
Teleopieka w Mrągowie, czyl i anioł
stróż dla seniorów

Prestiżowe wyróżnienie dla
mrągowskiego Agromaszu

Wywiad z Tedeuszem Łapką -
wiceburmistrzem Mrągowa

Rozkład komunikacji miejskiej

Nowy prezes LOT

Na Kaziuka. . w Mrągowie!

Łowcy.B wystąpią w miescie

Spektakl "Ostra Jazda"

ZZnnaammyy cchhęęttnnyycchh ddoo bbuuddoowwyy
SS1166 BBoorrkkii WWiieellkkiiee –– MMrrąąggoowwoo



Magazyn Mragowski Biuletyn Samorządu Lokalnego Bezpłatny ISSN 1 4287455, Nakład : 1 500 egzemplarzy

Wydawca: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mrągowo

Skład komputerowy: Paweł Krasowski, infomragowo@gmail .com

Adres redakcji : Urząd Miejski, Referat Strategii , Rozwoju i Promocji

ul . Królewiecka 60A, tel. 741 90 41 , promocja@mragowo.um.gov.pl

Zdjęcia: archiwum UM, mragowo24. info, Paweł Krasowski

Drodzy mieszkańcy Mrągowa

Wnajnowszym numerze Magazynu Mrągowskiego przekazujemy dobre informacje
na temat budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Przypomnę, że
realizacja tej ważnej dla naszego miasta inwestycji zaplanowana jest na lata 2020 –
2023. W tym miesiącu poznaliśmy chętne firmy, które chcą wykonać budowę.

Na kolejnych stronach piszemy o sukcesach lokalnych przedsiębiorców,
zachęcamy do udziału w ciekawych wydarzeniach sportowych i promujemy najbliższe
wydarzenia kulturalne.

Z myślą o mieszkańcach, którzy podróżują komunikacją miejską, zamieszczamy
rozkład jazdy mrągowskich autobusów. W dodatku znajdują się godziny odjazdów po-
szczególnych linii, a także dokładny schemat sieci mrągowskiej komunikacji miejskiej.

Życzę miłej lektury!
Stanisław Bułajewski - burmistrz Mrągowa

Mieszkam w Mrągowie, wspieram Mrągowo!
Do 30 kwietnia 201 9 r. należy złożyć zeznanie podatkowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, że roczne
PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania w ostatnim
dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym przypadku w ogóle znaczenia. A to oznacza, że osoba za-
meldowana gdziekolwiek w Polsce, ale mieszkająca w Mrągowie, powinna rozliczyć się z fisku-
sem właśnie tutaj (urzędem skarbowym właściwym dla mieszkańców Mrągowa jest US Kętrzyn).

Dlaczego warto płacić w miejscu za-
mieszkania?

Prawie 40% podatku dochodowego
płaconego przez mieszkańców wraca do
nich i pomaga finansować działalność mia-
sta. To m. in. z tych środków utrzymywane
są edukacja, kultura, infrastruktura miejska
czy komunikacja. Nasze pieniądze trafią
do budżetu Mrągowa wtedy, gdy podamy
mrągowski adres zamieszkania.

Druga korzyść to wygoda - w razie kon-
trol i naszego zeznania podatkowego bę-
dziemy miel i bl iżej do Urzędu Skarbowego,
bowiem w takim przypadku trzeba stawić
się w urzędzie skarbowym osobiście.

Gdzie wskazać Mrągowo?

To bardzo proste. Rozliczając się z do-
chodów wystarczy w formularzu PIT podać
mrągowski adres zamieszkania oraz wska-
zać właściwy urząd skarbowy, w tym przy-
padku Kętrzyn. Dokładne dane podajemy
poniżej:
Urząd Skarbowy w Kętrzynie
Ul. PowstańcówWarszawy 13
11-400 Kętrzyn

Zamelduj się
Ponadto, zachęcamy wszystkich, którzy
nabyli nieruchomości na terenie Mrągowa,
do zameldowania się na terenie naszego
miasta. Można tego dokonać w Urzędzie
Stanu Cywilnego (budynek ratusza) co-
dziennie w poniedziałki 8.00 – 1 6.00, wtor-

ki-piątki 7.30 – 1 5.30.
Do zameldowania potrzebne są nastę-

pujące dokumenty:
- Dowód tożsamości
- Dokument potwierdzający prawo do loka-
lu lub nieruchomości.

Konieczna jest obecność właściciela
nieruchomości w celu potwierdzenia faktu
zamieszkania.

Mieszkasz w Mrągowie, ale do tej
pory płaciłeś podatki tam gdzie
jesteś zameldowany? Zmień to!
To takie proste, a korzyść
dla miasta ogromna.



