, weszły
w życie zawarte pomiędzy stro-
nami:

- umowa dzierżawy budyn-
ku i gruntu, co pozwoli nabyw-
cy prowadzić działalność
hotelową od 1 marca br. do
dnia zawarcia przyrzeczonej
umowy sprzedaży Nieruchomo-
ści, nie dłużej jednak, niż do 31

grudnia 201 6 r.
- umowa franczyzy, która

umożliwi nabywcy kontynuowa-
nie działalności hotelu pod mar-
ką „Mercure”.

Zgodnie z postanowieniami
umowy, nabywca przejmie
wszystkich dotychczasowych
pracowników hotelu gwarantu-
jąc im aktualne warunki zatrud-
nienia.

Rekord akcji Być dla innych!
Ponad 1 0 tysięcy złotych
udało się zebrać podczas te-
gorocznej imprezy charyta-
tywnej Być dla innych.
Pieniądze przeznaczone zo-
staną na organizację wakacji
dzieciom niepełnosprawnym
z mrągowskiego Domu Po-
mocy Społecznej.

Podczas 1 6 już edycji akcji
"Być dla Innych" zebrano rekor-
dową sumę ponad 1 0 tysięcy
złotych, które wspomogą fun-
dusz organizacji wakacji dzie-
ciom z DPS w Mrągowie.
Impreza organizowana przez
Młodzieżowy Dom Kultury i
Stowarzyszenie Amicus wypeł-
niła salę widowiskową w CKiT
ludźmi, pragnącymi pomagać
innym. Na scenie można było
oglądać występy, wokalistów,
tancerzy i grup artystycznych,
m. in. z mrągowskich placówek
kulturalnych, Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej oraz szkół i

przedszkoli . Nieodłącznym ele-
mentem akcji były l icytacje oraz
kiermasz z rękodziełem, wiel-
kanocnymi stroikami i domowy-
mi wypiekami. Można było
spróbować swoich sił w szer-
mierce z mistrzami ol impijskimi,
własnoręcznie wykonać palmę
wielkanocną, a nawet zrobić
swój własny ogródek.

Najważniejszym celem im-
prezy była integracja i bycie dla
innych, a przy okazji zbiórka
funduszy na wypoczynek letni
dzieci niepełnosprawnych.
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Władzom miasta będzie doradzać
nowopowstała Rada Seniorów
W Mrągowie powołano Radę Seniorów. Seniorzy będą reprezentować
punkt widzenia środowiska osób starszych i doradzać władzom.

Pomysł utworzenia Rady
Seniorów wyszedł od przedsta-
wiciel i działających na terenie
miasta organizacji zrzeszają-
cych emerytów i rencistów,
kombatantów, osoby działające
na rzecz osób starszych.

Rada Seniorów została po-
wołana zgodnie z Uchwałą Ra-
dy Miejskiej w Mrągowie z 25
lutego. Mrągowska rada liczy
1 4 członków. Wśród nich zna-
leźl i się przedstawiciele działa-
jących na terenie Mrągowa
organizacji : Stowarzyszenia
Dzieci Wojny O/Mrągowo,
Związku Emerytów i Renci-
stów, Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Mrągowie, Stowa-
rzyszenia Tradycji Wojska Pol-
skiego, Związku Kombatantów
i Osób Represjonowanych w
Mrągowie, Światowego Związ-

ku Żołnierzy Armii Krajowej
O/Mrągowo, Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyj-
nych, Związku Sybiraków Pol-
skich w Mrągowie. Skład
osobowy rady powoływany jest
na okres kadencji Rady Miej-
skiej.

Rada seniorów jest orga-
nem o charakterze doradczym,
reprezentującym środowiska

osób starszych. Jej działalność
ma na celu integrację środowi-
ska osób starszych, wzmac-
nianie ich udziału w życiu
społeczności lokalnej, a także
sprzyjające solidarności mię-
dzypokoleniowej pobudzenie
aktywności obywatelskiej.
Radni-seniorzy będą pełnić
swoją funkcję społecznie, nie
pobierając wynagrodzenia.

