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Koniec roku to doskonały moment na małe podsumowanie
tego, co wydarzyło się w minionych dwunastu miesiącach. Dla
naszego Miasta był to z pewnością rok ważny - rozpoczęto i
ukończono wiele znaczących inwestycji, odbyło się wiele
ciekawych imprez kulturalnych i sportowych. Przedstawiamy
zestawienie najważniejszych, naszym zdaniem, informacji i
wydarzeń w 201 7 roku.
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Podsumowanie projektu PlanujeMY Mrągowo
Dobiegł końca projekt PlanujeMY Mrągowo. Były to rozbudowane konsultacje społeczne pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego trzech obszarów: terenów turystycznych
wzdłuż promenady nad Jeziorem Czos od strony Amfiteatru, terenów mieszkaniowych osiedla
przy ul. Wileńskiej, Laskowej, Wiejskiej, Gen. Wł. Andersa, Młynowej i okolicznych ulic oraz
terenów przemysłowych przy ul. Giżyckiej.

Zbieral iśmy opinie na temat ww. tere-
nów podczas Dni Mrągowa i Pikniku Co-
untry, byl iśmy na placu Armii Krajowej
podczas Pikniku Sąsiedzkiego, a także w
Urzędzie Miejskim na spotkaniu z bizne-
sem. Konsultacje pozwoliły na zebranie
bogatej wiedzy o potrzebach i opiniach
różnych grup interesariuszy: mieszkań-
ców, przedsiębiorców oraz turystów. Uzy-
skane opinie zostały zebrane w raport i
przekazane projektantce planu. Reko-
mendacje w raporcie obejmują te wnioski
uczestników konsultacj i , które mieszczą
się w zakresie możliwych do wprowadze-
nia zmian. Pozostałe opinie, które nie
znalazły odzwierciedlenia w rekomenda-
cjach, są równie cennym materiałem –
mogą być bowiem wskazówką dla władz

Miasta w planowaniu kluczowych, po-
trzebnych społecznie inwestycji bądź in-
nych rozwiązań.

Projekt planu po zmianach zostanie
wyłożony do publicznego wglądu, a także
zostanie zorganizowana dyskusja publicz-
na. Na tym etapie ciągle będzie można
składać pisemne uwagi do planu. Zebrane
uwagi rozpatruje Burmistrz i Rada Miej-
ska, w przypadku decyzji o ich uwzględ-
nieniu plan trafia ponownie do projektanta.
Cały proces planistyczny zakończy się
uchwaleniem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego przez Radę
Miejską w Mrągowie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za-
angażowanym w proces konsultacj i , w
szczególności: Katarzynie Nielepiec – ar-

chitektce i projektantce zmiany MPZP,
Monice Siwik – architektce oraz Roberto-
wi Wróblowi – miejscowemu przewodni-
kowi turystycznemu. Dziękujemy Marii
Perchuć-Żółtowskiej oraz Piotrowi Smol-
nickiemu, którzy wspieral i urząd z ramie-
nia Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych Stocznia oraz Pracowni
Zrównoważonego Rozwoju. Dziękujemy
wszystkim mieszkańcom, turystom i
przedsiębiorcom za poświęcony czas i
cenne uwagi. Cieszymy się, że wspólnie
mogliśmy decydować o zapisach w planie
i rozwoju naszego miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z ra-
portem, który jest dostępny na naszej
stronie www.mragowo.pl w zakładce Dla
Mieszkańców/Planowanie Przestrzenne

Mrągowianie nomino-
wani do żeglarskiej
kadry narodowej

Polski Związek Żeglarski po-
dał skład kadry narodowej na
201 8 rok. Aż 8 zawodników z
naszego powiatu znalazło się
w gronie nominowanych. Za-
wodnicy otrzymali nominacje
podczas Gali Polskiego
Związku Żeglarskiego, która
odbyła się 30 listopada.

W czasie Gali Polskiego
Związku Żeglarskiego, która
odbyła się w Centrum Olimpij-

skim w Warszawie zaprezento-
wano nazwiska sportowców,
którzy weszli w skład kadry na-
rodowej Polskiego Związku Że-
glarskiego na 201 8 rok. Wśród
nominowanych znalazło się
osiem nazwisk z naszego po-
wiatu.
Powołani do Kadry Narodowej
ze Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego w Mrągowie:

Michał Lis (klasa Windsur-
fing Techno 293), Oliwia Chom-
ka (klasa Windsurfing Techno
293), Mikołaj Merkler (klasa
Optimist), Mateusz Gigielewicz
(klasa Optimist), Hubert Bałdy-
ga (klasa l 'Equipe), Grzegorz

Sitare (klasa l 'Equipe).
Powołani do Kadry Narodowej
z I LO w Mrągowie: Dawid Li-

twinek (klasa Windsurfing
RS:X), Cezary Sternicki (klasa
DN sport zimowy).
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„Koperta życia”

Miasto Mrągowo, z inicjatywy
Mrągowskiej Rady Seniorów,
rozpoczęło realizację akcji pn.
„Koperta życia”. Akcja skiero-
wana jest do mieszkańców na-
szego Miasta, szczególnie osób
chorych i samotnych. „Koperta
życia” ma za zadnie zwiększyć
poczucie bezpieczeństwa oraz
usprawnić pracę zespołów ra-
townictwa medycznego.

Kopertę należy przechowywać
w lodówce, w widocznym miejscu.
Lodówka jest miejscem umownym,
dzięki temu, że wszyscy będą
przechowywali je w tym samym
miejscu, służby ratownicze będą
wiedziały gdzie jej szukać, co przy-
spieszy akcję ratowania życia.

W kopercie znajdują się: karta
informacyjna o stanie zdrowia, któ-
rą należy wypełnić w porozumieniu
z lekarzem, naklejka informacyjna,
którą należy nakleić na lodówkę
oraz naklejka sygnalizująca, którą
powinno umieścić się na drzwiach
wejściowych do domu bądź kuchni.

Przygotowanych jest 1 000 szt.
kopert. Dystrybucja odbędzie się
poprzez lokalne Stowarzyszenia,
które działają na rzecz Seniorów
oraz poprzez Urząd Miejski w Mrą-
gowie. Osoby zainteresowane po-
siadaniem „Koperty życia” mogą
zgłaszać się do Punktu Obsługi In-
teresanta w Urzędzie Miejskim w
Mrągowie (pokój nr 24, I piętro).

Odbiór odpadów
w okresie świątecznym

W związku z okresem świą-
tecznym, uprzejmie informuję, że
odbiór odpadów z nieruchomości
wielorodzinnych przypadający na
dzień 25 grudnia 201 7 r. , odbędzie
się w sobotę 23 grudnia 201 7 r. , do
godz. 1 2.00, gdyż Stacja Przeła-
dunkowa w Polskiej Wsi otwarta
jest w sobotę wyłącznie do godz.
1 4.00.

Aby w okresie Świąt nie dopu-
ścić do bałaganu wokół pojemni-
ków, musimy wspólnie dbać o
czystość i porządek wokół nich,
dlatego też prosimy o:
- zgniatanie puszek, kartonów i bu-
telek plastikowych przed wrzuce-
niem ich do pojemnika,
- wrzucanie worków z odpadami
zmieszanymi do pojemników,
- zamykanie pojemników,
- jeśl i jest to możliwe pozbycie się
większych odpadów w piątek.
Po Świętach odbiór odpadów od-
będzie się zgodnie z harmonogra-
mem tj. w środę 27 grudnia 201 7 r.

