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Drodzy mieszkańcy Mrągowa

Obowiązkiem każdego włodarza jest informowanie o wszystkich działa-

niach podejmowanych na rzecz Mieszkańców. Dlatego oddaję w Wasze ręce

odświeżony numer Magazynu Mrągowskiego, w którym znajdziecie wszelkie

informacje dotyczące naszego miasta. Z Biuletynu, który będzie ukazywał się

raz w miesiącu, dowiecie się co dzieje się w Mrągowie. Na łamach naszej

gazety chcę poruszać tematy ważne dla naszego miasta. Zależy mi również na

wspólnym redagowaniu biuletynu. Dlatego jestem otwarty i gotowy na współ-

pracę. Bardzo ważne są dla mnie opinie i sugestie. Wierzę, że nawiążemy

współpracę i razem będziemy tworzyć to wydawnictwo.

Stanisław Bułajewski - burmistrz Mrągowa

Rada Biznesu będzie wspierać
rozwój Mrągowa
Zgodnie z ustaleniami ostatniego Spotkania z Biznesem, które
odbyło się w urzędzie, reaktywujemy Radę Biznesu. Rada ma
pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą, reprezentować lokalne
środowisko gospodarcze oraz wspierać burmistrza w kwe-
stiach dotyczących rozwoju gospodarczego. Jest wybierana
spośród przedstawicieli mrągowskich firm na okres 2 lat.
Działalność Rady określa Regulamin, który znajduje się na
stronie urzędu www.mragowo.pl

Serdecznie zapraszamy do zgła-
szania swoich kandydatek i kandyda-
tów. Zależy nam, by Rada skupiała
przedstawiciel i zarówno dużych jak i
małych firm, zakładów produkcyjnych
oraz usługowych. Wierzymy, że im
większa różnorodność, tym większe
zrozumienie potrzeb lokalnego bizne-
su.

Na zgłoszenia czekamy do piątku 1 5
lutego 201 9 r. do godz. 1 5.00 W zgło-
szeniu należy podać: Imię i Nazwisko,
Nazwę firmy, branżę Dane kontaktowe
(nr telefonu oraz adres email). Zgłosze-
nia prosimy przesyłać mailowo na adres:
m.maslanka@mragowo.um.gov.pl W ra-
zie pytań zachęcamy do kontaktu z p.
Magdą Maślanką pod nr tel. 89 741 9040

Podziel się ciepłym
ubraniem!

Mrągowo przyłączyło sie do
akcji Wymiana Ciepła, organi-
zowanej w całej Polsce. Zasa-
dy są bardzo proste: na
wieszaku zostawiamy ciepłe
ubrania, których już nie potrze-
bujemy (kurtki, polary, swetry)
tak, by osoby potrzebujące
mogły je w każdej chwil i wziąć.
Wieszak znajduje się na przy-
stanku przy mrągowskim ratu-
szu.

Pierwsze kurtki już wiszą!
Zachęcamy do wymiany ciepła
i udostępniania informacji !



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

Dlaczego warto płacić w miejscu
zamieszkania?

Prawie 40% podatku dochodowego
płaconego przez mieszkańców wraca
do nich i pomaga finansować
działalność miasta. 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
kontrol i naszego zeznania
podatkowego będziemy 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

dochodów wystarczy w formularzu PIT
podać mrągowski adres zamieszkania
oraz wskazać właściwy urząd
skarbowy, w tym przypadku 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) codziennie w

poniedziałki 8.00 – 1 6.00, wtorki-piątki
7.30 – 1 5.30.

Do zameldowania potrzebne są
następujące dokumenty:
- Dowód tożsamości
- Dokument potwierdzający prawo do
lokalu 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.

Kto odbiera odpady
z terenu Mrągowa?

Urząd Miejski informuje,
że od dnia 01 lutego 201 9 r. z
terenu Miasta odpady odbie-
rać będzie Zakład Usług Ko-
munalnych Piotr Lubowidzki
z siedzibą w Mrągowie,
ul. Młodkowskiego 2A (nr tel.
89 741 23 64). Firma złożyła
najkorzystniejszą ofertę w
wyniku ogłoszonego przetar-
gu na odbieranie i transport
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszka-
łych na terenie miasta
Mrągowa.

Właściciele nieruchomości,
w ciągu najbl iższych dni otrzy-
mają nowy harmonogram od-
bioru odpadów, który również
jest dostępny na stronie inter-
netowej tut. Urzędu
https://bipmragowo.warmia.ma-
zury.pl/ (w zakładce „Gospo-
darka odpadami –
Harmonogram odpadów ”), na
tablicy ogłoszeń, oraz w poko-
ju nr 47, a także w bezpłatnej
apl ikacji na telefon EcoHarmo-
nogram.