„Psi problem” na mrągowskich chodnikach
Szczególnie w okresie wczesnej wiosny (w tym roku przez anomalie
pogodowe, również zimą) kiedy topi się śnieg na mrągowskich skwe-
rach i zieleńcach pojawia się tzw. „psi problem” – mówi Jerzy Grądz-
ki, komendant Mrągowskiej Straży Miejskiej. Chodzi oczywiście o psie
odchody.

Od wysiłku nas wszystkich
zależy, w jaki sposób poradzi-
my sobie z tym problemem.
Urząd Miejski w Mrągowie w
roku ubiegłym zakupił i ustawił
na terenie Miasta 1 0 szt. tzw.
„toalet dla psów”. W bieżącym
roku planowany jest zakup i
ustawienie kolejnych. Mimo to
wciąż istnieje duża grupa wła-
ściciel i psów, która bagatel izuje
sprawę. Warto podkreśl ić, że
zarówno puszczanie psa bez
nadzoru, jak też niesprzątanie
zanieczyszczeń, które pozosta-

wi w miejscu publicznym może
być uciążl iwe dla kieszeni jego
właściciela. Straż Miejska ze
swoich uprawnień w tym zakre-
sie korzysta i każdy, kto popełni
tego typu wykroczenie musi l i-
czyć się z konsekwencjami w
postaci mandatu karnego do
500zł lub skierowania wniosku
o ukaranie do sądu. Miasto pla-
nuje również w najbardziej
newralgicznych miejscach
montaż 20 tabliczek zachęcają-
cych do sprzątania po swoim
psie.

Straż Miejska wydłuża godziny pracy
Od 1 marca wprowadzony został system
zmianowy, który spowodował, że Strażnicy
Miejscy pracują od godz. 7:30 do godz.
20:00 w każdy dzień powszedni. Ponadto
dwa dni w tygodniu rozpoczynają pracę
wcześniej, tj . od godziny 6:00.

Z jakim problemem można zwrócić się do
Strażników Miejskich?

Strażnicy Miejscy spełniają przede wszyst-
kim służebną rolę wobec społeczności lokal-

nej. Szeroko współpracują z Policją i Strażą
Pożarną, dbają o porządek podczas imprez
masowych czy po prostu dbają o czystość, ład
i estetykę Miasta. Jeżeli masz problem zwią-
zany z ochroną spokoju i porządku w miej-
scach publicznych, utrzymaniem czystości w
mieście, bezpańskimi zwierzętami, zakłóca-
niem spokoju przez osoby spożywające alko-
hol czy źle zaparkowanym samochodem
zadzwoń pod numer 89 741 90 37 i powiadom
o tym Strażników.

W kwietniu rusza
program „Rodzina
500 plus”

Program „Rodzina 500
plus” ruszy w całej Polsce
już w kwietniu tego roku. To
pierwsze tak szerokie wspar-
cie polskich rodzin po 1 989
roku.

Ustawa o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci wpro-
wadza w życie program „Rodzi-
na 500 plus”, w ramach którego
rodzice będą otrzymywać
świadczenie wychowawcze w
wysokości 500 zł co miesiąc na
drugie i kolejne dziecko nieza-
leżnie od dochodu. Rodziny, w
których dochód nie przekracza
800 zł netto na osobę lub 1 200
zł netto (w rodzinach wychowu-
jących niepełnosprawne dziec-
ko) - otrzymają je również na
pierwsze lub jedyne dziecko. To
nawet 6 000 zł netto rocznego
wsparcia dla dziecka. Progra-
mem objętych zostanie 2,7 mln
rodzin wychowujących 3,7 mln
dzieci.

Program „Rodzina 500 plus”
to pierwsze tak szerokie i sys-
temowe wsparcie polskich ro-
dzin. Z pomocy skorzystają
rodzice oraz opiekunowie dzie-
ci do ukończenia przez nie 1 8
lat. Jego celem jest poprawa
sytuacji życiowej rodzin oraz
odwrócenie negatywnego tren-
du demograficznego w Polsce.

Wniosek o świadczenie wy-
chowawcze będzie można zło-
żyć w gminie, za poś-
rednictwem Poczty Polskiej
oraz przez Internet. E-wniosek
o świadczenie wychowawcze
będzie można złożyć za pomo-
cą portalu:
empatia.mrpips.gov.pl, PUE
ZUS oraz bankowości elektro-
nicznej.