Orszak Trzech Króli
przejdzie przez Mrągowo!
6 stycznia 201 8r. ulicami Mrągowa po raz pierwszy przejdzie Or-
szak Trzech Króli. Nasze miasto dołączy do grona ponad sześciu-
set miejscowości w całej Polsce, w których odbywa się Orszak.

Organizacji tego wydarzenia podjęły się
osoby świeckie ze wszystkich mrągowskich
parafi i , wspierane przez duchownych.
Parafiom zostały przydzielone kolory
reprezentujące jednego z trzech król i . Parafia
św. Rafała Kalinowskiego oraz parafia Matki
Bożej Saletyńskiej będą pochodem koloru
czerwonego, w którym wyruszy król europejski
Kacper. Parafia bł. Honorata Koźmińskiego i
parafia św. Ojca Pio otrzymały kolor niebieski,
który reprezentuje Baltazara – króla
afrykańskiego. Parafia św. Wojciecha będzie
pochodem koloru zielonego, a przejdzie w nim
król azjatycki Melchior. Orszaki wyruszą spod
parafi i i o godzinie 1 2:30 spotkają się na ulicy
Sobczyńskiego przy zejściu na Mały Amfiteatr,
skąd, jako jeden pochód, przejdą do stajenki
znajdującej się przy pomniku Jana Pawła I I .

Idea Orszaku zakłada przede wszystkim
wspólne kolędowanie oraz pokłon
nowonarodzonemu Dzieciątku. Wydarzenie
uzyskało wsparcie władz miasta, radnych oraz
mrągowskich instytucj i . Zaangażowały się
również szkoły, grupy i zespoły oraz
stowarzyszenia. W Orszaku Trzech Króli może
wziąć udział każdy, co dodatkowo jeszcze

podkreśla tegoroczne hasło – „Bóg jest dla
wszystkich”. Jest to możliwość wspólnego
spędzenia czasu z rodziną i radosnego
przeżycia święta Objawienia Pańskiego.
Szczegółowe informacje doty- czące godziny
uformowania się orszaku będą przekazywane
w parafiach.
Wydarzenie wspiera UrządMiejski wMrągowie.

Ponad 150 mrągowskich serc
zagra dla noworodków
Ponad 1 50 osób będzie zaangażowanych w przygotowania 26. Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mrągowie. Wolon-
tariusze tradycyjnie będą kwestować w całym powiecie
mrągowskim, a także podczas licznych wydarzeń organizowanych
w Centrum Kultury i Turystyki.

Tegoroczny mrągowski finał WOŚP zapo-
wiada się niezwykle gorąco. Wszystko za
sprawą ponad 1 50 wolontariuszy, którzy ca-
łym sercem włączyli się w przygotowanie
26-tej edycji największej zbiórki publicznej w
Polsce.

Dodać jednak należy, że wydarzenie two-
rzyć będzie dwa razy więcej osób. Jedni chcą
kwestować z orkiestrową puszką, inni tworzą
różnorodne inicjatywy mające wzbogacić pro-
gram 26. Finału WOŚP w Mrągowie. Cel jest
jeden. Pobić ubiegłoroczny rekord.

- Finał dopiero w drugą niedzielę stycznia,
ale niepowtarzalny kl imat już czuć w powie-
trzu. W styczniową niedzielę kwestować bę-
dzie nie tylko Mrągowo, ale także mniejsze
miejscowości z powiatu mrągowskiego. Wo-
lontariuszami są zarówno dzieci, młodzież,
jak i osoby dorosłe. Każdy chce włączyć się w
to wyjątkowe wydarzenie poświęcając swój
czas i zaangażowanie - mówi Robert Wróbel,
szef mrągowskiego sztabu.

Tym razem mrągowski sztab zagra z Or-
kiestrą Jurka Owsiaka dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków. 26. Finał WOŚP od-
będzie się w niedzielę 1 4 stycznia 201 8 roku.
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Miasto Mrągowo liderem
rankingu Gmina na 5!
Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej już po raz
ósmy wyłonił gminy najbardziej przyjazne inwestorom. Studenci
wcielil i się w rolę klientów i przetestowali kontakty urzędów z po-
tencjalnymi inwestorami.

Jak co roku badanie objęło
ponad 650 gmin w całym kra-
ju. Oceniano w nim informacje
dostępne na stronach interne-
towych urzędów oraz kontakt
mailowy z urzędnikami odpo-
wiedzialnymi za relacje z biz-
nesem.

Mrągowo zdobyło w tym
roku najwyższą sumaryczną
ocenę, zdobywając 91 %
wszystkich możliwych punktów
i plasując się tym samym na 1
miejscu w rankingu. Jak pod-
kreślają twórcy raportu, Miasto
uzyskało wysokie oceny w
każdym z badanych obszarów,
w szczególności za perfekcyj-
ną odpowiedź na pytania za-
dane drogą elektroniczną,

Mrągowo zaszczytny tytuł
Gminy na 5! zdobyło już po
raz trzeci z rzędu, uzyskując
tym samym status Złotej Gmi-
ny.

Wręczenie wyróżnień od-
było się 1 1 maja podczas kon-

ferencji „Forum Gmin na 5!” w
Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie, podczas której
przedstawiciele środowiska
naukowego, biznesu oraz sa-
morządowcy wymienial i się
dobrymi praktykami i wspólnie
zastanawial i nad rozwijaniem
współpracy.
– Jest to dla nas niesamowite

wyróżnienie – mówiła podczas
forum Burmistrz Mrągowa
Otolia Siemieniec. – Zdajemy
sobie sprawę, że samo przy-
gotowanie terenów inwesty-
cyjnych nie wystarczy.
Najważniejsi są ludzie i rela-
cje. To od nich zależy, czy in-
westor będzie czuł się dobrze
w naszej gminie.

Teleopieka - nowa forma wsparcia dla seniorów
Miasto Mrągowo podpisało deklarację dotyczącą przystąpienia do pi-
lotażowego programu wdrażania usług teleopiekuńczych w wybra-
nych gminach województwa warmińsko-mazurskiego w roku 201 8. W
ramach programu mieszkańcy Mrągowa będą mogli skorzystać z
usług opiekuńczych świadczonych w formie teleopieki.

Program skierowany jest do osób, które mo-
gą potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie
potrafią, nie mogą jej wezwać w tradycyjny spo-
sób. System teleopieki polega na zdalnym moni-
torowaniu bezpieczeństwa i zdrowia
podopiecznych. Osoby, które zostaną objęte te-
leopieką zostaną wyposażone w telefon oraz
bransoletkę z „czerwonym przyciskiem alarmo-
wym”, podczas zagrożenia, gdy podopieczni na-
cisną przycisk, połączą się z operatorem, który
podejmie decyzję o rodzaju interwencji , wów-
czas zostanie udzielona natychmiastowa pomoc.
System teleopieki będzie działał w domu pod-

opiecznego przez 24 godziny na dobę.
Teleopieka – to opieka na odległość, z której

będą mogli skorzystać samotni i schorowani se-
niorzy, którzy ukończyli 60 lat, posiadają spraw-
ną linię telefoniczną i niezastrzeżony numer
telefonu oraz regularnie uiszczają opłatę teleko-
munikacyjną.

Na chwilę obecną Urząd Miasta Mrągowo
dokonuje wszelkich niezbędnych formalności.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w
przedmiotowej sprawie do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mrągowie, do Pani Ewy
Krym.