Znamy chętnych do budowy S16
Borki Wielkie – Mrągowo
Otwarte zostały oferty na projekt i budowę drogi ekspresowej S1 6 Borki Wielkie – Mrągowo
wraz budową obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59. O realizację zadania ubiega się dziewięciu
wykonawców. Najniższą cenę 708,6 mln zł zaproponowała firma PORR SA, najwyższą – 1 ,01 4
mld zł firma POLAQUA Sp. z o.o. Szczegółowy wykaz złożonych ofert w załączniku.

Zamawiający w ocenie ofert przyjął
m. in. kryterium czasu realizacji kontraktu,
które wymaga aby prace projektowe i ro-
boty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwole-
niu na użytkowanie zostały ukończone w
terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od
daty zawarcia umowy. Minimalny termin re-
al izacji inwestycji wynosi 36 miesięcy. Do
czasu realizacji robót nie wlicza się okre-
sów zimowych (tj . od 1 5 grudnia do 1 5
marca). W postępowaniu przyjęto jeszcze,
oprócz czasu realizacji kontraktu, następu-
jące kryteria oceny ofert: cena, przedłuże-
nie okresu gwarancji jakości na
następujące elementy: ekrany akustyczne
wraz z ich posadowieniem, instalacje zasi-
lające, konstrukcje wsporcze, równość po-
dłużna nawierzchni, personel wykonawcy
oraz przejęcie części ryzyka przedłużenia
czasu na ukończenie tj . 30 dni z tytułu wy-
jątkowo niesprzyjających warunków at-
mosferycznych. Wszyscy wykonawcy
zaoferowali wydłużenie okresu gwarancji o
5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 mie-
siące.

Inwestycja będzie kolejnym etapem
rozbudowy drogi ekspresowej S1 6. Nowa
droga będzie miała długość 1 7,1 km – 1 3,1
km w ciągu S1 6 oraz 4 km w ciągu DK59
(obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie

w okolicach miejscowości Borki Wielkie,
Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Mar-
cinkowo, a następnie ominie Mrągowo od
strony południowo-zachodniej. Droga na
odcinku S1 6 będzie miała przekrój dwujez-
dniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kie-
runku, natomiast na przebiegu obwodnicy
Mrągowa w ciągu DK59 będzie to droga o
przekroju w większości jednojezdniowym
(1 ×2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie
możliwy jedynie poprzez węzły drogowe:
Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Budowa 1 7 km nowej drogi skróci cza-
su przejazdu między Olsztynem i Ełkiem
oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze.
Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zo-
stanie wyprowadzony ruch tranzytowy, któ-
ry powoduje znaczną uciążl iwość dla
mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny i
wibracje.

Realizacja robót budowlanych plano-
wana jest na lata 2020 – 2023.

Teleopieka w Mrągowie, czyli elektroniczny anioł stróż dla seniorów!

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Teleopieka w mieście Mrągowo”, w ramach którego
20 mrągowskich Seniorów może korzystać z usług opiekuńczych, świadczonych w formie te-
leopieki. Na chwilę obecną dysponujemy 4 wolnymi miejscami.

Żeby móc wziąć udział w projekcie,
trzeba spełniać następujące kryteria:
- mieć minimum 60 lat
- posiadać telefon komórkowy
- posiadać niezastrzeżony numer telefonu
- regularnie opłacać rachunki za telefon.
System teleopieki polega na zdalnym mo-
nitorowaniu bezpieczeństwa i zdrowia pod-
opiecznych. Osoby, które zostaną objęte
teleopieką otrzymają telefon komórkowy
oraz wodoodporną bransoletkę z „czerwo-
nym przyciskiem alarmowym”. Podczas
zagrożenia życia/zdrowia, gdy podopieczni
nacisną przycisk alarmowy, połączą się z
operatorem, który będzie posiadał informa-
cje m. in. o miejscu zamieszkania oraz sta-
nie zdrowia podopiecznego i podejmie
decyzję o rodzaju interwencji (kontakt z bl i-
skimi podopiecznego, wezwanie służb ra-
tunkowych), dzięki czemu zostanie

udzielona pomoc. System teleopieki będzie
działał w domu podopiecznego przez 24
godziny na dobę.

Sprzęt został zakupiony przez Miasto
Mrągowo oraz Urząd Marszałkowski. Opła-
tę dostępową do Krajowego Systemu Po-
wszechnej Samorządowej Teleopieki
Domowej finansuje, w roku 201 9, Miasto.
Udział Seniorów w projekcie jest bezpłatny,
ponoszą oni jedynie koszty połączeń tele-
fonicznych według stawek operatora sieci,
w której posiadają telefon (na takich sa-
mych warunkach i zasadach jak przed
przystąpieniem do projektu).

Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt:

UrządMiejski wMrągowie
I piętro, pokój nr 26
tel. 89 741 90 04



"Jestem takim typem człowieka,
który chce być razem z ludźmi".
- Od kilku miesięcy jest Pan Zastępcą

Burmistrza Mrągowa. Jak może Pan pod-
sumować pierwsze tygodnie swojej pracy?

- Początek pracy, podobnie jak w każdej
innej instytucj i , jest taki sam. Polega on głów-
nie na zapoznaniu się z aktualnym stanem,
bieżącymi zadaniami. Ważnym aspektem w
początkowym etapie jest sensowna analiza
sytuacji – szybka reakcja na zastane proble-
my. Weszliśmy do Urzędu w okresie przed-
świątecznym, praktycznie ostatni miesiąc
roku. Kończyły się niektóre inwestycje, re-
monty, w których korzystal iśmy z dotacji , które
wymagały rozl iczenia i zamknięcia do 31
grudnia 201 8 roku. Udało się to nam sensow-
nie pokończyć. Problemem, który zastal iśmy i
z którym walczymy w dalszym ciągu jest po-
nad 40% podwyżka cen za przyjmowanie od-
padów komunalnych. Nie chcemy przerzucać
tych kosztów w całości na mieszkańców. Ma-
my swoje pomysły na rozwiązanie tego pro-
blemu, ale wymagać to będzie zmian w
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,
gdzie już czynimy starania i szukamy sprzy-
mierzeńców wśród innych samorządów. In-
nym kontrowersyjnym tematem jest
podpisana tuż przed wyborami umowa sied-
mioletnia na komunikację miejską, w wyniku
której dopłata miasta dla przewoźnika zwięk-
sza się prawie czterokrotnie. Są to dodatkowe
obciążenia, na które musimy pozyskać środki
co przekłada się w prostej l ini i na mniejsze
możliwości wkładu własnego do pozyskiwania
środków pomocowych na nowe inwestycje.

- Wielu z Mieszkańców z pewnością za-
stanawia się jakie obowiązki spoczywają
na funkcji wiceburmistrza. Czy mógłby
Pan powiedzieć czym zajmuje się na co
dzień w pracy?

- Zastępca Burmistrza ma określony za-
kres zadań wynikający ze schematu organiza-
cyjnego Urzędu Miejskiego oraz zastępuje
Burmistrza w razie jego nieobecności. O ile
Burmistrz Miasta głównie kreuje i wykonuje
tematy związane z polityką zewnętrzną mia-
sta to zastępca musi skupić się na sprawach
bieżących wewnętrznych, które wymagają
współpracy ze wszystkimi jednostkami mia-
sta. Na co dzień oprócz normalnych obowiąz-
ków często zdarzają się sytuacje, gdzie
trzeba reagować natychmiast np. sprawy
utrzymania dróg, sytuacje w mieszkaniach so-
cjalnych i komunalnych, itp. Docieramy wraz z
pracownikami do tych miejsc bezpośrednio i
staramy się załatwiać je bardzo szybko.

- Ma Pan doświadczenie, bo już w prze-
szłości sprawował Pan identyczną funkcję
w Mieście. Skąd w Panu zamiłowanie do
pracyw Samorządzie?

- Dwadzieścia lat temu byłem zastępcą
Burmistrza przez rok. W wyniku przetasowań
grup postkomunistycznych, a ściślej mówiąc
grup interesów, ja i obecny Burmistrz byliśmy
niewygodni i zostal iśmy w perfidny zresztą
sposób odwołani z Zarządu Miasta. Ale to już
historia. Zamiłowanie do samorządu i do dzia-

łania społecznego mam od młodych lat. Dzia-
łałem długo w związku zawodowym
„Solidarność”, gdzie skutecznie walczyl iśmy o
prawa pracownicze i pełniłem różne, a czasa-
mi dość wysokie funkcje. Włączałem się różne
akcje społeczne przez wiele lat, gdzie bezpo-
średnio pomagaliśmy ludziom w ich trudnych
sytuacjach życiowych. Jestem po prostu takim
typem człowieka, który chce być razem z
ludźmi.

- Z pewnością ma Pan wiele refleksji i
porównań. Jak Pana zdaniem w ciągu tych
kilkunastu lat zmieniło się Mrągowo?

- Z przerażeniem stwierdzam, patrząc z
punktu widzenia zastępcy, że w Mrągowie
przez te dwadzieścia lat zmieniło się bardzo
niewiele. Może to kogoś zdziwi bo przecież
zbudowano trochę chodników, dróg, odre-
montowano parę kamieniczek i postawiono
budynki komunalne, dalej są te same imprezy,
których formuła nie zmienia się od lat ale są to
działania wynikające ze zwykłego zarządu.
Zmiany muszą dotyczyć nowych kierunków i
przyszłościowego spojrzenia na miasto – co
chcemy osiągnąć i gdzie chcemy być za 5, 1 0
czy dwadzieścia lat a tego zabrakło.