Start programu planowany
jest na 1 kwietnia br. Pierwsze
świadczenia wychowawcze zo-
staną przyznane na okres od
dnia wejścia w życie ustawy do
dnia 30 września 201 7 r.

WMIEŚCIE MRĄGOWIE
PROGRAM BĘDZIE REALI-
ZOWANYPRZEZ MIEJSKI

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
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Jubileusze 70-lecia mrągowskich szkół
Dwie mrągowskie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 2 obchodzą w tym roku ju-
bileusze 70-lecia istnienia. Uroczystości rocznicowe zaplanowano w miesiącach letnich i jesienią.

I Liceum Ogólnokształcące
świętować będzie w czerwcu i
l ipcu. Najważniejszym wyda-
rzeniem będzie Zjazd Absol-
wentów, który odbędzie się w
sobotę, 2 l ipca.

- Zjazd Absolwentów roz-
pocznie się o godzinie 1 0.30,
uroczystą mszą w kościele św.
Wojciecha - mówi Sławomir
Rudnicki, dyrektor I LO. - Mszę
będzie celebrowało kilku księży,
wśród nich absolwenci naszej
szkoły. Otwarcie zjadu odbę-
dzie się o godzinie 1 2.00 w
CKiT. Na godzinę 1 3.30 zapla-
nowaliśmy zwiedzanie szkoły,
wystawy okolicznościowe i spo-
tkania. Wieczorem zaś uroczy-
sty bankiet, który będzie miał
miejsce w Hotelu Gołębiewski.

Koszty uczestnictwa dla absol-
wentów to: 250 zł – pełny pa-
kiet (koszty organizacyjne +
suplement do monografi i +
bankiet), 40 zł – koszt uczest-
nictwa w zjeździe (bez bankie-
tu). Dla osób towarzyszących:
21 0 zł – bankiet.

Jubileusz mrągowskiego
"ogólniaka" to jedyna i niepo-
wtarzalna okoliczność do wzru-
szeń, wspomnień z lat
młodzieńczych. To wspaniała
okazja do rozpoznania siebie
na starych pożółkłych fotogra-
fiach. Więcej informacji o zjeź-
dzie można znaleźć na stronie
internetowej szkoły:
www.lo1 .mragowo.pl lub pod
numerem telefonu:
89 741 -24-20.

Znamy program tegorocznych Dni Mrągowa!
Dobiegają końca prace nad przygotowaniami do sezonu letniego, w tym również do Dni Mrą-
gowa. Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z tegorocznym świętem
naszego Miasta. Co godne podkreślenia, koszty związane z organizacją imprezy sfinansowa-
ne zostaną z budżetu Miasta, a więc wstęp na wszystkie wydarzenia i koncerty będzie wolny.

Pierwszy dzień zaczniemy widowisko-
wym koncertem GRUBSONA – czołowego
reprezentanta polskiej sceny hip-hop, który
w umiejętny sposób, wspierany żywymi in-
strumentami, scala ze sobą wielorakie ga-
tunki muzyczne. Dodatkowych wrażeń
dostarczy zespół OMNI mOdO czyli czte-
rech oryginalnych artystów, starających się
nie ograniczać do styl istycznych szufladek,

co udowodnil i zdobywając uznanie jury
mrągowskich Impresji artystycznych Śpie-
wające Obrazy 201 5.

Drugiego dnia odbędą się animacje
skierowane do najmłodszych mieszkańców
naszego miasta oraz Festiwal „To Mi w Du-
szy Gra”, real izowany przez Stowarzysze-
nie Wspierania Edukacji Artystycznej
Dzieci i Młodzieży Sukces. Muzyczne zma-

gania zakończy koncert uzdolnionej woka-
l istki, final istki programu "The Voice of
Poland" – JAGODY KRET z zespołem.

Sobotni wieczór w amfiteatrze nad je-
ziorem Czos zapowiada się równie cieka-
wie. Koncert otworzy dobrze znana
mrągowskiej publiczności NATALIA NY-
KIEL - młoda, utalentowana artystka, która
wniosła na polską scenę wiele świeżości.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół COMA z
charyzmatycznym wokalistą na czele –
PIOTREM ROGUCKIM. Formacja znana
jest fanom muzyki przede wszystkim z
energetycznych i widowiskowych koncer-
tów, łączących w sobie elementy poezji ,
muzyki, teatru i fi lmu.