Mrągowo wolne
od smogu

Polski Alarm Smogowy
przeanalizował dane z
201 6 roku zebrane
przez stacje pomiarowe
Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
Wśród miast o najniż-
szej liczbie dni ze stę-
żeniem PM1 0 większym
niż 50 mikrogramów na
metr sześcienny znala-
zło się Mrągowo.

Zestawienie Polskiego
Alarmu Smogowego dotyczy
najbardziej zanieczyszczo-
nych miast w Polsce,
uwzględniając pomiary pyłu
PM1 0 oraz rakotwórczego
benzo(a)piranu. Jak wynika
z analizy, poziom zanie-
czyszczenia został przekro-
czony w 24 miastach w
Polsce, zlokalizowanych w
większości na terenie Ślą-
ska, Małopolski i Łódzkiego.

Jak podkreśla Polski
Alarm Smogowy - zanie-
czyszczonym, "smogowym"
powietrzem nie można od-
dychać więcej niż 35 dni w
roku. Niestety i te normy w
wielu miastach zostały
przekroczone. Rekordzistą
był Kraków, w którym w
201 6 roku wystąpiło 1 65 ta-
kich dni.

Sytuacja na Warmii i
Mazurach na szczęście nie
jest tak dramatyczna. Stol i-
ca Warmii i Mazur znalazła
się wśród miast o najniższej
l iczbie dni ze stężeniem
PM1 0 przekraczający do-
puszczalne normy. W Olsz-
tynie w 201 6 r. odnotowano
1 1 takich dni, a w Mrągowie
1 3. Poza tym dobrze wypa-
dły też Białystok (2 dni), So-
pot i Suwałki (po 3 dni),
Gdynia (5 dni), Słupsk (6
dni), Gdańsk (9 dni), Piw-
niczna (1 0 dni) i Szczecin
(1 3 dni). Polski Alarm Smo-
gowy przypomina, że głów-
nym źródłem rakotwórczego
benzo(a)pirenu są gospo-
darstwa domowe z przesta-
rzałymi piecami węglowymi.

Źródło: UM Olsztyn
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Lepiej widoczni – bardziej bezpieczni
Po ponad rocznych staraniach samorządu oraz aktywnych mieszkańców Mrągowa kilkanaście
przejść dla pieszych rozbłysło światłem dodatkowych lamp. To dzięki środkom finansowym
gminy w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz dofinansowaniu z rządowego
programu „Razem bezpieczniej”.

Na przestrzeni ostatnich 3
lat odnotowano kilka niebez-
piecznych zdarzeń drogowych
w bliskości ważnych budynków
użyteczności publicznej: szkół,
przedszkoli , szpitala powiato-
wego, stadionu miejskiego,
oraz w pobliżu drogi dojazdo-
wej do osiedla Mazurskiego.
Przyczyny to zazwyczaj połą-
czenie wielu czynników, jednak
wśród nich jest niewystarczają-
ce doświetlenie przejść dla pie-
szych. Problem bezpie-
czeństwa na mrągowskich dro-
gach, wielokrotnie sygnalizowa-
ny przez mieszkańców, stał się
priorytetem w planach inwesty-
cyjnych miasta. Samorząd pod-
jął decyzję o kompleksowym
doświetlenu przejść dla pie-
szych na drogach gminnych i
krajowych w mieście. W 201 6
roku w ramach Mrągowskiego
Budżetu Obywatelskiego zosta-
ła zgłoszona inicjatywa zamon-
towania dodatkowego oświe-
tlenia przy przejściach dla pie-
szych na drodze krajowej nr 1 6
(ul ica Wojska Polskiego).
Wsparcie finansowe dla przed-
sięwzięcia udało się równolegle
uzyskać z „Programu ograni-
czania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań

RAZEM BEZPIECZNIEJ im.
Władysława Stasiaka na lata
201 6 i 201 7” Niestety, trudności
prawne z uzgodnieniem warun-
ków finansowych i technicz-
nych uniemożliwiły realizację
inwestycji . Otrzymana dotacja
musiała zostać w 90% zwróco-
na, z pozostałych środków zor-
ganizowano kampanię edu-
kacyjną pod hasłem „Polub ze-
brę! Nie warto świrować, warto
się zachować!” Odbyło się sze-
reg spotkań edukacyjnych dla
dzieci, seniorów i osób niewido-
mych i niedowidzących. Wolon-
tariusze z gimnazjum przy
Kopernika 2 wraz z pracowni-
kami Urzędu Miejskiego i funk-
cjonariuszami mrągowskiej
Policj i przeprowadzil i akcję
ulotkową w okolicach najbar-
dziej niebezpiecznych przejść
dla pieszych. Uczestnicy kam-
panii otrzymywali również od-
blaskowe gadżety.

Rok 201 7 przyniósł przełom
w procedurze uzgodnień z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Olsztynie.

Dzięki temu przystąpiono do re-
al izacji inwestycji doświetlenia
przejść dla pieszych przy ulicy
Wojska Polskiego. Jednocze-
śnie w ramach kolejnej edycji
Programu „Razem bezpiecz-
niej” pozyskano środki na mon-
taż dodatkowych lamp nad
„zebrą” w kolejnych lokaliza-
cjach: przy ul icy Mrongowiusza,
Okulickiego i Wolności. Tym ra-
zem udało się z powodzeniem
przystąpić do robót budowla-
nych oraz do szeroko zakrojo-
nych działań edukacyjnych.
Bezpieczniejsze drogi to bo-
wiem połączenie dobrze zago-
spodarowanej przestrzeni
publicznej z rozwojem świado-
mości i odpowiednich postaw
wśród wszystkich uczestników
ruchu. Dlatego też tegoroczna
kampania bezpiecznego poru-
szania się na drodze otrzymała
hasło przewodnie „Uważaj na
zebrę!”

ZZA KÓŁKA NA ROWER, Z
ROWERU NA ZEBRĘ

Na początku roku szkolne-
go organizatorzy kampanii
przyłączyli się do obchodów
Dnia bez Samochodu. W popo-
łudniowych godzinach w piątek
22 września można było na-
tknąć się w Mrągowie na nieco-
dzienny widok. Ponad 50
rowerzystów i pieszych zaświe-
ciło przykładem na drodze.
Funkcjonariusze policj i , razem
z dziećmi w odblaskowych ka-
mizelkach, zatrzymywali kie-
rowców przy Skwerze Jana
Pawła I I , aby z wolontariuszami
Mrągowskiego Stowarzyszenia
Rowerowego przeprowadzać
test wiedzy o bezpieczeństwie
na drodze. Zaskoczenie zmoto-
ryzowanych było niemałe, jed-
nak tych najbardziej
wyedukowanych czekała miła
niespodzianka: koszulka z od-
blaskowym herbem Mrągowa i
logotypem „zebrowej” kampanii .
Tymczasem inni rowerzyści w
żółtych kamizelkach promują-
cych akcję przemierzali na ro-
werach miasto, rozdając ulotki
edukacyjne, a jednocześnie sa-
mi świecąc przykładem, jak za-
chowywać się przy przejściach
dla pieszych. Następnie o go-
dzinie 1 8.00 spod ratusza wyru-
szył Rowerowy Przejazd
Świateł, który oprócz dobrej za-

bawy miał na celu zwrócenie
uwagi na właściwe oświetlenie
rowerów.