- Komitet Wyborczy Wyborców Stani-
sława Bułajewskiego, z którego również
Pan startował, zapowiadał spore zmiany w
sposobie zarządzania Miastem. Jakie są
Państwa najważniejsze cele i priorytety?

- Zmiany w sposobie zarządzania miastem

mają polegać głównie na oszczędnościach w
samym funkcjonowaniu miasta. Musimy wybie-
rać i promować inwestycje i zadania, które z
jednej strony będą potrzebne mieszkańcom
Mrągowa a z drugiej strony będą czyniły miasto
bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym wobec
innych miast nam podobnych, które też nie
czekają i próbują się rozwijać. Aby to osiągnąć
musimy mieć sprawną i dobrze zorganizowaną
kadrę, która będzie skupiała się na merytorycz-
nej pracy i współpracy między sobą i Burmi-
strzem. Pracownicy dostaną szersze
kompetencje ale też i będą odpowiadać za
swoje decyzje. Na szczęście zdecydowana
większość obecnej kadry to ludzie z dobrym
przygotowaniem zawodowym, muszą się tylko
przestawić na bardziej kreatywny sposób pracy
i nastawiony na pomoc dla mieszkańców.

- Mrągowo jest powszechnie nazywane
Miastem Ludzi Aktywnych. Czy są w na-
szym Mieście osoby, którzy nie pracują w
urzędzie, a chciałby ich Pan w tym miejscu?

- W Mrągowie jest, na szczęście, dużo ludzi
zaangażowanych na rzecz rozwoju miasta na
różnych płaszczyznach. Są to przeważnie lu-
dzie młodzi działający w różnych stowarzysze-
niach lub mający indywidualne pomysły.
Idealnie byłoby aby pracowali w ramach urzędu
lub jednostkach podległych miastu. Na niektó-
rych mówiąc wprost miasta nie stać, gdyż ludzi
ci zarabiają w swoich firmach czy organiza-
cjach dużo większe pieniądze niż może zaofe-
rować miasto.
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W A Ż N E
- Nowe rozkłady jazdy miejskiej komunikacji publicznej w Mrągowie weszły w życie 1 lutego 2019 r.

- Zmieniają się trasy na wybranych odcinkach linii nr 1 i 2, 4.

- Do obsługi komunikacją miejską została włączona ul. Piaskowa i ul. Kolejowa.

- Od Ronda Kresowiaków linie nr 1 i 2 w obu kierunkach nie obsłużą przystanków przy ul. M.C. Skłodowskiej
lecz według zmienionej trasy pojadą ul. Piaskową i Kolejową, gdzie utworzone zostaną nowe przystanki przy

ul. Piaskowej na wysokości budynków 4B i 4E,
przy ul. Kolejowej na wysokości terenu PKS i budynku 2A.

- Na liniach nr 1, 4 wszystkie autobusy wyjeżdzające z ul. Młynowej będą objeżdżały Rondo Dzieci Wojny
i zatrzymywały się na przystanku przy ul. Wolności (po stronie szpitala).

- Na liniach nr 2, 3 przy ul. Kormoranów powstaje przystanek na żądanie dla obu kierunków przed skrzyżowa-
niem z ul. Widok.

- Zwiększona liczba kursów na każdej z linii oraz zachowana rytmiczna częstotliwość wpłyną na poprawę do-
stępności komunikacji miejskiej.

Ceny biletów oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów nie ulegają zmianie. Bilety miesięczne,
jednorazowe będzie można zakupić w punkcie sprzedaży Operatora przy ul. Królewieckiej nr 41/19a wMrą-
gowie. Bilety jednorazowe będą również sprzedawane przez kierowców w autobusach komunikacji miejskiej.
Operatorem miejskiej komunikacji publicznej w Mrągowie od 01.02.2019r. jest FASTER Typa Spółka Jawna z

siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 G wMrągowie.



Agromasz z tytułem Wybitnego
Agroprzedsiębiorcy RP
Janusz Gruszczewski z Mrągowa - właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ w Mrągowie,
otrzymał Tytuł Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP. Wyróżnienie przyznano podczas Gali Agro-
biznesu 201 8, zorganizowanej W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest
to kolejne nagroda przyznana przez kapitułę konkursu, która w 201 5 roku nagrodziła firmę ty-
tułem Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, wręczając panu Januszowi szablę oficerską.

Gala Agrobiznesu 201 8 odbyła się po
raz 28. Celem wydarzenia jest wyłanianie,
wyróżnianie i honorowanie przedstawiciel i
szeroko rozumianej przedsiębiorczości
rolno-agrobiznesowej, a także osób
szczególnie zasłużonych w obsłudze pol-
skiego rolnictwa i agrobiznesu.