W przypadku zaistnienia
sytuacji pominięcia posesji w
dniu odbioru odpadów bądź in-
nych zastrzeżeń co do wykony-
wanej usługi, proszę o tym
fakcie niezwłocznie powiado-

mić tut. Urząd dzwoniąc pod nr
telefonu 89 741 90 07, w celu
podjęcia stosownej interwencji .

Jednocześnie przypomi-
nam, że zgodnie z Regulami-
nem utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta
Mrągowo, każdy właściciel nie-
ruchomości zapewnia wyposa-
żenie nieruchomości w
pojemnik do zbierania odpa-
dów zmieszanych, który powi-
nien być wystawiony w dniu
odbioru odpadów. Zasady
funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami na te-
renie Miasta oraz stawki opłat
od gospodarstwa domowego
oraz stawki opłat od pojemnika
o określonej pojemności na tę

chwilę nie ulegają zmianie po-
mimo że z dniem
1 stycznia 201 9 r. Zakład Go-
spodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Olsztynie do którego muszą
trafiać odpady komunalne,
podniósł znacząco opłaty za
zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych z
324 zł/Mg brutto na 451 zł/Mg
brutto. Obecnie Burmistrz Sta-
nisław Bułajewski analizuje sy-
tuację finansową systemu
odpadowego biorąc pod uwagę
różne warianty rozwiązania.
Niemniej Burmistrz zapewnia,
że zrobi wszystko, aby opłata
za odbiór odpadów nie wzrosła
lub w razie konieczności wzro-
sła minimalnie.



Zapisz się na BEZPŁATNE szkolenia komputerowe.
Dowiedz się jak stworzyć własną stronę lub chronić swoje dziecko w sieci!

W styczniu rozpoczął się projekt „Ja w Internecie”, dzięki któremu za darmo można podnieść swoje
umiejętności w poruszaniu się w sieci. W ramach projektu zaplanowano szkolenia w siedmiu modu-
łach tematycznych, między innymi social media, mój biznes, rolnik w sieci czy rodzic w internecie.

Tematem pierwszego kursu były sieci
społecznościowe. W ramach szkolenia no-
we umiejętności zdobyło 1 2 osób. - Do tej
pory wśród portal i społecznościowych zna-
łam jedynie Facebooka. Na szkoleniu do-
wiedziałam się jak bezpiecznie korzystać
jego możliwości w życiu prywatnym i w
swojej działalności w stowarzyszeniu. Po-
znałam też inne media społecznościowe
jak np. Instagram i You Tube - mówi
uczestniczka szkolenia. Ponadto wiem jak
użytkować konto ePUAP i profi l zaufany,
co pozwoli mi zaoszczędzić czas w zała-
twianiu spraw urzędowych bez wychodze-
nia z domu.

Nadal trwa rekrutacja na szkolenia.
Najbliższe terminy:

Mój biznes w sieci
8.02 i 1 6.02

Rolnik w sieci
9.02 i 1 7.02

Moje finanse i transakcje w sieci
Gr I 23.02 i 2.03
Gr I I 24.02 i 4.03

Rodzic w internecie
Gr I 9.03 i 1 7.03
Gr I I 1 0.03 i 1 7.03

Działam w sieciach
społecznościowych

20.03 i 30.03

Kultura w sieci
21 .03 i 31 .03

Tworzę własną stronę internetową
Gr I 01 .04 i 1 3.04
Gr I I 02.04 i 1 4.04

Szkolenia odbywają się w Mrągowskim
Centrum Aktywności Lokalnej (ul . Koperni-
ka 2C). Zajęcia są bezpłatne i trwają dwa
dni szkoleniowe. Zainteresowanych zapra-
szamy do Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
Referat Strategii , Rozwoju i Promocji .

Informacji udziela:
Marta Krasowska – koordynator projektu

tel. 89 741 9041
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 budżetu
państwa

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia
opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej

retencji terenowej.

Ustawa z dnia 20 lipca 201 8 r. o zmianie ustawy – Prawo wod-
ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 201 8 r. poz. 1 722), któ-
ra weszła w życie z dniem 20 września 201 8 r. , wprowadziła
obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez
podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w
tym zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 552 znowelizowanej ustawy Prawo wodne (Dz.
U. z 201 8 r. , poz. 2268), począwszy od IV kwartału 201 8 roku do
końca 2020 r. , podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usłu-
gi wodne, obowiązane są składać samodzielnie oświadczenia w

terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na
koniec każdego kwartału.

