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Mrągowskie rondo z imieniem Dzieci Wojny
Tablicę z nazwą Rondo Dzieci Wojny odsłonięto 1 3 maja. To pierwsze rondo w Polsce, które
nosi imię Dzieci Wojny. Uroczystość zbiegła się z obchodami 1 5-lecia powstania Oddziału
Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Mrągowie.

Nową nazwę nadano rondu przy ulicy Wolności w Mrągowie.
Podczas uroczystości złożono także kwiaty pod Pomnikiem
Obrońców Suwerenności i Niepodległości Rzeczpospolitej . W
Centrum Kultury i Turystyki wręczono odznaczenia i medale pa-
miątkowe zasłużonym członkom i przyjaciołom Stowarzyszenia.

W uroczystym odsłonięciu tabl icy z nową nazwą ronda udział
wzięl i goście z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa War-
mińsko-mazurskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieci
Wojny, władze samorządowe i mieszkańcy Mrągowa.

Hipotermia terapeutyczna w
mrągowskim szpitalu

Na oddziale Kardiologi i Po-
morskich Centrów Kardiologicz-
nym, mieszczącym się na
terenie Szpitala Powiatowego
w Mrągowie, została wdrożona
innowacyjna metoda lecznicza.
Łagodna hipotermia terapeu-
tyczna, bo o niej mowa, to me-
toda mająca zastosowanie w
leczeniu pacjentów z zawałem,
po zatrzymaniu krążenia i sku-
tecznej resuscytacji . Polega
ona na kontrolowanym schło-
dzeniu pacjenta do temperatury
33 stopni C na okres 24 godzin,
a potem stopniowym jego
ogrzaniu. Schłodzenie pacjenta
obniża metabolizm organizmu,
w szczególności tkanki mózgo-
wej, co przeciwdziała uszko-
dzeniu mózgu związanemu z
zatrzymaniem krążenia.

Pierwsza pacjentka leczona
tą metodą opuściła w kwietniu
tego roku oddział Intensywnej
Terapii Szpitala Mrągowskiego

w stanie dobrym, zarówno fi-
zycznym jak i psychicznym.
Według informacji podanych
przez szpital, mrągowska pla-
cówka jest jedyną w wojewódz-
twie stosującą tę metodę
leczenia.

Mrągowo na Międzynarodowych
Dniach Kultury w Grünberg

Między 1 2 a 22 maja 201 6
w naszym mieście partner-
skim w Niemczech odbyły się
Międzynarodowe Dni Kultury.
W wydarzeniu tym miała oka-
zję uczestniczyć delegacja z
Mrągowa. Grupa 45 osób w
skład której weszli członkowie
chóru Schola Vocale, grupy
Hip-Hopowej z Młodzieżowe-
go Domu Kultury, Mrągow-
skiej Sceny Tańca

Współczesnego oraz lokal-
nych artystek rękodzielniczek
przy wsparciu Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie oraz Sto-
warzyszenia Miast
Partnerskich Mrągowo –
Grünberg miała okazję za-
prezentować siebie i swój
program oraz pokazać kawa-
łek Mrągowa za granicą za-
chęcając tym samym turystów
do odwiedzenia miasta.
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Uchwalono Strategię Rozwoju Mrągowa!
Młodzież, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Policji, Nadleśnictwa, szkół i placówek
oświatowych, przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, służby zdrowia, radni, przedsiębior-
cy oraz mieszkańcy - wszyscy wspólnie pracowali nad dokumentem określającym kierunki
rozwoju Mrągowa. Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy jest nowa Strategia Rozwoju Spo-
łeczno – Gospodarczego Miasta Mrągowo na lata 201 6-2025, uchwalona na kwietniowej sesji
Rady Miejskiej w Mrągowie.