ODBLASKOWY SPACER
W październikowym wyda-

rzeniu wzięło udział ponad 200
osób z czterech przedszkoli
oraz z Zespołu Szkół Specjal-
nych: dzieci i ich rodziny, wy-
chowawcy i dyrektorzy, a także
grupa zuchów ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 . Z pięciu róż-
nych punktów w Mrągowie o
umówionej godzinie ruszyły
barwne korowody. W odblasko-
wych chustkach z zebrą – zna-
kiem kampanii , spacerowicze
rozdawali przechodniom ulotki
o bezpiecznym zachowaniu się
na drodze i prezentowali zasa-
dy prawidłowego przechodze-
nia przez przejścia dla
pieszych. Po dojściu do Cen-
trum Kultury i Turystyki okazało
się, że popularność akcji była
tak duża, że nie wszyscy zmie-
ścil i się na sali przygotowanej
na finalne spotkanie. Jednakże
nawet przy takiej przysłowiowej
„klęsce urodzaju” nikt nie od-
szedł z pustymi rękami. Odbla-
skowe chusty, torby, opaski i
zawieszki trafiły do wszystkich
spacerowiczów, aby służyć im
na co dzień podczas porusza-
nia się po mieście. Funkcjona-
riusze policj i przećwiczyl i z
dziećmi zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym i za-
prezentowali animowany fi lm
edukacyjny.

BIEG OD ZEBRY DO ZEBRY
W rześki chłodny poranek

1 2 l istopada pod Urzędem
Miejskim zebrała się odblasko-
wa ekipa 30 biegaczy. Najmłod-
si miel i po 7 lat i ambitnie

stanęli obok wytrenowanych
zawodników z Klubu Biegacza
Mrągowo. W chustach i kami-
zelkach z rozpoznawalnym już
znakiem „Uważaj na zebrę” ru-
szyl i w trasę po mieście. Odbla-
skowy korowód przemierzył
ul icę Królewiecką, Warszaw-
ską, zakręcił wokół Ronda Kre-
sowiaków, przebiegł wzdłuż
ul icy Mrongowiusza, Okulickie-
go i dotarł z powrotem pod
drzwi Urzędu Miejskiego. Pod-
czas biegu uczestnicy zatrzy-
mywali się przed przejściami
dla pieszych, prezentując zasa-
dy prawidłowego zachowania
się na drodze. Ci, którzy ich
spotkali , otrzymali ulotki przy-
pominające, jak należy zadbać
bezpieczeństwo swoje i innych.
Biegaczom towarzyszą również
zmotoryzowani. Przez dwa dni,
1 2 i 1 3 l istopada, na ul icach
miasta można było zobaczyć
taksówki z powiewającymi żół-
tymi flagami, prezentującymi lo-
go „Uważaj na zebrę!”. To
kierowcy Radio Taxi „WAMA” i
Radio Taxi „PLANETA” włączyli
się w akcję. Dzięki nim na mia-
sto wyjechało 30 aut promują-
cych kampanię.

ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM NA
DRODZE

Przed nami przedświątecz-
ne zakończenie prac budowla-
nych na ostatnich przejściach
dla pieszych. Na Boże Naro-
dzenie zaświecą więc wszyst-
kie nowo zamontowane lampy
uliczne. Niech czas świąteczny
przyniesie nam więcej światła
na mrągowskich drogach, ale
też więcej refleksj i nad tym, jak
dbamy o bezpieczeństwo na
drodze. To my świećmy przy-
kładem w pobliżu każdej zebry!
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Tak minął rok 2017 w naszym mieście

Styczeń
Rekord na 25. Finale WOŚPwMrągowie!
O takim wyniku 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Mrągowie można było tylko
marzyć. Mrągowianie wykazali się niezwykłą mo-
bil izacją i otwartymi sercami. Udało się bowiem
zebrać kwotę 70 307,02 zł, co stanowi kwotę dwu-
krotnie wyższą niż w roku ubiegłym. Jest to rekor-
dowy wynik biorąc pod uwagę wszystkie
mrągowskie finały!

Luty
Firma Termik z tytułem Gazele Biznesu
W lutym w Hotelu Warmińskim w Olsztynie, odby-
ła się XVI I Edycja Rankingu Gazele Biznesu 201 6,
w kategori i małych i średnich firm. Spośród 480
firm z województwa warmińsko-mazurskiego wy-
brano 1 00, wśród których znalazła się firma TER-
MIK Sp. z o.o. z Marcinkowa.
W lutym odbył się również coroczny Bal Biznesu.
Do mrągowskich przedsiębiorców trafiły wyróżnie-
nia w trzech kategoriach – działalność społeczna,
wizja i innowacyjność oraz sukces. Bal Biznesu
był także okazją do wyróżnienia firm, które w tym
roku obchodziły jubi leusze swojej działalności.

Marzec
Święto Sportu. Zwycięża Patrycja Lis!
VII Mrągowska Gala Sportu odbyła się 3 marca.
Sportowcem Roku została Patrycja Lis z Bazy
Mrągowo. Reprezentanci Bazy zdominowali
pierwszą „1 0” w kategori i Najlepszych Sportow-
ców Mrągowa. Nagrody wręczono także w 7 in-
nych kategoriach: Działacz Sportowy Roku,
Drużyna Roku, Sportowe Odkrycie Roku, Impreza
Sportowa Roku, Sportowy Ambasador Mrągowa,
Sponsor Roku i Trener Roku.

Kwiecień
Zasadzono „Dąb Pamięci”
W ramach programu „Katyń. . . Ocalić od zapo-
mnienia” w Zespole Szkół nr 4 w Mrągowie zasa-
dzono „Dąb Pamięci” ku czci porucznika
Zygmunta Krajewskiego, jednego z polskich żoł-
nierzy zamordowanych w Katyniu. Podniosła uro-
czystość miała miejsce we wtorek 1 1 kwietnia.

Maj
300 tancerzy na „Entry Street”
W Mrągowie z dużym „przytupem” zadebiutowała
taneczna impreza pod nazwą „Entry Street”. Oko-
ło 300 tancerzy z różnych regionów Polski walczy-
ło na scenie CKiT w wydarzeniu organizowanym
przy wsparciu Mrągowskiego Budżetu Obywatel-
skiego i lokalnych sponsorów. Podsumowanie im-
prezy w materiale video w ramach Magazynu
Mrągowskiego.

Czerwiec
10-lecie MUTW
1 0-lecie istnienia obchodził w tym roku Mrągowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z tej okazji , 9
czerwca, zorganizowano wyjątkową uroczystość.
Były wspomnienia, podziękowania i chwile podsu-
mowań dotychczasowej działalności.
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Podsumowanie najważniejszych wydarzeń

Lipiec
Otwarcie dolnej płyty boiska
1 l ipca nastąpiło oficjalne otwarcie dolnej
płyty boiska na Stadionie Miejskim w
Mrągowie. Inwestycja, która rozpoczęła
się pod koniec października 201 6 roku
została dofinansowana przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

Sierpień
Otwarcie boiska w FedEx
W Mrągowie otwarto nowe boisko, prze-
znaczone przede wszystkim do gry w pił-
kę ul iczną (Football 3). Fundatorem
inwestycji jest amerykańska firma FedEx,
która stawia tego typu areny w różnych
częściach świata. Mrągowskie boisko
jest drugim w Europie obiektem tego typu
ufundowanym przez FedEx. Uroczystość
otwarcia uświetnił swoją obecnością
m. in. Jerzy Dudek.