Najlepsi polscy przedsiębiorcy i rolnicy
nagrodzeni zostal i szyszakami, oficerskimi
szablami, buzdyganami i dyplomami. Wrę-

czono także odznaki ministra rolnictwa
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Uroczystość
zorganizowało Stowarzyszenie AgroBizne-
sKlub, redakcja AGRO oraz rektor SGGW.
Patronat honorowy objął Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz przewodniczący
Komisj i Rolnictwa PE Czesław Siekierski,
a patronat medialny Redakcja Agro-
News.com.pl.

Najlepszych uhonorowano w kilku ka-

tegoriach: Agroprzedsiębiorca Wszech-
czasów RP, Wybitny Agroprzedsiębiorca
RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP oraz
Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP.

– W tych spotkaniach uczestniczę od
wielu lat jestem szczęśliwy, że mogę oka-
zać szacunek i uznanie tym wszystkim,
którzy swoją ciężką pracą zasłużyl i na te
piękne wyróżnienia i odznaczenia – po-
wiedział obecny na Gali minister rolnictwa
Jan Krzysztof Ardanowski.

W tym roku tytuł Wybitnego Agro-
przedsiębiorcy RP i buzdygan otrzymał
Janusz Gruszczewski – właściciel Zakładu
Metalowego AGROMASZ w Mrągowie
producent ładowaczy czołowych o udźwi-
gu od 200 do 2800 kg i wysokości podno-
szenia 1 .66 – 4,74 m. Jest to kolejne
wyróżnienie przyznane przez kapitułę
konkursu, która w 201 5 roku nagrodziła
firmę tytułem Wzorowy Agroprzedsiębior-
ca RP wręczając właścicielowi szablę ofi-
cerską.

- Rok 201 8 firma może uznać za bar-
dzo udany - powiedział podczas gali Ja-
nusz Gruszczewski. - W marcu 201 8 roku
podczas XXIV Międzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach
Zakład Metalowy "AGROMASZ" zdobył
kolejny już Złoty Medal, a także uzyskał
uprawnienia od Przemysłowego Instytutu
Maszyn Rolniczych w Poznaniu do stoso-
wania znaku promocji "Wyrób na medal".
Nagrody przyznane zostały za największy
w ofercie firmy ładowacz czołowy Ł-1 1 0,
potwierdzając tym samym jego innowacyj-
ność, wyróżniające walory funkcjonalne
praz wysoki poziom jakości i bezpieczeń-
stwa.

Leon Wawreniuk – Redaktor Naczelny AGRO – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych (po
lewej) i Janusz Gruszczewski – właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ.
Źródło: AGRO – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych

Arkadiusz Mierkowski nowym prezesem LOT
Arkadiusz Mierkowski został nowym pre-
zesem Stowarzyszenia Lokalna Organiza-
cja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” i
zastąpił na tym miejscu Roberta Wróbla.

Arkadiusz Mierkowski ze Stowarzysze-
niem Lokalna Organizacja Turystyczna „Zie-
mia Mrągowska” jest związany od 201 8
roku, gdy podczas Walnego Zgromadzenia
Członków został wybrany na stanowisko wi-
ceprezesa. Nowo wybrany prezes zawodo-
wo jest kierownikiem Referatu Strategii ,
Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w
Mrągowie i tym samym reprezentantem
Gminy Miasto Mrągowo w Stowarzyszeniu.
Posiada bogate doświadczenie w NGO.

Z kolei dotychczasowy prezes Robert
Wróbel w związku z uzyskaniem mandatu
radnego Rady Miejskiej w Mrągowie kaden-
cj i 201 8-2023 zrezygnował z pełnienia funk-
cj i , którą pełnił przez 1 1 lat. Robert Wróbel
nie zamierza jednak rezygnować z turystyki.
Jest kierownikiem Mrągowskiego Centrum
Informacji Turystycznej, a w Radzie Miejskiej
został Przewodniczącym Komisj i Edukacji ,
Kultury, Turystyki i Zdrowia.

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna "Ziemia Mrągowska" jest najwięk-
szą organizacją turystyczną na Warmii i
Mazurach, zrzesza około 80 podmiotów zaj-
mujących się szeroko rozumianą turystyką,
od osób wynajmujących pokoje gościnne

przez właściciel i hotel i po jednostki samo-
rządu terytorialnego.



Poznaliśmy przedsiębiorców roku 2018
W hotelu Hotel Mrągowo Resort & Spa odbył się Bal Biznesu, którego organizatorem było
Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze. Podczas części oficjalnej przedstawiciele MSG
wręczyli nagrody wyróżniającym się w 201 8 roku firmom.

W kategori i „Działalność społecz-
na” nagrodzono firmę FAN GAMES
Janusza Szmigla.