W sumie odbyło się 5
spotkań, w których udział
brało ponad 1 00 osób. Pod-
czas warsztatów określano
potencjał naszego miasta,
wskazywano obszary pro-
blematyczne, proponowano
rozwiązania i zgłaszano po-
mysły na jego rozwój. Do-
datkowo mieszkańcy mogli
wypełnić i przesyłać do
urzędu ankiety, w których
ocenial i główne obszary
funkcjonowania miasta
(społeczeństwo gospodarka
i turystyka, przestrzeń i in-
frastruktura, środowisko).
Na tej podstawie wyznaczy-
l iśmy główne cele strate-
giczne dla miasta (Rys. 4)

W ankietach mieszkańcy
wskazywali m. in. niewiele
ścieżek rowerowych w mie-
ście, nieestetyczne elewacje
na budynkach, zdegradowa-

ne drogi oraz targowisko
miejskie, niewystarczającą
ilość miejsc parkingowych
czy zaniedbany stadion.
Wiele ze zgłaszanych pro-
blemów już zostało rozwią-
zanych lub jest w trakcie
real izacj i . Zachęcamy do za-
poznania się z wynikami an-
kiet dla mieszkańców na
stronie www.mragowo.pl

By zachęcić najmłod-
szych do podzielenia się
swoimi pomysłami na rozwój
Miasta zorganizowaliśmy dla
uczniów szkół podstawo-
wych konkurs plastyczny
„Mrągowo w przyszłości”,
który miał na celu upo-
wszechnienie wiedzy na te-
mat opracowywanego
dokumentu. Na konkurs
wpłynęło prawie 1 00 prac,
które zaskakiwały oryginal-
nością i różnorodnością po-

mysłów. Wystawa odbyła w
Centrum Kultury i Turystyki
w Mrągowie, a następnie
prace trafiły do Mrągowskie-
go Muzeum, gdzie będą 1 0
lat czekać na kolejną wysta-
wę!

Dziękujemy wszystkim
osobom, które zaangażowa-
ły się w prace nad doku-
mentem, dziękujemy za
zgłaszane pomysły i propo-
zycje. Mamy nadzieję, że

dokument odpowiada na
potrzeby naszych Miesz-
kańców i dzięki niemu w
2025 roku będziemy mogli
powiedzieć o sobie:

Mrągowo miasto ludzi
aktywnych i przedsiębior-
czych. Stolica country i uni-
katowych pomysłów.
Miejsce z dobrym klimatem
dla sportu i kultury, biznesu i
innowacji!
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Przegląd miejskich inwestycji
Nowe mieszkania komunalne

przy ulicy Kolejowej

Gmina Miasto Mrągowo przygotowała projekt budowy
dwóch budynków komunalnych o 20 mieszkaniach każdy
na ulicy Kolejowej, obok przebudowanego w 2009 roku na
32 mieszkania byłego hotelu „Krajan”. W marcu br. złożono
wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie
35% dofinansowania na budowę pierwszego budynku, w
wysokości ok. 1 ,231 mln zł z Funduszu Dopłat w ramach
programu rządowego. BGK do końca czerwca ogłosi l istę
wniosków z przyznanym dofinansowaniem i w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku Miasto rozpocznie in-
westycję w tym roku i planuje jej zakończenie w roku przy-
szłym. Oddanie dla najemców drugiego budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu zaplanowano na 201 8 rok.

Miasto Mrągowo jest regionalnym liderem w komunal-
nym budownictwie mieszkaniowym. Przypomnijmy, że w
201 3 roku przekazano oczekującym na listach mieszkanio-

wych 32 mieszkania komunalne przy ul. Młodkowskiego 2,
na których budowę pozyskano dofinansowanie z Funduszu
Dopłat a kilka lat wcześniej takie dofinansowanie uzyskano
na przebudowę koszarowca na 52 mieszkania.