Wobec powyższego, Burmistrz Miasta Mrągowa przypomina o
obowiązku składania stosownych oświadczeń dotyczących
zmniejszenia naturalnej retencji terenowej za kolejne kwartały,
zgodnie z przedstawionym wzorem na adres Urzędu Miejskiego w
Mrągowie. Oświadczenie za IV kwartał 201 8 r. powinno być złożo-
ne w terminie do dnia 30 stycznia 201 9r.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Wszelkich informacji w sprawie udziel i pracownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej, Urząd Miejski w Mrągowie, I I piętro, pok. 53,
dostępny pod numerem telefonu 89 741 90 1 9.



Mrągowo… od drzwi do drzwi
Mrągowo nie zostało znacznie zniszczone w czasie II wojny światowej, posiada więc stare
miasto! Co prawda XIX-wieczne, ale zawsze. Mało mieszkańców zwraca uwagę na ciekawy
elementy zabudowy, a mianowicie drzwi. A mamy różne: secesyjne, historyzujące o motywach
barokowych, renesansowych itd. Zakończono projekt Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego
201 8 „MrągowoE od drzwi do drzwi”.

Inspiracją do wydania przewodnika „Od
drzwi do drzwi” była wystawa fotograficzna
„Mrągowo w detalu – zabytkowe drzwi”
Bartosza Helisa, prezentowana w Powiato-
wej Bibl iotece Pedagogicznej w Mrągowie.
W roku 201 7 pomysł zgłoszony przez Do-
natę Kobylińską – Durka do Mrągowskiego
Budżetu Obywatelskiego zyskał uznanie
mieszkańców i został zrealizowany w 201 8
r. Realizatorem projektu z ramienia Urzędu
Miasta Mrągowa było Centrum Kultury i
Turystyki.

Większość publikacji opiera się na pra-
cy Bartosza Hell isa. Jest on autorem tek-
stów oraz zdjęć dotyczących głównej
części, czyl i zabytkowych drzwi (30 szt. ).
Publikacja zawiera pięć reportaży powsta-
łych na podstawie wywiadów z mieszkań-
cami. Są to ludzkie historię związane z
Mrągowem.
Publikacja powstała dzięki współpracy i za-
angażowaniu osób, które łączy zamiłowa-
nie do lokalnego dziedzictwa kulturowego:
Bartosza Hell isa– autora zdjęć, tekstów
merytorycznych (opisów stolarki drzwiowej
i stanu badań)
Roberta Wróbla – koordynatora projektu,
Anny Wysuwy - Szefleri Jolanty Helis z Po-

wiatowej Bibl ioteki pedagogicznej – zaan-
gażowanych w promocję pomysłu i
głosowanie, organizatorek wystawy „Mrą-
gowo – w detalu – zabytkowe drzwi”.
Zespółu Fundacji Alternatywnej Edukacji
„ALE” w składzie:
Emil ia Turek – przeprowadzenie wywiadów
z mieszkańcami, aranżacje fotograficzne,

Wojciech Sienkiewicz – przeprowadzenie
wywiadów i ich transkrypcja,
Aleksandra Lemańska – opracowanie re-
portaży,
Donaty Kobylińskiej-Durki - pomysłodaw-
czyni koncepcji wydawnictwa „Od drzwi do
drzwi” i autorka projektu zgłoszonego do
Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Powojenne Mrągowo we szkle
Jak wyglądało przedwojenne Mrągowo? Teraz możesz to
zobaczyć na szkle. W mieście stanęły trzy szklane tabli-
ce, które powstały w ramach Mrągowskiego Budżetu
Obywatelskiego 201 8.

Mrągowo to jedyna tej wielkości
miejscowość na Mazurach, która
posiada Stare Miasto. To ważny
wyróżnik. Samo śródmieście stano-
wi więc atrakcję turystyczną. Zabu-
dowa XIX-wieczna w różnych
stylach architektonicznych zwraca
uwagę. Wykorzystal i to pomysło-
dawcy projektu „Szklane Mrągowo”,
który zyskał uznanie mieszkańców i
został zrealizowany w ramach Mrą-
gowskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Koordynatorem zadania było
Centrum Kultury i Turystyki.