Niedzielny program rozpocznie Festyn
Średniowieczny GOTHICUM. Na scenie
zaś gościć będziemy legendarną grupę
SKALDOWIE, która w 201 5 roku obchodzi-
ła Jubileusz 50-lecia pracy twórczej.

ZAPRASZAMY!
Tego nie można przegapić!

Jubileusz ZS nr 2

W październikowy weekend
odbędzie się Zjazd Absolwen-
tów z okazji jubi leuszu 70-lecia
Szkoły im. Władysława Jagiełły
w Mrągowie. To wyjątkowe
święto szkoły, będzie okazją do
spotkania byłych uczniów, ze
wzruszeniem i sympatią wspo-
minających szkolne lata.

Jubileuszowy Zjazd Absol-
wentów wszystkich roczników
nauczycielskich odbędzie się w
dniach 1 5 – 1 6 października
201 6. Na sentymentalne spo-
tkanie zaproszeni są absol-
wenci Liceum
Pedagogicznego, Liceum Pe-
dagogicznego dla Wychowaw-
czyń Przedszkoli , Studium
Wychowania Przedszkolnego,

Studium Nauczycielskiego i
Studium Nauczania Początko-
wego.

Podczas jubileuszowych
obchodów zaplanowano uro-
czystą część oficjalną, spotka-
nia w klasach z nauczycielami,
a wieczorem uroczysty bankiet
przy muzyce z dawnych lat.

Wielu absolwentów zapo-
wiedziało już swój udział. Ko-
leżeńskie przekazanie tej
informacji innym znanym ab-
solwentom szkoły jest mile wi-
dziane. Powróćmy tu jak za
dawnych lat w zaczarowany
szkolny świat!

Szczegółowe informacje
znajdą się wkrótce na facebo-
oku: 70-lecie SN-u w Mrągowie
oraz na stronie internetowej
szkoły: www.mragowo.edu.pl



6 SPORT www.mragowo.pl

Mrągowo rowerową stolicą Mazur!

Mrągowianie Mistrzami Świata! Brawa dla Myszki i Piaseckiej!
Świetna informacje dla naszego miasta napłynęły ze światowych aren sportowych! Piotr
Myszka – mrągowianin i wychowanek Bazy Mrągowo został mistrzem Świata w klasie RS:X, a
mrągowianka Sara Piasecka (również wychowanka Bazy) obroniła tytuł Mistrzyni Świata Ju-
niorów w bojerowej klasie DN!

Piotr Myszka świetnie żeglował już od pierwszych mistrzow-
skich wyścigów rozgrywanych w izraelskim Eljacie. Piątek, 26 lu-
tego, rozpoczął od 3 miejsca, później był pierwszy i drugi, i dzięki
temu miał aż 22,8 punktu przewagi nad wicemistrzem olimpijskim
Nickiem Dempsey'em z Wielkiej Brytanii , który zajmował drugie
miejsce. Mrągowianinowi ta przewaga wystarczyła i na dzień

przed zakończeniem regat, zapewnił sobie tytuł mistrza świata!
Wychowanek Bazy Mrągowo, a obecnie zawodnik AZS AWFiS

Gdańsk, powrócił na podium mistrzostw świata po kilkuletniej
przerwie. W 201 0 roku został mistrzem świata podczas mi-
strzostw rozgrywanych w Danii , a rok później stał na drugim stop-
niu podium.

Rok temu Piotr Myszka odbierał w Mrągowie tytuł Sportowego
Ambasadora Miasta i podkreślał wtedy swoje przywiązanie do ro-
dzinnych stron.

Natomiast Sara Piasecka, podczas Mistrzostw Świata Junio-
rów w bojerowej klasie DN, prowadziła już po pierwszym dniu za-
wodów. W drugim, mrągowianka radziła sobie równie dobrze i w
końcowej klasyfikacji wygrała w kategori i kobiet. To powtórzenie
świetnego wyniku sprzed roku.