Mrągowskie molo po przebudowie

Miało być gotowe na czerwiec, ale wykonawca nowego
molo w Mrągowie zakończył budowę przed czasem, dzięki
czemu można było z niego korzystać już w czasie majówki.
Molo o powierzchni ok. 537m², zostało przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Zostało wyposażone w nowe
ławki, barierki, kosze na śmieci oraz miejsce do cumowania.
Kształt obiektu niewiele różni się od poprzedniego. Jego nowy
wygląd, a także widok na amfiteatr i Jezioro Czos o każdej
porze przyciąga wiele osób. Mamy nadzieję, że jak najdłużej
nowe molo będzie służyć mieszkańcom naszego miasta i tu-
rystom. Dodatkowo zamontowana została barierka przy scho-
dach oraz specjalne wykończenie nabrzeży jeziora.

Nowy budynek na Stadionie ma być goto-
wy w czerwcu

Na Stadionie Miejskim w Mrągowie powstaje nowoczesne
zaplecze socjalne, z którego będą korzystać piłkarze, ale rów-
nież sportowcy innych dyscyplin. Budynek, w którym znajdą
się: szatnie, łaźnie, pomieszczenia biurowe czy wypoczynko-
we i sala konferencyjna ma być oddany do użytku już w
czerwcu i zbiegnie się z jubileuszowymi obchodami 50–lecia
Miejskiego Klubu Sportowego Mrągowia. Ogłoszony został
również przetarg na wykonanie ogrodzenia od strony ulicy
Sobczyńskiego i Mrongowiusza.

Przebudowa dróg na Zatorzu

Na początku kwietnia rozpoczął się remont dróg na
mrągowskim Zatorzu. Pieniądze na tę inwestycję pochodzą
z budżetu miasta oraz Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 201 6-201 9.

Przebudowie zostaną poddane ulice: Długa, Cicha,
Lipowa, Jaworowa, Bukowa, Akacjowa, Jaśminowa oraz
łącznik pomiędzy ulicami Towarową i Lipową. Nowe
nawierzchnie zostaną wykonane z kostki betonowej i
nowych płyt jomb i płyt azurowych. Zostaną także
przeprowadzone prace sanitarne i elektryczne. Remont
potrwa do końca sierpnia bieżącego roku.
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Tak zmienia się nasze Miasto!
Rewitalizacja podwórek w Mieście

Na etapie końcowym jest opracowanie przez Miasto
Programu Rewital izacji , który będzie pomocny w komplek-
sowym rozwiązaniu problemów w rewital izowanym obsza-
rze. Równolegle trwają przygotowania
koncepcyjno-projektowe rewital izacji terenów Miasta. Jed-
nym z nich jest rewital izacja zdegradowanych podwórek w
centrum Mrągowa. Na zlecenie Miasta mrągowska projek-
tantka Monika Siwik, wykonała koncepcję zagospodarowa-
nia terenu przy ul. Roosevelta 24 i 28, która będzie
poddana konsultacjom z mieszkańcami tego obszaru. Mia-
sto planuje systematyczną poprawę funkcjonalności i nowe
zagospodarowanie tego typu terenów w najbl iższych la-
tach.

Bohaterów Warszawy oraz łącznik
Piaskowa – Wojska Polskiego w remoncie

Wkrótce rozpocznie się remont ul icy Bohaterów Warszawy,
polegający na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników i sieci
sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca prac został już wyłoniony w
drodze przetargu. Inwestycja z pewnością będzie ułatwieniem dla
poruszających się po tej ul icy.

W ramach inwestycji zostanie wymieniony asfalt na jezdni, a
także powstaną nowe chodniki, zjazdy i zatoka autobusowa. Wy-
budowane lub przebudowane zostaną także sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz sieci elektroenerge-
tyczne i oświetlenia ul icznego. Planowany termin oddania nowej
drogi do użytku to połowa listopada bieżącego roku. Przebudowa-
ny zostanie także łącznik Piaskowa –Wojska Polskiego, gdzie wy-
konana będzie droga o nawierzchni z bruku kamiennego, chodniki
z kostki granitowej. Zostanie wybudowane nowe oświetlenie i roz-
budowana kanalizacja deszczowa. Koszty inwestycji zostaną po-
kryte w całości ze środków budżetu Miasta.