W kategori i „Wizja i innowacyj-
ność” nagrodę odebrał Marcin Nosek,
prezes firmy IQ Connect.

W kategori i „Sukces” statuetka i
pamiątkowe tablo powędrowały do fir-
my Hurtownia Papiernicza "U Witka",
którą reprezentują Witold i Jana Siwik.

Dodatkowo MSG nagrodziło dwie
firmy, które w tym roku obchodzą
okrągłą rocznicę działalności. Wyróż-
nienia w tej kategori i trafiły do właści-
ciel i firm: Diament i Węglewski.

Gratulacje nagrodzonym firmom
złożył również burmistrz Mrągowa
Stanisław Bułajewski, który przekazał
przedsiębiorcom drobne upominki i
zapewnił, że samorząd Mrągowa za-

wsze będzie wspierał lokalny biznes i
dbał o mrągowskich przedsiębiorców.

- Przedsięwzięcia, które podejmu-
jecie na rzecz rozwoju własnych firm,
służą także rozwojowi gospodarczemu
naszemu miasta. Budujecie pozytyw-
ny wizerunek Mrągowa, dajecie pracę
naszym mieszkańcom i za to serdecz-
nie Wam dziękuję - powiedział bur-
mistrz.

Jak chronić swoje dziecko w sieci?
Zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenia
Za nami kolejne szkolenie w ramach programu Ja w internecie. Ostatnio uczestnicy brali udział
w kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości. Trwają zapisy na nastepne kursy.

- Cyberprzestępczość to du-
ży problem dzisejszych cza-
sów. Będąc matką i pracując na
co dzień z dziećmi chcę wie-
dzieć jak uchronić swoje dziec-
ko i podopiecznych przed
niebezpieczeństwami jakie mo-
że stwarzać intenet - mówi jed-
na z uczestniczek szkolenia.
- Jednocześnie nie zdawałam
sobie sprawy jak wiele możli-
wosci daje internet w sferze
edukacji i wartościowego
spędzania czasu z dzieckiem.

Na szkoleniu Rodzic w in-
ternecie, w ramach programu
Ja w internecie, uczestnicy po-
znają źródła wartościowych tre-
ści dostępnych w bibl iotekach i

muzeach cyfrowych oraz na-
uczą się, jak zapewnić dziecku
bezpieczeństwo w sieci i reago-
wać na zagrożenia typu hate
lub trol l ing. Ponadto zdobędą
wiedzę, jak korzystać z podsta-
wowych usług e-administracj i
dla rodzin (Rodzina 500+, Kar-
ta Dużej Rodziny i in. ), a także
z usług związanych ze zdro-
wiem. Szkolenie posłuży pod-
niesieniu kompetencji rodziców
i opiekunów w zakresie korzy-
stania z kultury i edukacji w in-
ternecie, a jednocześnie
umożliwi zmniejszenie bariery
komunikacyjnej pomiędzy nimi
a dziećmi.

Więcej informacji na temat
bezpłatnch szkoleń znajdu-
je się na stronie www.mra-
gowo.pl. Informacji udziela

Marta Krasowska,
tel. 89 741 90 41 e-mail:

m.krasowska@mragowo.um.gov.pl

Projekt jest realizowany
przez Gminę Miasto Mrągowo
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa z
Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego i bu-
dżetu państwa



Przed nami IX Mrągowska Gala Sportu
1 marca, podczas IX Mrągowskiej Gali Sportu, poznamy Sportowca, Trenera, Sponsora, Działa-
cza Sportowego, Wolontariusza, Drużyny, Imprezy Sportowej i Sportowego Ambasadora Mrą-
gowa Roku 201 8. Uroczstość odbędzie się w Centrum Kultury i Turystyki. Start godz. 1 8:00.

Kapituła, złożona z przed-
stawiciel i Burmistrza Miasta
Mrągowo, klubów i stowarzy-
szeń sportowych z naszego
Miasta oraz przedstawiciel i
Kuriera Mrągowskiego, Melo-
radio i mragowo24. info wy-
brała:
a) Sportowca Roku 201 8
b) Trenera Roku 201 8
c) Sponsora Roku 201 8
d) Sportowego Ambasadora
Mrągowa Roku 201 8
e) Drużynę Roku 201 8
f) Wolontariusza Roku 201 8
g) Działacza Sportowego Ro-
ku 201 8
h) Imprezę Sportową Roku
201 8.

Oficjalne wniki poznamy

1 marca odczas Mrągowskiej
Gali Sportu W tym roku odbę-
dzie się dziewiąta edycja im-
prezy, która jest kontynuacją
Balu Sportowca, organizowa-
nego w Mrągowie od 1 994 ro-
ku. Mrągowska Gala Sportu
to wydarzenie podsumowują-
ce i promujące osiągnięcia
sportowe oraz popularyzujące
sport i aktywność sportową
wśród mieszkańców Mrągo-
wa.