Wrzesień
70 lat mrągowskiego hufca
We wrześniu obchodzil ismy jubileusz 70-
lecia Hufca ZHP imienia Janusza Kor-
czaka w Mrągowie. Okrągły jubi leusz był
okazją nie tylko do wspólnego spotkania
się, ale także przeżycia na nowo harcer-
skich wspomnień. W ramach sobotnich
obchodów, które odbyły się w Centrum
Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprezen-
towany został dorobek mrągowskiego
hufca. Poznaliśmy także dumy naszego
powiatu.

Październik
Wyniki MBO 2018
Mrągowo złapane w fotografi i oraz Mrą-
gowski Parkour Park – to zwycięskie pro-
jekty Mrągowskiego Budżetu
Obywatelskiego na 201 8 rok. Łącznie
mrągowianie oddali ponad 4500 głosów.
W przyszłym roku, w ramach MBO 201 8,
miasto zrealizuje aż 9 projektów zapro-
ponowanych przez mieszkańców.

Listopad
Remont CKiT zakończony
Dobiegł końca prowadzony w 201 6 i
201 7 roku remont Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Mrągowie. Łączny koszt za-
mknął się w kwocie bl isko pół mil iona
złotych, z czego połowa pochodziła ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Grudzień
Jaśniej na przejściach dla
pieszych
Wiele przejść dla pieszych na mrągow-
skich ul icach została doświetlona dodat-
kowymi lampami. Jest zdecydowanie
jaśniej i bezpieczniej. Oświetlenia pojawi-
ły się na ulicach: Wojska Polskiego,
Mrongowiusza i Okulickiego.
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Miejskie inwestycje. Podsumowanie roku
Rok 2017 to czas wytężonej pracy m.in. w zakresie inwestycji. Warto więc podsumować i przy-
pomnieć sobie wszystko to co udało się zrealizować w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i
Plutonowej wraz z infrastrukturą techniczną

Koszt: 1 898 804,1 2 zł

Przebudowa drogi ul. Widok
wraz z infrastrukturą techniczną

Koszt: 843 869,61 zł

Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej

Koszt: 374 289,60 zł

Przebudowa boiska - dolnej płyty
na terenie Stadionu Miejskiego

Koszt: 1 674 970,93 zł

Zagospodarowanie terenu miejskiego
przy budynku ul. Królewiecka 54B i 58

Koszt: 404 086,1 9 zł

Remont siedzisk widowni amfiteatru
przy ul. Jaszczurcza Góra

Koszt: 352 394,99 zł

8 PODSUMOWANIE ROKU
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Remont nawierzchni chodnika
w ul. Kopernika i Grunwaldzkiej

Koszt: 304 845,45 zł

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Roosevelta nr 24-28

Koszt: 232 345,1 7 zł

Adaptacja budynku na siedzibę
Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej

(inwestycja zakończy się w 201 8 roku)

Koszt: 3 61 8 880 zł

Pozostałe inwestycje
wykonane w 2017 roku:

Budowa odcinka drogi łączącej
Zachodnią Obwodnicę Mrągowa - Etap I I
(wykonano tylko sieć kanalizacji sanitar-
nej). Koszt: 21 9 490,82 zł

Remont nawierzchni Placu B. Prusa.
Koszt: 1 55 1 29,83 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego przez doświetlenie przejść dla pie-
szych na drogach gminnych w Mrągowie.
Koszt: 1 50 024, 1 2 zł

Modernizacja sali konferencyjnej w bu-
dynku użyteczności publicznej przy ul.
Królewieckiej 60 A. Koszt: 1 31 765,05 zł

Budowa (rozbudowa) oświetlenia ul icz-
nego przy przejściach dla pieszych w
ciągu ul. Wojska Polskiego.
Koszt: 1 07 682 zł

Budowa miejsc postojowych na os. Ma-
zurskim – (zadanie MBO 201 7).
Koszt: 1 01 598 zł

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej
od ul. Wolności, dz. nr 2-1 69/5.
Koszt: 98 1 03,27 zł

Budowa ciągu komunikacyjnego od ul.
Młynowej w kierunku ul. Giżyckiej, dz. nr
2-5/1 , 2-5/2/.
Koszt: 92 988 zł

Remont nawierzchni jezdni w ul. Koper-
nika. Koszt: 83 979,48 zł

Budowa bramy treningowej do treningu
funkcjonalnego.
Koszt: 68 789 zł

Przebudowa parkingu przy os. Parkowe
1 1 w Mrągowie.
Koszt: 68 01 9 zł

Remont nawierzchni jezdni w ul. War-
szawskiej. Koszt: 56 960 zł

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ul. Warszawskiej.
Koszt: 55 350 zł

Remont nawierzchni chodnika w ul. Pia-
skowej.
Koszt: 47 1 973,45 zł

Budowa pomostu pływającego na jezio-
rze Czos przy Ekomarinie.
Koszt: 42 709,1 4 zł

Siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldz-
kim. Koszt: 34 071 zł

Budowa ciągu pieszego w ul. Młodkow-
skiego w Mrągowie. Koszt: 25 31 3,40 zł

Przygotowanie terenu rekreacyjnego
przy ul. Giżyckiej na miejsce pod ogni-
sko. Koszt: 1 9 065 zł
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Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej
(inwestycja zakończy się w 201 8 roku)

Koszt: 3 309 694 zł
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Sezon imprezowy był naprawdę gorący!
Mrągowo to miasto ludzi aktywnych i otwartych na nowe wyzwania, stolica rozrywki i spotkań
wśród pięknych, mazurskich plenerów. Słynie z dobrej zabawy i niezapomnianych imprez w

amfiteatrze nad jeziorem Czos. Tegoroczne lato upłynęło naprawdę gorąco!

Na początku wakacji odbyły się Dni
Mrągowa, podczas których wspólnie z
Mlekpolem świętowalismy 20 urodziny Ma-
ślanki Mrągowskiej. Na mrągowskich sce-
nach pojawil i się między innymi: Łąki Łan,
Cleo, Strachy na Lachy i Vox.

W lipcu odbyła się również XIX Mazur-
ska Noc Kabaretowa, która zgromadziła
komplet publiczności w mrągowskim amfi-
teatrze.

W amfiteatrze odbyły się również: Gyp-
sy Karnaval, Festiwal Muzyki Operowej
Belcanto, Kłobuki Fest i Projektu Arbore-
tum. Koniec miesiąca to tradycyjnie Piknik
Country, podczas którego oprócz porząd-
nej dawki dobrej muzyki, swój 20 jubileusz
obchodziła piosenka „Wszystkie drogi pro-
wadzą do Mrągowa” Czarka Makiewicza.

W sierpniu odbył się Festiwal Kultury
Kresowej. W mieście pojawiły się zespoły z

Ukrainy, Litwy, Białorusi, Czech oraz Pol-
ski. Głównymi punktami imprezy były: kon-
certy, wystawy, kiermasze oraz
wieczornica kresowa.

W mrągowskim amfiteatrze zagościły
również trzy nowe propozycje: organizowa-
ny wspólnie z telewizją Polsat - Festiwal
Weselnych Przebojów, I Top Festiwal Mrą-
gowo – Legendy Polskiego Rock’n’Rolla
oraz Polska Noc Kabaretowa.