Miasto Mrągowo po raz kolejny Gminą na 5!
Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej już po raz siódmy wyłonił gminy najbar-
dziej przyjazne inwestorom. Raport „Gmina na 5!” ocenił atrakcyjność inwestycyjną polskich
gmin oraz jakość komunikacji z potencjalnymi inwestorami.

Jak co roku badanie objęło ponad 650 gmin w całym
kraju. Mrągowo znalazło się w ścisłej czołówce - wśród
1 8 najlepszych gmin w Polsce i jako jedyne w naszym
województwie zdobyło tytuł Gmina na 5! W gronie gmin
najbardziej przyjaznych inwestorom znalazły się również
takie miasta jak Toruń, Kielce, Lublin czy Rybnik.

W badaniu oceniano informacje przydatne inwesto-
rom dostępne na stronach internetowych gmin oraz wy-
syłano maile w języku polskim i angielskim do
pracowników urzędów, oceniając jakość i terminowość
odpowiedzi na pytanie potencjalnego inwestora.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 22 kwietnia podczas
konferencji „Forum Gmin na 5!” w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie, podczas której wspólnie z przed-
stawicielami środowiska naukowego, innymi
samorządami oraz biznesem mogliśmy wymienić się do-
brymi praktykami oraz wspólnie zastanowić nad rozwija-
niem współpracy.
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Spotkania dla przedsiębiorców w
ramach „7 Cudów Mazur”

W związku z realizacją projektu „7 Cudów Mazur –
promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich” serdecznie zapraszamy mrągow-
skich przedsiębiorców do wzięcia udziału w spo-
tkaniach konsultacyjnych (panele ekspertów),
które odbędą się w dniach 06.06.201 6 r. oraz
1 0.06.201 6 r. o godzinie 1 6:00 w sali nr 1 Urzędu
Miejskiego w Mrągowie.

Celem spotkania jest
omówienie wyników badań
ankietowych przeprowadzo-
nych na obszarze Wielkich
Jezior Mazurskich w maju
br. , a także dyskusja na te-
mat kierunków i potrzeb
przedsiębiorców w zakresie
promocji gospodarczej.
Agenda spotkania obejmuje
także ocenę jakości współ-
pracy sektora biznesu i lo-

kalnych samorządów.
Jeszcze raz zapraszamy
państwa do udziału w
przedsięwzięciu, które jest z
pewnością największym
programem promocji Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich.

W razie pytań zachęca-
my do kontaktu z p. Magdą
Maślanką pod nr tel. 89 741
9040 lub mailowo:
dg@mragowo.um.gov.pl

Zarządzenie Burmistrza dotyczące wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

podczas Pikniku Country & Folk 201 6

ZARZĄDZENIE NR 529/201 6 BURMISTRZA MIASTA MRĄGO-
WA z dnia 1 0.05.201 6 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie przetargu
ofertowego.

Na podstawie art.30, ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1 990 ro-
ku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 201 3 roku, poz.
594 z późniejszymi zmianami/

i art.35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1 997 roku o gospodarce
nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 201 4 roku, poz. 51 8 z
późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta Mrągowa zarządza co następuje:
§ 1 . Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości grunto-

we, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego
Zarządzenia.

§ 2. Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie przetargu oferto-
wego.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 , podlega wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej
60A.

§ 4. Informację o w/w wykazie zamieszcza się w Magazynie Mrą-
gowskim i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu
Strategii Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Udana współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi w 201 5

Podsumowaliśmy współpracę z
podmiotami III sektora działającymi
na terenie Miasta. Łącznie na reali-
zację zadań z budżetu miasta przy-
znano organizacjom 403 005,95 zł.