Przed rokiem, podczas
VI I I Mrągowskiej Gali Sportu,
naj lepszym sportowcem wy-
brano załogę Amelia Linow-
ska / Jul ia Chmiel (L'Equipe,
KS "Baza Mrągowo"). Najlep-
szym trenerem został Pan

Andrzej Matysiak, trener kaja-
karstwa w KS "Baza Mrągo-
wo", naj lepszym działaczem
sportowym Bartłomiej Kozia-
tek ze Stowarzyszenia 3x3
Polska, ogólnopolski promo-
tor koszykówki 3x3, sponso-
rem roku - Pan Alfred Siwik,
właściciel firmy BIC Siwik Ho-
l iday a sportowym ambasa-
dorem Mrągowa - Ireneusz
Kutyła, rodowity Mrągowianin,
od lat związany z żeglar-
stwem, wychowanek KS "Ba-
za Mrągowo", dyrektor
marketingu PKOl. Podczas
gali wyróżniono także Wolon-
tariusza Sportowego Roku,
którym została Laura Jędrze-
jewska z Klubu Sportowego

"AS" Mrągowo, drużynę roku,
którą zostal i kadeci Klubu
Sportowego "AS" Mrągowo
oraz sportową imprezę roku –
Żeglarskie Grand Prix Mrągo-
wa, którego organizatorem
jest Mrągowskie Towarzystwo
Regatowe "Czos".

Głosami czytelników Ku-
riera Mrągowskiego statuetkę
Najpopularniejszego Spor-
towca Mrągowa otrzymał Ad-
rian Urbanowicz, koszykarz
KS "AS" Mrągowo. Tytuł
Sportowego Odkrycia Mrągo-
wa, przyznany przez redakcje
mragowo24. info i sport.mra-
gowo.pl, powędrował do Mrą-
gowskiego Klubu Aikido i
Samoobrony.

Bieg Pamięci po raz czwarty w Mrągowie.
Tropem Wilczym pobiegną 3 marca
Po raz czwarty w Mrągowie pobiegną „Tropem Wilczym”, by oddać hołd Żołnierzom Wyklę-
tym. Wydarzenie odbędzie się 3 marca, a przed biegaczami dwa dystanse – symboliczny liczą-
cy 1 963 metry oraz bieg na 8 km. Zapisy już trwają, organizatorzy przygotowali 400 pakietów
startowych.

W Mrągowie Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych będzie można uczcić
na sportowo. W niedzielę, 3 marca, podob-
nie jak w wielu innych polskich miastach,
zawodnicy pokonają tradycyjny dystans
1 963 metry – symbolizujący rok, w którym
zmarł ostatni żołnierz Józef Franczak
pseudonim „Lalek”. Podczas czwartej edy-
cj i biegu „Tropem Wilczym. Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych” nie zabraknie także
sportowej rywalizacji , bo chętni biegacze
będą mogli , dodatkowo, wystartować na
dystansie 8 km.

W ubiegłorocznej inicjatywie na starcie
mrągowskiego biegu stanęło ponad 400
zawodników.

Zapisy do tegorocznej edycji na stronie
www.e-gepard.eu



Kaziuki-Wilniuki znów w Mrągowie

2 marca 201 9 w sobotę serdecznie zaprasza-
my „Na Kaziuka F” czyli XVI spotkanie z tra-
dycją i kulturą dawnej Polski.

W godzinach 1 4:00 – 1 7:00 przed Centrum Kultury odbędzie
się Kiermasz Kaziukowy, podczas którego będzie można nabyć
oryginalne wyroby z Wilna: chleb wileński, wyroby rękodzieła lu-
dowego, kaziukowe serca a zwłaszcza od wielu, wielu lat do dnia
dzisiejszego królową każdego takiego jarmarku wileńską palmę -
małe dzieło sztuki wyczarowane sprawnymi rękami mistrzyń, wy-
platane z suszonego kolorowego zielska.

O godz. 1 7.00, w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turysty-
ki odbędzie się Koncert Galowy, na którym wystąpią zespoły z re-
jonu wileńskiego: Młodzieżowy Zespół Akordeonowy Szkoły
Muzycznej w Nowej Wilejce, Kapela "Randez-vous" z Domu Kul-
tury w Landwarowie i Młodzieżowy Zespół Tańca "Troczanie" z
Trok.

Bilety w cenie: 1 2 zł i 1 0zł /dzieci i młodzież oraz MKRTP i
MKS/ do nabycia w recepcji Centrum Kultury i Turystyki, ul . War-
szawska 26, tel. 743 34 66 oraz online w systemie ekobilet.