W Estonii startowali także inni zawodnicy z powiatu mrągow-
skiego. Siódme miejsce w klasie DN zajął Mikołaj Mickiewicz z
MKŻ Mikołajki, 1 0 był Paweł Roszkowski z Bazy Mrągowo, a w
klasie Ice Opti 1 1 miejsce zajął Cezary Sternicki.

Mieszkańcom Mrągowa bliski jest rower, co udowodnili głosując na rowe-
rowy projekt w Mrągowskim Budżecie Obywatelskim. Zadanie pt: „Mrągo-
wo rowerową stolicą Mazur” zdobyło największą ilość głosów ze
wszystkich zgłoszonych pomysłów. Właśnie rozpoczęła się jego realizacja.

Projekt zakłada:
- Opracowanie Planu przystosowania Mrągowa
do ruchu rowerowego, który umożliwi łatwiej-
sze i bezpieczniejsze przemieszczanie się po
mieście na rowerze. Mieszkańcy wspólnie z
ekspertem dokonają analizy sytemu komunika-
cj i , w tym istniejących ścieżek, zaproponują
zmiany w ruchu drogowym, tak by uczynić mia-
sto przyjaznym rowerzystom.
- Organizację wyścigów w kolarstwie górskim
pn. „Mazury MTB”, których inauguracja i finał
odbędą się w Mrągowie. Wyścigi będą wpisane
do Super Klasyfikacji MTB, dzięki czemu Mrą-
gowo stanie się nowym ośrodkiem na mapie
kolarstwa górskiego. Wykorzystując potencjał
miejsca i regionalnych szlaków wpiszemy się w
rosnące zainteresowanie kolarstwem górskim.

Już dziś zachęcamy Mieszkańców Mrągo-
wa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych
przy opracowywaniu planu rowerowego dla na-
szego miasta (szczegółowy plan spotkań po-
damy w późniejszym terminie). A wszystkich
miłośników kolarstwa górskiego zachęcamy do
udziału w zawodach MTB – zawodnikom gwa-
rantujemy ambitne trasy, a kibicom moc wra-
żeń i atrakcji .

Kalendarz wyścigów Mazury MTB:

02 kwietnia - Szlakiem Billego Kida
(strefa kibica w Mrongoville)

30 kwietnia – Mrągowo Eliminator
(ulicami miasta wokół jez. Magistrackiego i pl. UE)

01 maja – Bike Park Poręby

26 czerwca – Gałkowo
„wyścig szlakiem starowierców”

10 lipca – Krutyń „szlakiem smętka”

14 sierpnia – Gizewo „na granicy Mazur”

25 września – Mrągowo
finał „Wyścig o niedźwiedzią łapę”

Trzecia odsłona
Pucharu Mazur
Po raz trzeci w Mrągowie od-
będzie się gala sportów walki
Puchar Mazur. W hali widowi-
skowo-sportowej kibice zo-
baczą 1 2 walk, a wśród
zawodników nie zabraknie
mrągowian z klubów Ruban
Fight & Fitness i Arrachion
Mrągowo. To wszystko już 2
kwietnia!

Do tej pory w hali w widowi-
skowo sportowej dobyły się-
dwie edycje Pucharu Mazur,
który przyciągnął kibiców i za-
wodników z terenu północno-
wschodniej Polski. W tym roku
będzie podobnie. Zaplanowa-
nych zostało 1 2 walk, 6 z for-
mule K-1 i 6 w formule MMA.
Mrągowo reprezentować będą
zawodnicy z dwóch klubów -
Ruban Fight & Fitness i Arra-
chion Mrągowo.

Bilety w cenie 20 zł dostęp-
ne są już do nabycia w Manu-
fakturze Smaku (C.H. Fabryka).

Pierwszy wyścig już 2 kwietnia!
Start godz. 11 .00 w Miasteczku Mrongoville!

Szczegółowe informacje na
www.mazurymtb.pl
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Wystawa w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie oraz Sekcja Emery-
tów i Rencistów przy ZNP w Mrągowie zapraszają do biblioteki na sen-
tymentalną wystawę: Historia ZNP. Budowanie powojennej oświaty.

Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu
członków Sekcji Emerytów i Rencistów przy ZNP
w Mrągowie na czele z przewodniczącą Reginą
Bawirsz. Sfinansowana została przez ZNP w
Mrągowie. Prezentuje wiele cennych materiałów,
dokumentów dotyczących histori i , działalności
ZNP, tworzenia powojennej oświaty w postaci fo-
tografi i , kronik szkolnych, świadectw, zeszytów
oraz eksponatów pozyskanych m. in. od pana
Ryszarda Bitowta, od mrągowskich oraz wiej-
skich szkół naszego powiatu i osób prywatnych.

Dzięki temu wsparciu i zaangażowaniu mo-
żemy na chwilę przenieść się w czasie, powspo-
minać, zrobić sobie zdjęcie w starej ławce
szkolnej (dar od pani Marianny Drężek).

Przy okazji wystawy organizowane są zaję-
cia dla dzieci i młodzieży na temat szkolnictwa w
dawnych czasach. Można zajrzeć do starego
elementarza, dzienników, przymierzyć fartuszek

szkolny.
Zapraszamy na zwiedzanie wystawy. Na

pewno znajdziecie Państwo coś dla siebie, być
może odnajdziecie znajomych, przyjaciół, swo-
ich dawnych nauczyciel i . Wystawa czynna do
końca czerwca 201 6 roku w godzinach pracy bi-
bl ioteki.

Są pieniądze
na sport!
Kluby i organizacje sportowe z
terenu Mrągowa mogą liczyć
na pomoc Urzędu Miejskiego
w przygotowaniu wniosków do
programu KLUB, ogłoszonego
przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.

Do 1 5 kwietnia można skła-
dać do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki wnioski o dofinansowanie
pracy trenerów, zakup sprzętu
sportowego lub organizację obo-
zów sportowych. Każdy klub (or-
ganizacja sportowa), które
spełnią wszystkie formalne kry-
teria będzie mógł wnioskować o
maksymalną kwotę 1 0 000 zł (je-
żel i klub prowadzi jedną sekcję)
lub o maksymalną kwotę 1 5 000
zł (jeżel i klub prowadzi więcej niż
jedną sekcję).

Przedstawiciel i klubów i or-
ganizacji sportowych zaprasza-
my na bezpłatne konsultacje,
wszyscy zainteresowani otrzy-
mają pomoc i wsparcie w przy-
gotowaniu wniosków. Za-
praszamy do bezpośredniego
kontaktu z Arkadiuszem Mier-
kowskim, pracownikiem Biura
Projektów Społecznych w Urzę-
dzie Miejskim w Mrągowie. Kon-
takt:
a.mierkowski@mragowo.um.gov.pl
tel . : 89741 9041 .

20 raz samorządowcy grali w piłkę
Mrągowo przez dwa dni gościło drużyny ze strefy północno-wschod-
niej, które walczyły o awans do finału XX Mistrzostw Polski Pracowni-
ków Samorządowych w halowej piłce nożnej w Brennej.

W dwóch mrągowskich ha-
lach sportowych zespoły sa-
morządowe walczyły o miejsca
premiowane udziałem w fina-
łach. W eliminacjach udział
wzięło szesnaście drużyn w
dwóch kategoriach, a rywaliza-
cja w trakcie meczy między
drużynami była bardzo zacięta
i emocjonująca.

W związku z tym, że strefa
północno-wschodnia jest naj-
l iczniejszą strefą, aż sześć
pierwszych zespołów kategori i
OPEN i dwa zespoły kategori i
45+ uzyskało awans do finału
MPPS w Brennej, które odbędą
się w terminie 1 3 – 1 5 maja br.

Najlepszą drużyną elimina-
cj i strefy północno-wschodniej
w grupie OPEN, okazała ekipa
z Urzędu Gminy Golub Do-
brzyń, która w finale pokonała
reprezentację Urzędu Miejskie-
go w Mławie wynikiem meczu 2
: 1 . Na trzecim stopniu podium
znalazła się drużyna z Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim. Czwarte miejsce
przypadło drużynie „Samorzą-
du” Bielska Podlaskiego.
Awans do finałów uzyskały tak-
że reprezentacje: Samorządu
Mrągowskiego oraz ekipa
Urzędu Gminy Mielnik.