1 0 PODSUMOWANIE ROKU
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- Okres wakacyjny już dawno za nami.
Było sporo czasu na podsumowanie i
wyciągniecie wniosków. Jaki był mi-
niony sezon, czy był udany? Ilu tury-
stów odwiedziło nasze miasto, skąd do
nas przyjeżdżali?
- Miniony sezon był udany. Największa
grupa turystów to Polacy i Niemcy. Obco-
krajowcy co roku odwiedzają nas bardzo
licznie. W tym roku pojawil i się turyści,
m. in. z Japonii , Norwegii , RPA, Azerbej-
dżanu, USA, Szwecji , Estonii i Argentyny.
Szczególnie miło wspominamy sympa-
tycznego starszego pana z Litwy ze
wschodnim zaśpiewem, który informację
o odjazdach autobusów z przystanków
miejskich skomentował "Autobusy na PKS
nie zajeżdżają. ŁOT, Polska!". I właśnie
połączenia autobusowe to duży problem
na Warmii i Mazurach. Z Mrągowa w se-
zonie letnim brakuje połączeń, np. do
wioski letniskowej jaką jest Krutyń, słyną-
ca ze spływów kajakowych czy spływów
łodziami ze sztakerem; do Gierłoży, gdzie
znajduje się dawna kwatera Hitlera; czy
nawet do Sanktuarium Maryjnego w
Świętej Lipce. Jeśl i chodzi o wyciąganie
wniosków to to jest, moim zdaniem, głów-
ny czynnik hamujący rozwój turystyki. To
denerwuje naszych turystów i szczerze
mówiąc nas też. Turystów drażni nie tylko
brak połączeń autobusowych, ale również
brak pociągów. Są bardzo rozczarowani,
gdy dowiadują się, że pociągi pasażerskie
już od wielu lat nie dojeżdżają do Mrągo-
wa. Turyści chcą być ekologiczni, podró-
żować komunikacją międzymiastową, ale
niestety, przewoźnicy im tego nie ułatwia-
ją. Mrągowo, o czym wydaje mi się nie-
wielu mieszkańców wie, jest obok
Mikołajek największym centrum turystycz-
nym województwa! Mamy ok. 3 500 tys.
miejsc noclegowych. Ale bez własnego
auta trudno komfortowo zwiedzać region.
- Jak turyści oceniają Mrągowo?
- Turyści doceniają kameralność naszego
miasta. Mimo, że latem zdarza się, że jest
tłoczno, to okazuje się, że w Mikołajkach
jest dużo większy ścisk i to właśnie w
Mrągowie można przyjemniej odpocząć.
Turyści zauważają, że Mrągowo jest bar-
dzo zadbane, nie brakuje ukwieconych
skwerów, przyjemnie spaceruje się ul icz-
kami z odrestaurowanymi kamieniczkami.
Zawsze zwracamy im uwagę na to, by za-
dzieral i głowę w górę i oglądali piękne
balkony. Nawet pochodzący z Mrągowa
Wojciech Malajkat w udzielanych przez
siebie wywiadach na temat rodzinnego
miasta często o nich wspomina. Turyści,
szczególnie Ci, którzy przyjeżdżają do

nas z dziećmi, doceniają wszystkie udo-
godnienia, które oferuje im Mrągowo, jak
np. tramwaj wodny, dzięki któremu mogą
szybciej przedostać się na drugą stronę
jeziora, czy kilkuosobowe rowery, dzięki
którym odbędą przyjemną rodzinną wy-
cieczkę po promenadzie. Sami jesteśmy
rodzicami i wiemy jak to jest, gdy dzieci
marudzą, że nóżki bolą.
- Czego turyści szukają w Mrągowie? O
co pytają pracowników informacji tury-
stycznej, co ich najbardziej interesuje?
- Z dużym sentymentem wspominamy
dawnych mieszkańców Mrągowa i oko-
l icznych wsi, którzy odwiedzają nasze biu-
ro. Często odwiedzają nas co roku. Do
Mrągowa sprowadza ich tęsknota za ro-
dzinnymi stronami, wspomnienia, chęć
zobaczenia niekoniecznie tego, co jest te-
raz, raczej tego, czego już nie ma. Bo oni
nadal widzą tamte miejsca, mają w głowie
obraz, którego czas nie zatarł. Niektórzy
chętnie wspominają, inni nie chcą wracać
do przeszłości, mam na myśli trudne
chwile, te z okresu I I wojny światowej i
tzw. wyzwolenia. Na przykład w tym roku
odwiedziła nas pani spokrewniona z wła-
ścicielami dawnego hotelu Masovia, który
już nie istnieje, a znajdował się przed woj-
ną na rogu ulic Warszawskiej i Pl. Kajki.
Osoby te często mieszkają teraz w Niem-
czech i pamiętają język polski. Przyjemnie
się z nimi rozmawia, nieraz łezka zakręci
się w oku.
Jednak najczęściej odwiedzają nas tury-
ści, którzy przyjechali na Mazury tak po
prostu, na wakacje. Pytają o imprezy, o
spływy kajakowe, szlaki rowerowe i pie-
sze. Na pewno jest zauważalny trend w
kierunku aktywnego odpoczynku. W sa-
mym Mrągowie, jak i w okolicy mamy tu-
rystom wiele do zaoferowania. Miasteczko
Westernowe Mrongovil le, amfiteatr, spły-
wy kajakowe Krutynią i Dajną, rejsy stat-
kami po wielkich Jeziorach Mazurskich,
oznakowane szlaki turystyczne. My jako
pracownicy Mrągowskiego Centrum Infor-
macji Turystycznej i Stowarzyszenia Lo-
kalna Organizacja Turystyczna "Ziemia
Mrągowska" dbamy szczególnie o szlaki,
ponieważ nasze tereny idealnie nadają
się do spacerów i jazdy na rowerze. Nasi
turyści często nam mówią, że tak pięknie
na Mazurach nie jest nigdzie indziej. My to
wiemy, mamy szczęście mieszkać w tak
pięknym miejscu i tu pracować.
W każdym letnim sezonie zdarzają nam
się śmieszne sytuacje. Na błagania typu
"Niech nas Pani ratuje! Co my mamy robić
w taką pogodę", miel iśmy pod ręką goto-
wą odpowiedź. W końcu lipiec, jak co ro-