Najwięcej, bo aż 77 % środków prze-
znaczono na rzecz stowarzyszeń i klu-
bów sportowych, działających z zakresie
sportu, promocji oraz profi laktyki poprzez
sport. Pozostałe środki otrzymały orga-
nizacje działające w obszarze kultury,
edukacji i turystyki (1 0 %), w obszarze
pomocy społecznej, promocji zdrowia i
opieki nad osobami niepełnosprawnymi
(9 %) i w zakresie bezpieczeństwa pu-
bl icznego 4%.

Organizacje włączają się w działania
realizowane przez Miasto. Ich przedsta-
wiciele są głosem doradczym, eksperc-
kim w różnych Zespołach Zadaniowych,
np. uczestniczą w opracowaniu i wdra-
żaniu Mrągowskiego Budżetu Obywatel-
skiego, w różnorodnych konsultacjach
społecznych prowadzonych przez Sa-
morząd. Doradzają w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących sportu, sfery
gospodarczej, turystycznej. Organizacje
są ważnymi partnerami, a często inicja-
torami i l iderami różnorodnych wydarzeń
i imprez. Aktywnie uczestniczą w opra-
cowywaniu strategicznych dokumentów
rozwojowych Miasta

Zachęcamy do zapoznania się ze
Sprawozdaniem z realizacji zadań pu-
bl icznych oraz współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi na naszej stronie
www.mragowo.pl, w zakładce Miasto
Organizacje pozarządowe.

50 lat tradycji… Bądź jej częścią!
Rok 201 6 dla Miejskiego Klubu Sportowego Mrągowia jest
wyjątkowy. Dokładnie 50 lat temu powstał Zakładowy Klub
Sportowy Metalowiec, którego spadkobiercą jest obecny
MKS. Okrągły jubileusz świętowany będzie 25 czerwca.

Miejski Klub Sportowy Mrągowia Mrągo-
wo to spory kawałek histori i naszego miasta.
Powstały w 1 966 roku klub przez lata sporto-
wo wychowywał młodzież z naszego miasta
i regionu, notując sukcesy na arenie woje-
wódzkiej i ogólnopolskiej.

Jubileusz będzie okazją do podsumowa-
nia działalności klubu i uhonorowania tych,
którzy przez lata dbali o jego rozwój. Jedną
z inicjatyw jubileuszowych będzie wybór „1 0
Twarzy Mrągowii”, którego dokonają miesz-
kańcy Mrągowa. Za nami pierwszy etap wy-
boru, czyl i zgłaszanie kandydatów, z których
kapituła konkursu wybierze 30 nazwisk – za-
wodników, trenerów, działaczy i sponsorów.
23 maja na stronie sportzmieniamrągowo.pl,
zostanie uruchomione głosowanie na 1 0-ciu
najbardziej zasłużonych dla klubu osób. Te-
go wyboru dokonają oczywiście mieszkańcy
Mrągowa!

„1 0 Twarzy Mrągowii” poznamy podczas
obchodów jubileuszu, 25. czerwca. Już teraz
wiadomo, że Stadion Miejski w Mrągowie,
arena obchodów jubileuszowych, przycią-
gnie piłkarzy, trenerów, działaczy i wszyst-

kich, którzy w ciągu dziesięcioleci związani
byl i z działalnością klubu. Zapraszamy do
włączenia się w obchody 50-lecia Mrągowii!
To nasz wspólny klub i wspólna historia!