W kategori i zespołów 45+,
najwyższy stopień podium zdo-
byli reprezentanci Urzędu Miej-
skiego w Nowym Dworze

Mazowieckim. Drugie miejsce
wywalczyła reprezentacja Sa-
morządu Mrągowskiego, a na
trzecim stopniu uplasowała się
drużyna Urzędu Gminy Golub
Dobrzyń.

Podczas oficjalnego zakoń-
czenia i podsumowania el imi-
nacji , zostal i wyróżnieni także
indywidualni zawodnicy.

W kategori i OPEN najlep-
szym bramkarzem eliminacji
został Sebastian Socha z
Urzędu Gminy Golub Dobrzyń.
Tytuł naj lepszego zawodnika
przypadł z Urzędu Miejskiego
w Mławie.

W podsumowaniu kategori i
45+ należy wyróżnić zwycięzcę
grupy – Urząd Miejski w No-
wym Dworze Mazowieckim.
Ekipą, która zajęła miejsce
drugie w tej grupie i tym sa-
mym awans na finały w Bren-
nej, była reprezentacja

Samorządu Mrągowskiego.
Trzecie miejsce wywalczyła re-
prezentacja Urzędu Miejskiego
w Bydgoszczy.

W tej grupie, naj lepszym
zawodnikiem został wytypowa-
ny Sazonowicz Andrzej – Nowy
Dwór Mazowiecki, a najlep-
szym bramkarzem został Zbi-
gniew Górki – Samorząd
Mrągowo. Statuetkę i nagrodę
dla najstarszego zawodnika
mistrzostw otrzymał Zygmunt
Szatkowski – Urząd Miasta Ni-
dzica.

W organizację tegorocz-
nych eliminacji w Mrągowie,
włączył się Urząd Miasta oraz
Burmistrz Miasta Mrągowa Pa-
ni Otol ia Siemieniec, która ob-
jęła patronatem całą imprezę.

Nagrody rzeczowe i pucha-
ry zostały też ufundowane
przez Starostwo Powiatowe i
Urząd Gminy w Mrągowie.

Rozpoczęła się rekru-
tacja do klas pierw-
szych gimnazjum na
rok szkolny 201 6/201 7

Wymagane dokumenty
wraz z załącznikami, wykaz
ulic w obwodzie Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w
Zespole Szkół nr 1 w Mrągo-
wie oraz wykaz terminów w
postępowaniu rekrutacyjnym i
uzupełniającym są dostępne
na stronie Gimnazjum
www.zs1 mragowo.edupa-
ge.org oraz w sekretariatach
Zespołu Szkół nr 1 .

Uwaga! Wypełnione do-
kumenty należy składać wy-
łącznie w sekretariacie
Gimnazjum nr 2, w szkołach
podstawowych podania nie
będą przyjmowane!
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To już czas na wiosenne porządki. Rusza
zbiórka odpadów wielkogabarytowych!
W naszym mieście po raz kolejny będą zbierane odpady wielkogabarytowe. Bezpłatna akcja
oddawania niepotrzebnych sprzętów i mebli będzie przeprowadzana od 21 marca. Wśród
przedmiotów, które można wynieść przed dom mogą być np.: stare meble, wersalki, fotele,
drzwi czy dywany. Nie wolno natomiast wystawiać odpadów niebezpiecznych, takich jak: aku-
mulatory, baterie, czy farby.
Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego w marcu 2016:

21 .03.201 6
Kolejowa, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Nadbrzeżna, os.
Nikutowo, os. Metalowców, Plutonowa, Sienkiewicza, Sło-
neczna, Wojska Polskiego, Żołnierska.

22.03.201 6
Andersa, Pl. Armii Krajowej, Giżycka, Gołębia, Harcerska,
Jaszczurcza Góra, Krucza, Laskowa, Leśna Droga, Łabę-
dzia, os. Medyk, Młodkowskiego, Młynowa, Nowogródzka,
Ogrodowa, Orla, Podmiejska, Polna, Pl. Prusa, Słowicza,
Tymniki, Widok, Wiejska, Wileńska, Wolności, Żurawia