ku, był deszczowy i miel iśmy czas się
przygotować. I przyzwyczaić też. Nie
straszne nam były pytania "Czego nie-
zwykłego doświadczymy w Mrągowie?".
Nawet poszerzyl iśmy swoją wiedzę dzięki
pytaniom turystów, np. o miejsca mocy w
okolicy Mrągowa.
Przeprowadzil iśmy długie rozmowy z tu-
rystami niezdecydowanymi, marudnymi
albo dociekl iwymi. Tych ostatnich zresztą
bardzo lubimy. Nieraz, zupełnie jak w
przedszkolu, w ruch szły kolorowe maza-
ki, za pomocą których, niczym rasowi
przewodnicy, planowaliśmy turystom spę-
dzenie czasu na Mazurach.
- Mrągowo już dawno straciło miano
kameralnego kurortu na rzecz "miasta
imprez". Czy to dobrze?
- Niekoniecznie się z tym zgadzam. To
prawda, że latem imprez jest bardzo du-
żo, praktycznie co weekend mamy jakąś
dużą imprezę na amfiteatrze. Jednak
Mrągowo nadal zachowało swoją kame-
ralność, o czym już wspominałam. Wy-
starczy porównać Mrągowo z
zatłoczonymi Mikołajkami.
A to, że imprez jest tak dużo, to bez wąt-
pienia jest plus dla naszego miasta. Mrą-
gowo rozbrzmiewa już nie tylko muzyką
country, pojawia się wiele stylów muzycz-
nych, trafimy w gust niemal każdego. I to
chyba dobrze, że jest coś dobrego dla
każdego.
- Co, pani zdaniem, jest "magnesem"
Mrągowa?
- Wydaje mi się, że popularność Mrągowa
jest związana z wieloma czynnikami.
Przede wszystkim fantastyczne położenie,
bardzo blisko szlaku żeglugowego Wiel-
kich Jezior Mazurskich oraz Giżycka czy
Mikołajek, a jednocześnie w takim odda-
leniu, które zapewnia kameralność, ciszę i
spokój. Poza tym otoczenie. Wystarczy
wyjść kawałek od domu, by trafić nad któ-
reś z mrągowskich jezior, czy na łąkę, do
lasu. U nas jest pięknie o każdej porze
roku. Mrągowo z roku na rok pięknieje,
odnawiane są kamieniczki, które stanowią
o uroku małego, mazurskiego miasteczka,
jakim jest Mrągowo. I przede wszystkim
wielka różnorodność i i lość imprez. To
miasteczko oferujące w sezonie gwar i
szaloną zabawę, ale również spokój i od-
poczynek.
Każdy letni sezon to dla nas okres wzmo-
żonej pracy, ale lubimy ten gwar, który
zostawiają w naszym biurze turyści. Jak
co roku wychodzil iśmy z pracy grubo po
godzinie 1 8, bo turyści nie miel i nas dość.
Ani my ich! Do zobaczenia za rok!

Mrągowo największym centrum
turystycznym województwa!
Z Beatą Gidą, pracownikiem Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, rozma-
wiamy o minionym sezonie wakacyjnym, o tym czego w naszym mieście poszukują tu-
ryści i o „magnesie” naszego miasta.
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Sportowe podsumowanie roku
Mijający rok obfitował w dużą ilość wydarzeń sportowych,
promujących miasto na arenie ogólnopolskiej oraz szeroko
rozumianą aktywność fizyczną wśród mieszkańców Mrągo-
wa. Przypomnijmy co działo się w naszym miescie!

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzyWyklętych 26.02.2017 r.
Sportową inauguracją 201 7 roku był ogól-
nopolski bieg, upamiętniający ostatnich
obrońców wolności, walczących po zakoń-
czeniu I I wojny światowej z komunistycz-
nym zniewoleniem. Na starcie imprezy w
Mrągowie stanęło blisko 400 zawodników.

Car4Parts PucharMazur 4
01.04.2017 r.
W wieczornej gal i sportów walki w formule
kickboxing K-1 , w Hali Widowiskowo-Spor-
towej, przed kompletem publiczności (288
osób) zaprezentowało się 24 zawodników i
zawodniczek, w tym 9 zawodników, repre-
zentujących Mrągowo – 4. z nich wygrało
swoje walki a 5. przegrało.

Mazury MTB | Eliminator XC 29.04.,
Bike Park Poręby XC 30.04., Ślada-
mi Billego Kidda 01.07., Wyścig o
Niedźwiedzią Łapę 01.10.2017 r.
W Mrągowie i okolicy, na czterech malow-
niczo przygotowanych trasach Sportowej
Imprezy Roku 201 6 - Placu Unii Europej-
skiej, profesjonalnym torze do kolarstwa
górskiego – Bike Parku w Porębach, Mia-
steczku Westernowym Mrongovil le i Eko-
marinie wystartowało aż 527 zawodników i
zawodniczek. Mazury MTB 201 7, podczas
1 0 etapów cyklu, gościło w Giżycku, Mrą-
gowie, Węgorzewie, Mikołajkach, Gałko-
wie i Krutyni.

Żeglarskie Grand Prix Mrągowa
6-7.05, 3-4.06, 1-2.07, 5-6.08,
26.08.2017 r.
Celem regat jest utrzymanie tradycji wspól-
nego żeglowania i towarzyskiego spotkania
wszystkich pokoleń żeglarskich. W 201 7
roku poszczególne regaty, w których wy-
startowało łącznie 500 uczestników, były
el iminacjami Pucharu Polski: Hotel Mercu-
re Mrągowo Cup - Puchar Polski Jachtów
Kabinowych, Siwik Holiday Cup / Stomasz
Cup - Puchar Polski Klasy Omega, Hotel
Anek Cup - Puchar Polski ISSA czy Arko-
dach Cup / Błękitna Wstęga jez. Czos - Pu-
char Polski S600.

Motocrossowe Mistrzostwa Strefy
Polski Północnej 04.06.2017 r.
Motocrossowe Mistrzostwa Polski i
Pucharu Polski w Cross Country
2-3.09.2017 r.
W czerwcu w Mrągowie odbyła się IV run-
da motocrossowych Mistrzostw Strefy Pol-
ski Północnej. Park maszyn zlokalizowano
przy torze motocrossowym przy ul. Prze-
mysłowej. W imprezie udział wzięło 1 1 5 za-
wodników. Wrześniowa impreza była
pierwszą tak wysokiej rangi imprezą moto-
crossową na Warmii i Mazurach. Wystarto-
wało w niej 95 zawodników.

Warmia Mazury Open
26.06 - 2.09.2017 r.
W Mrągowie odbył się najdłuższy w 201 7
roku w Polsce cykl międzynarodowych tur-
niejów tenisa. Trwał nieprzerwanie przez
74 dni! W ramach WMO odbyło się 6 tur-
niejów ITF Men’s Futures oraz 4 turnieje
ITF Womens Circuits. W sumie Mrągowo
gościło 1 1 22. zawodników i zawodniczek z
35. państw, którzy rozegral i 834 spotkania.

Korona 3X3: Mrągowo Open
29-30.07.2017 r.
W Mrągowie odbył się prestiżowy turniej
koszykówki 3x3, finał Otwartych Mistrzostw
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Koszykówce 3x3 oraz finał ogólnopolskie-
go projektu Korona 3X3, o randze FIBA
3x3 Endorsed. W kategori i Open Męż-
czyzn rywalizowało 20 zespołów, w tym
młodzieżowa Reprezentacja Polski 3x3
PZKosz oraz 8 zespołów w kategoriach
U1 8 i U1 6 Chłopców. Łącznie Mrągowo
gościło 1 1 2 zawodników.

VMrągowski Biegowy Piknik
Wojskowy 15.08.2017 r.
Największa impreza biegowa organizowa-
na przy okazji obchodów Święta Wojska
Polskiego, skierowana do mieszkańców
Mrągowa, w tym rodzin z dziećmi oraz tu-
rystów i wszystkich lubiących aktywny tryb
życia, której celem jest uczczenie Święta
Wojska Polskiego, promocja wojska w śro-
dowisku lokalnym oraz popularyzacja bie-
gów w społeczeństwie, jako naturalnej
formy spędzania czasu wolnego. Podczas
Pikniku odbyły się biegi dla dzieci i mło-
dzieży na dystansach od 1 00 m do ok.
2200 m oraz biegi główne na dystansach 5
i 1 0 km. W piątej edycji Pikniku udział
wzięło 508 zawodników i zawodniczek.
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Mrągowo Street Event i Piknik z
Ekonomią Społeczną 25.08.2017 r.
Wydarzenie odbyło się w ramach poże-
gnania wakacji . Mieszkańcy Mrągowa i tu-
ryści mogli wziąć udział w animacjach,
pokazach sportowych i warsztatach Street
Graffiti , CrossFit, Jumping Frog Mrągowo,
Zumby i Hardstyle Kettlebell , turnieju ul icz-
nej piłki nożnej (Turniej Futbol Zmienia),
zabawach i konkursach oraz spotkaniach
informacyjnych Ekonomii Społecznej i
Spółdzielni Społecznej Progresja. W ra-
mach wydarzenia dostępne były także:
punkt pomiaru ciśnienia i cukru, Młodzie-
żowy Pchli Targ, warsztaty decupage czy
kącik zabaw dla dzieci.