Spektakl "Być jak Elizabeth Tylor"

1 0 marca o godz. 1 6.00 zapraszamy na SPEK-
TAKL "Być jak Elizabeth Taylor". Wystąpią
wyśmienici aktorzy: Małgorzata Foremniak,
Martyna Kliszewska, Paweł Deląg, Sambor
Czarnota.

Spekakl o najsłynniejszej parze w dziejach Hollywod, która do
dzisiaj budzi podziw i fascynuje wielbiciel i na całym świecie. Do
apartamentu słynnego hotelu The New York Palace, w który
mieszka wybitny psycholog Tony Slawers przychodzi niespodzie-
wanie jego wieloletnia pacjentka- Elizabeth Taylor, po chwil i poja-
wia się również Richard Burton. Po swoim długim spektakularnym
małżeństwie postanawiają się rozstać.

Autor sztuki podejmuje próbę analizy związku, w którym na-
miętność miesza się z zazdrością, a popularność i sława staja się
przeszkodą w budowaniu właściwych relacj i . Wyjątkowe kostiumy
zaprojektowane przez Tomasza Ossolińskiego za sprawą eksklu-
zywnych tkanin, a także kryształowych elementowi i biżuteri i zna-
nej na świecie firmy Swarovski oddają kl imat epoki i niezwykłość
bohaterów.

Bilety w cenie 90 zł do nabycia w recepcji CKiT, tel: 89 743 34
66 lub w Internecie: www.kupbilecik.pl

Spektakl "Ostra Jazda" w CKiT

1 6 marca o godz. 1 8.00 zapraszamy na bra-
wurową komedię w gwiazdorskiej obsadzie -
Norma Fostera, reżyseria i tłumaczenie - Mi-
rosław Połatyński.

Co się dzieje kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale dro-
ga, którą przemierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko
może być długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne. Co robią
bohaterowie "Ostrej jazdy", którzy z dnia na dzień utracil i pracę?
Postanawiają iść na skróty. Nie chcą walczyć o nową posadę i
czekać miesiącami na zatrudnienie. Sami wymyślają sobie zaję-
cie! Wpadają na karkołomny i dosyć niebezpieczny pomysł - po-
stanawiają zrealizować. . . fi lm erotyczny. Wszystko wydaje się
proste: trzeba tylko zatrudnić odpowiednich "aktorów" i ruszyć z
produkcją, która przysporzy im mnóstwo pieniędzy! Wszystko
zaplanowane jest w szczegółach. . .ale jak to w życiu bywa, a w
komedii to już na pewno, nie wszystko jest takie jakie na pozór
wygląda. Sytuacja szybko wymyka się spod kontrol i i bardzo
komplikuje, a to z kolei powoduje mnóstwo śmiesznych sytuacji i
zabawę aż do łez.

Bohaterowie "Ostrej jazdy" poprzez udział w niefortunnej
przygodzie z kinem niezupełnie famil i jnym przeżyją niezwykłe
emocjonalne wstrząsy i prawdziwe duchowe rozterki. Jednak
konieczność zmierzenia się z nagą rzeczywistością - momenta-
mi w sensie dosłownym - pozwala im spojrzeć na siebie i na lu-
dzi wokół w zupełnie inny niż dotychczas sposób. Pozwala im
poznać nagą prawdę, o przepraszam, po prostu prawdę o sobie.
I popaść w kolejne tarapaty, tyle tylko, że tym razem miłosne?

"Ostra jazda" to brawurowa komedia Norma Fostera z nie-
oczekiwaną pointą i znakomitą obsadą - Katarzyna Żak, Jul ia
Kamińska, Mirosław Baka, Jan Jankowski i Przemysław Sadow-
ski. Nagość jeszcze nigdy nie była tak śmiesznie ubrana jak w
Spektaklu Teatru Komedia z Warszawy!

BILETY - 60-80 zł dostępne na kupbilecik.pl

ŁOWCY.B rozśmieszą do łez!
31 marca o godz.1 7.00 zapraszamy do Cen-
trum Kultury na najnowszy program KABA-
RETU ŁOWCY.B pod tytułem „JAKA TO
MELODIA”.

Najnowszy program Łowców.B pod piekielnie mocnym tytułem
"Jaka to melodia" to nowa i zaskakująca odsłona łowieckiego
spojrzenia na żarty i tym podobne. Absurdalny humor na wycią-
gnięcie ręki, której nikt nie utnie. Słowa - klucze to szyk i elegan-
cja, rodzina i mafia, multimedia i muzyczne swawole. Ważna
informacja dla tych, którzy chcą i lubią mieć wybór. Podczas tego
spektaklu go dostaną. To wszystko po to, żeby było śmiesznie!

Bilety: 60 zł dostępne w CKiT w Mrągowie.