W ramach projektu stanęły trzy
przezroczyste tabl ice: nad jez. Ma-
gistrackim, naprzeciwko Kościoła
Ewangelickiego - Augsburskiego
oraz przy Urzędzie Miasta. Każda
konstrukcja zawiera kilka przedwo-
jennych zdjęć oraz zdjęcie główne

przedstawiające dane miejsce
dawniej. Zdecydowano się wybrać
ujęcia pod jakimś względem cieka-
we: kościół ewangelicki w otocze-
niu nieistniejących kamienic, widok
na jez. Magistrackie z rybakami a w
tle ratusz bez wieżyczki czy pierw-
szy budynek starostwa, który stał w
miejscu obecnego. Informacja w
języku polskim zostały przetłuma-
czone na języki angielski i niemiec-
ki.

Projektując tablice nawiązano
graficznie do istniejących już tabl ic
„Poznaj Mrągowo”, które umiejsco-
wiono w 201 7 roku. Są to kolejne
tablice krajoznawcze uatrakcyjnia-
jące Miejski Szlak Turystyczny „Po-
znaj Mrągowo” oznakowany
herbem Mrągowa, czyl i łapą niedź-
wiedzicy.



"Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3" w Mrągowie!
Kino Zodiak, w Dzień Św. Walentego (1 4 lutego) o godz. 1 7:30 serdecznie zaprasza na specjal-
ny seans filmowy. W programie „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”. Kontynuacja przygód boha-
terów kultowych komedii „Kogel-mogel” i „Galimatias, czyli kogel-mogel 2”.

W „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” główna bohaterka Kasia
(Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z
niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca
niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu
wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznesK
W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha
kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) – celebrytka i słynna
sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bl iscy – mąż
(Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) –
buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić
Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie
u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają
w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy!

Bilet: normalny - 1 3 zł, ulgowy - 11 zł , karty MRTP i
MKS - 1 0 zł do kupienia na recepcji CKiT lub na

Ekobilet. Dla pierwszych 1 00 osób wchodzących do
kina słodki upominek.

Spektakl "Tresowany
Mężczyzna" na scenie CKiT
1 5 lutego o godz. 1 9.00 zapraszamy do Cen-
trum Kultury na SPEKTAKL KOMEDIOWY
"Tresowany mężczyzna" autorstwa Johna von
Duffela na motywach bestsellera Esther Vilar
"Der dressierte Mann".

Kobiety na wysokich stanowiskach i z dobra pensją to fakt. Ale
nie każdemu facetowi się to podoba. Tym bardziej, gdy awans
przychodzi do młodszej koleżanki z pracy, która jednocześnie jest
partnerką w życiu. Sebek (Adam Serowaniec), wychowany co
prawda w duchu równouprawnienia, ma z tym ewidentny problem.
To on chciałby być głową rodziny - twardym i stanowczym męż-
czyzną, który sam decyduje, kiedy wyciągnąć pierścionek zarę-
czynowy. Tylko czy przebojowa Helena (Marta Chodorowska), jej
mama (Katarzyna Kwiatkowska / Dorota Chotecka) i mama Sebka
( Justyna Sieńczyłło) pozwolą mu na to? Czy znajdą sposób by go
"wytresować" do rol i , którą dla niego przewidziały?

Bilety w cenie 85 zł do nabycia w recepcji CKiT w
Mrągowie, ul Warszawska 26, tel: 89 743 34 66

W Internecie: www.kupbilecik.pl

Zakochani w karnawale -
szlagiery operetek i musicali
1 6 lutego o godz.1 8.00 Centrum Kultury za-
prasza na KONCERT "ZAKOCHANI W KAR-
NAWALE" w wykonaniu artystów Fundacji
Avangart.

W koncercie karnawałowo-walentynkowym usłyszymy najbar-
dziej znane szlagiery z operetek i musical i oraz porywające serca
pieśni neapolitańskie. W ten zaczarowany świat muzyki zabiorą
Państwa Ewa Spanowska (sopran) i Dawid Kwieciński (tenor) –
utalentowani artyści, których Fundacja AVANGART odkryła pod-
czas Masterclass odbywającego się w Mrągowie w 201 7 r. W lip-
cu 201 8 r. wystąpil i dla mrągowskiej publiczności w operetce
„Księżniczka Czardasza” w roli Stasi i Edwina.

Podczas koncertu na scenie towarzyszyć im będą tancerze
oraz zespół instrumentalny Fundacji AVANGART. Całość popro-
wadzi niezastąpiony mistrz słowa Jan Połowianiuk.

Bilety: 65 zł do nabycia w recepcji CKiT, tel. 89 743
34 66 lub online w systemach:

ekobilet.pl, kupbilecik.pl
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W A Ż N E
- Od 1 lutego 2019 r. wchodzą w życie nowe rozkłady jazdy miejskiej komunikacji publicznej

w Mrągowie.

- 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.



Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych na rok szkolny 2019/2020



Budynek Ratusza ma windę

Gmina Miasto Mrągowo w
okresie od września do grud-
nia 201 8 roku zrealizowała za-
danie inwestycyjne pod
nazwą „Przebudowa pomiesz-
czeń Ratusza w Mrągowie
wraz z budową dźwigu osobo-
wego na potrzeby Muzeum.”

Dzięki inwestycji zabytkowy budynek
Ratusza, a tym samym obiekty użyteczno-
ści publicznej w nim zlokalizowane, takie
jak Muzeum, Urząd Stanu Cywilnego, Ewi-
dencja Ludności staną się dostępne dla
osób poruszających się na wózkach inwa-
l idzkich, osób niepełnosprawnych czy ma-
tek z wózkami dziecięcymi. Na dziedzińcu
Ratusza powstał przeszklony szyb z dźwi-
giem osobowym. Przebudowano także po-
mieszczenia Ratusza tworząc między
innymi nowe wejście od strony ulicy Mały
Rynek obsługujące windę.

W przebudowanym pomieszczeniu
na parterze budynku w przyszłości pla-
nowane jest utworzenie Biura Obsługi
Klientów co dodatkowo ułatwi obsługę
interesantów.

Wartość robót budowlanych to blisko
700 tyś zł.

Zadanie dofinansowano ze środkówMi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji

Kultury.



Rekrutacja do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych

na rok szkolny 2019/2020



Przed nami IX Mrągowska Gala Sportu
Mrągowskie szkoły, stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu miasta Mrągowo, nieformalne
grupy sportowe, w których trenują Mrągowianie oraz Koordynator ds. Sportu zgłosili kandy-
datury do miana Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Druży-
ny, Imprezy Sportowej i Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 201 8. Nagrody i wyróżnienia
zostaną wręczone 1 marca 201 9 r. podczas IX Mrągowskiej Gali Sportu, która 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 Ku-
riera Mrągowskiego, Meloradio
i mragowo24. info wybierze:
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 Roku
201 8
h) Imprezę Sportową Roku
201 8.

Kolejnym etapem będzie
wybór Najpopularniejszego
Sportowca Roku 201 8, którego

dokonają czytelnicy Kuriera
Mrągowskiego. Portale mrago-
wo24. info oraz sport.mrago-
wo.pl przyznają nagrodę
Sportowego Odkrycia Roku
201 8.

W tym roku odbędzie się
dziewiąta edycja imprezy, która
jest kontynuacją Balu Sportow-
ca, organizowanego w Mrągo-
wie od 1 994 roku. Mrągowska
Gala Sportu to wydarzenie
podsumowujące i promujące
osiągnięcia sportowe oraz po-
pularyzujące sport i aktywność
sportową wśród mieszkańców
Mrągowa.

Przed rokiem, podczas VI I I
Mrągowskiej Gali Sportu, naj-
lepszym sportowcem wybrano

załogę Amelia Linowska / Jul ia
Chmiel (L'Equipe, KS "Baza
Mrągowo"). Najlepszym trene-
rem został Pan Andrzej Maty-
siak, trener kajakarstwa w KS
"Baza Mrągowo", naj lepszym
działaczem sportowym Bartło-
miej Koziatek ze Stowarzysze-
nia 3x3 Polska, ogólnopolski
promotor koszykówki 3x3,
sponsorem roku - Pan Alfred
Siwik, właściciel firmy BIC Si-
wik Holiday a sportowym am-
basadorem Mrągowa -
Ireneusz Kutyła, rodowity Mrą-
gowianin, od lat związany z że-
glarstwem, wychowanek KS
"Baza Mrągowo", dyrektor
marketingu PKOl. Podczas gali
wyróżniono także Wolontariu-
sza Sportowego Roku, którym
została Laura Jędrzejewska z

Klubu Sportowego "AS" Mrą-
gowo, drużynę roku, którą zo-
stal i kadeci Klubu Sportowego
"AS" Mrągowo oraz sportową
imprezę roku – Żeglarskie
Grand Prix Mrągowa, którego
organizatorem jest Mrągowskie
Towarzystwo Regatowe
"Czos".

Głosami czytelników Kurie-
ra Mrągowskiego statuetkę
Najpopularniejszego Sportow-
ca Mrągowa otrzymał Adrian
Urbanowicz, koszykarz KS
"AS" Mrągowo. Tytuł Sporto-
wego Odkrycia Mrągowa,
przyznany przez redakcje mra-
gowo24. info i sport.mrago-
wo.pl, powędrował do
Mrągowskiego Klubu Aikido i
Samoobrony.