Triathlon EnergyMrągowo
26-27.08.2017 r.
Duża dwudniowa impreza triathlonowa,
która w Mrągowie zagościła po raz pierw-
szy (w latach 201 3-201 6 odbyły się 4 jed-
nodniowe edycje Volvo Triathlon Series).
W sobotę odbyły się aktywności dla miesz-
kańców i turystów, przybliżające triathlon
oraz zdrowe odżywianie. Niedziela to pły-
wanie, jazda na rowerze oraz bieg ul icami
Mrągowa. Na finał cyklu Triathlon Energy w
Mrągowie zapisanych było 507. uczestni-
ków, wystartowało 453. a rywalizację ukoń-
czyło 41 3. uczestników.

II Bieg Kowboja 07.10.2017 r.
Na fali popularności biegów przeszkodo-
wych w okolicy Miasteczka Westernowego
Mrongovil le 1 50 zawodników i zawodni-
czek, współpracując ze sobą, musiało
zmierzyć się z trasą długości ok. 2,5 km,
pokonywaną w rundach, z 30 przeszkoda-
mi.

Mistrzostwa BazyMrągowo
6-8.10.2017
Jedne z największych regat żeglarskich w
Polsce, jednocześnie Mistrzostwa Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego. Rywali-
zacja odbywała się w klasach 420, 470,
L’Equipe, Laser, Optimist, RSX, Techno
293 oraz jachty w klasie Open. W regatach
udział wzięło 300 zawodników i zawodni-
czek.

Sportowe sukcesy mrągowian
Wczerwcu Anna Puławska wraz z multimedalistką igrzysk Beatą Mikołajczyk zdobyły srebro w Pu-

charze Świata (K-2 500m). Ania srebro wywalczyła także w czteroosobowej załodze z Dominiką Wło-
darczyk, Beatą Mikołajczyk i Katarzyną Kołodziejczyk. Z Mistrzostw Europy Ania i Dominika również
przywiozły medale: srebro na 500m (czwórka), brąz (Ania, K2 500m), brąz (Dominika, K2 200m).
Z wrześniowych żeglarskich Mistrzostw Polski mrągowianka Sara Piasecka przywiozła brązowy me-

dal (klasa 49erFX, w parzę z Sandrą Jankowiak).
Trampkarze MKS Mrągowii Mrągowo, prowadzeni przez Karola Lemechę, wygrali II ligę trampkarzy

(grupę 5) i awansowali do I ligi wojewódzkiej. Juniorzy, prowadzeni przez Piotra Osmańskiego, rów-
nież awansowali do I ligi wojewódzkiej. SeniorzyMrągowii Mrągowo są na 7 miejscu w tabeli.
Koszykarze Z.O.S. Baza Mrągowo zostali wicemistrzami województwa SZS w koszykówce. W fina-

łach rozgrywanych w Mrągowie wygrali swoją grupę eliminacyjną, a w finale turnieju nieznacznie ule-
gli reprezentacji II LO wOlsztynie.
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Kolarze z Mrągowa podsumowali sezon
Kolarze Mrągowskiego Stowarzyszenia podsumowali sezon. Jak przyznają władze klubu, se-
zon był długi i obfitujący w wydarzenia, bo mrągowscy kolarze wzięli udział w aż 45 wyści-
gach na terenie całego kraju.

Na spotkaniu podsumowującym sezon
w Mrągowskim Stowarzyszeniu Rowero-
wym nie zabrakło rodziców, trenerów, za-
wodników i przyjaciół klubu. Każdy z
zawodników miał szansę zaprezentowania
swoich dokonań i przedstawienia sporto-
wych celów na przyszły sezon. Wśród naj-
ważniejszych sukcesów mrągowskich
kolarzy warto wymienić Brązowy Medal Mi-
strzostw Makroregionu Młodzików dla Bar-
tosza Samula, Brązowy Medal Mistrzostw
Polski Szkółek Kolarskich MTB 201 7 Ma-
cieja Głogowskiego, Złoty i Brązowy medal
Mistrzostw Szkolnego Związku Sportowe-
go w klasyfikacji drużynowej, 4 miejsce Mi-
chała Śliwińskiego i Macieja Parzycha w
XXII Finale Family Cup, zwycięstwa etapo-

we w Mazury MTB Maraton oraz seri i
Gwiazda Północy, zwycięstwa etapowe
Kacpra Taraszkiewicza w Cisowianka Ma-
zovia MTB Marathon, wysokie lokaty w Pu-
charze Mazowsza oraz Kurpie MTB oraz
zdobyte cenne i prestiżowe punkty w Pu-
char Polski MTB.

Kolarze z Mrągowa wzięl i udział w łącz-
nie aż 45 wyścigach na terenie całego kra-
ju. Kolarze czynnie włączali się także w
akcje promocyjne w Mrągowie w ramach
„Dnia bez samochodu” czy akcji „Uważaj
na zebrę”. Klub zorganizował także I Ro-
dzinny Piknik Rowerowy.

Podsumowanie to dobry czas na po-
dziękowania, które zarząd kierował do Ro-
dziców, którzy aktywnie włączyli się w

życie klubu. Zawodnicy zaś dziękowali
swoim Trenerom i wychowawcom. Trener
Radosław Parzych oraz Marek Rogiński
zostal i docenieni pamiątkowymi zdjęciami i
koszulkami.

Zarząd klubu dziękuje rodzicom i za-
wodnikom za owocny sezon i zachęca do
jeszcze cięższej pracy w przyszłym sezo-
nie.

WAŻNE
Na początku l istopada doszło do zmian

personalnych w zarządzie klubu. Nowym
prezesem został Dominik Marcinkjan, wi-
ceprezesami Ewa Szałachowska i Joanna
Parzych, a w skład zarządu weszli ponadto
Magdalena Maślanka i Krzysztof Lis.

Plan sparingów
Mrągowii

Znany jest plan sparin-
gów Mrągowii Mrągowo
przed rundą wiosenną
IV ligi. Mrągowianie ro-
zegrają osiem meczów,
wszystkie spotkania
odbędą się na bocznym
boisku Stadionu Miej-
skiego w Mrągowie.

27 stycznia, 1 4:00
Tęcza Biskupiec

31 stycznia, 1 4:00
MKS Korsze

3 lutego, 1 4:00
SKS Szczytno

1 0 lutego, 1 4:00
Finishparkiet Drwęca
Nowe Miasto Lubawskie

1 7 lutego, 1 4:30
Orlęta Reszel

24 lutego, 1 4:00
Mamry Giżycko

3 marca, 1 4:00
Warmia Olsztyn

1 0 marca, 1 4:00
Łyna Sępopol

Sparingi rozpoczną
się pod koniec stycz-
nia, ale piłkarze za-

czną trenować
wcześniej, bo 10

stycznia (środa). Za-
jęcia odbędą się na
bocznym boisku Sta-
dionu Miejskiego.
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