23.03.201 6
8-go Maja, Boh. Warszawy, Chopina, Dolny Zaułek, Jezior-
na, Pl. Kajki, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krakow-

ska, Królewiecka, Mała, Warszawska, Mały Rynek,
Mazurska, Mickiewicza, Moniuszki, Mrongowiusza, Na
Ostrowiu, Okulickiego, Ratuszowa, Roosevelta, Rybna,
Skłodowskiej, Sobczyńskiego, Sołtyska, Szkolna, Traugut-
ta, Warszawska, Wyspiańskiego, Pl. Wyzwolenia, Żerom-
skiego
24.03.201 6
Dziękczynna, Grunwaldzka, Kopernika, Łąkowa, Oficer-
ska, os. Brzozowe, os. Grunwaldzkie, os. Parkowe, Pia-
skowa

25.03.201 6
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Grabowa,
Jaśminowa, Jaworowa, Kalinowa, Klonowa, Kochanow-
skiego, Krasińskiego, Leśna, Lipowa, Lubelska, Olsztyń-
ska, Orzeszkowej, os.Mazurskie, Przemysłowa, Rynkowa,
Pl. Słowackiego, Torowa, Towarowa, Tuwima, Zielone
Wzgórze.

LAO CHE w Mrągowie!
To coś więcej niż tylko świetna i niepowtarzalna muzyka, która łączy
w sobie wpływy różnych gatunków muzycznych: rocka, elektroniki,
fusion czy hip-hopu. To również wyjątkowe teksty charyzmatycznego
lidera zespołu Huberta "Spiętego" Dobaczewskiego, które znalazły się
w podręcznikach do języka polskiego dla szkół średnich. 24 kwietnia
(niedziela) w mrągowskim CKiT wystąpi zespół LAO CHE!

LAO CHE jest jednym z najpopularniej-
szych zespołów alternatywnych w Polsce.
Zespół został założony w Płocku, w 1 999
roku, przez byłych członków grupy Koli .
Ich muzykę określa się terminem crosso-
ver, gdyż gatunek muzyczny, który upra-
wiają, wykracza poza standardowe ramy
rocka. Formacja zyskała największą popu-
larność wydając w 2005 roku swoją drugą
płytę zatytułowaną Powstanie Warszaw-
skie. Tego samego roku, na zamówienie
Muzeum Powstania Warszawskiego, gru-
pa nagrała singiel Czerniaków. W 201 2 ro-
ku muzycy zostal i uhonorowani Srebrnym

Krzyżem Zasługi.
4 marca 201 5 r. ukazała się nowa płyta

Lao Che zatytułowana Dzieciom .

Zapraszamy na koncert
24 kwietnia (niedziela) 201 6,

godz. 1 8.00
Bilety: 30 zł, 24 zł z Kartą MRTP -
przedsprzedaż do 31 .03.1 6,

40 zł, 32 zł z Kartą MRTP od 1 .04.1 6

Informacja i sprzedaż biletów -
recepcja CKiT

IV Ogólnopolski
Festiwal Polskiej
Animacj i O!PLA

Od 22 marca zapraszamy do
CKiT na cotygodniowe spotkania z
polską animacją. Jak co roku na
widzów czekać będzie największa
panorama najnowszej polskiej ani-
macji , złożona z najlepszych reali-
zacji z ostatnich dwóch lat –
począwszy od fi lmów wysokobu-
dżetowych poprzesz prace szkolne,
off-owe, animowany wideoklip, po
fi lmy bardzo krótkie, abstrakcje i
eksperymenty.
Jurorami na O!PLA będą wszyscy
widzowie biorący udział w projek-
cjach. To oni zdecydują o tym, do
kogo powędrują Złote, Srebrne i
Brązowe Tobołki Koziołka Matołka
oraz l iczne nagrody pozaregulami-
nowe.

ArtMusicCenter i Schola Vocale
zapraszają na „Śpiewy Wielkopost-
ne”. Koncert odbędzie się 23 marca
(środa) w Parafi i Ewangelicko-Au-
gsburskiej w Mrągowie, o godzinie
1 9.00. Wystąpią: Chór Schola Vo-
cale, Magdalena RYDEL, Marlena
PARADOWSKA-KRAJZA, Ewa
DEPTUŁA, Magdalena MAŚLAN-
KA, Chórek ArtMusicCenter i Bar-
tosz PUŁAWSKI.