MKS Mrągowia Mrągowo jest spadko-
biercą tradycji klubów, które we wcześniej-
szym okresie działały w Mrągowie. Na
początku lat pięćdziesiątych założony został
Klub Spójnia Mrągowo. Na początku lat
sześćdziesiątych zmieniono nazwę na Ma-
zury Mrągowo. Od 1 966 roku klub nosił na-
zwę Zakładowy Klub Sportowy Metalowiec
(związany był z Zakładem Metalowym Bu-
mar). Od 1 994 roku klub nosi nazwę Miejski
Klub Sportowy Mrągowia Mrągowo. W sezo-
nie 1 997/98 Mrągowia zdobyła Puchar Pol-
ski na szczeblu OZPN Olsztyn. Od sezonu
1 997/98 do sezonu 2007/2008 zespół gra w
warmińsko-mazurskiej IV l idze, po czym w
wyniku reformy rozgrywek od sezonu
2008/2009 występuje w I I I l idze podlasko-
warmińsko-mazurskiej. Sezon 201 2/1 3 Mra-
gowia kończy na bardzo wysokim I I miejscu.
Dziś występuje w IV lidze.
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Wspólnie dbamy o środowisko. Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom oraz Firmom, które
podjęły się prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, po-
nieważ to dzięki Państwa staraniom Miasto Mrągowo uzy-
skało tak wysokie wskaźniki za rok 201 5:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji wyniósł : 33,53% (konieczne 50 %
- im niższy %, tym lepszy),

- poziom recyklingu - przygotowanie do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papie-

ru, metal i , tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 42,82%
(konieczne 1 6% - im wyższy %, tym lepszy),

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uży-
cia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 82,82 %
(konieczne jest 40% - im wyższy % tym lepszy ).

Zachęcamy do dalszych starań w tym zakresie, a tych z
Państwa, którzy nie prowadzą jeszcze selektywnej zbiórki
odpadów, gorąco namawiamy do podjęcia próby segregacji
odpadów, gdyż przyniesie ona zarówno korzyści dla Pań-
stwa jak i środowiska.

Młodzi mieszkańcy dali przykład jak dbać o środowisko
Palący problem - niska emisja. To hasło tegorocznego Dnia Ziemi. Obchody tego wyjątkowego dnia zor-
ganizowano w Mrągowie. 11 maja plac Unii Europejskiej wypełnił się najmłodszymi mieszkańcami mia-
sta i powiatu, którzy chętnie rozmawiali o ochronie powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń.

11 maja na pl. Unii Euro-
pejskiej odbyły się obchody
Dnia Ziemi. Organizatorami
imprezy byli : Urząd Miejski w
Mrągowie, Starostwo Powia-
towe w Mrągowie przy wspar-
ciu Centrum Kultury i Turystyki
w Mrągowie. W tym roku ak-
cja realizowana była pod ha-
słem: „PALĄCY PROBLEM
—NISKA EMISJA". Zamierze-
niem organizatorów było prze-
konanie uczestników imprezy
do zachowań proekologicz-
nych. W ramach obchodów
Dnia Ziemi zorganizowane
zostały konkursy skierowane
dla dzieci i młodzieży które
spotkały się z ogromnym za-

interesowaniem. Jury miało
ogromny problem, aby wyłonić
zwycięzców, gdyż wszyscy
zasługiwali na nagrody. Pod-
czas imprezy ustawione zo-
stały stanowiska przyrodnicze
i ekologiczne, oferujące atrak-
cyjne programy ekologiczno-
edukacyjne. Podjęte działania
przeprowadzone były w bar-
dzo atrakcyjnej formie. Dzieci
poza konkursami również mo-
gły wziąć udział w zabawie z
animatorami. Jak co roku
wielką atrakcją cieszyła się
wata cukrowa, którą dzieci
otrzymywały dzięki hojności
Pana Leona Żbikowskiego
Radnego Rady Miejskiej. Jed-

nym słowem każdy znalazł
cos dla siebie zwłaszcza, ze
pogoda sprzyjała wyjątkowo
tej imprezie. W akcji wzięło
udział ok 500 osób. Impreza
została bardzo wysoko oce-
niona przez mieszkańców
oraz gości którzy również

uczestniczyl i w obchodach.
Dziękujemy wszystkim Wy-
stawcom, Nauczycielom,
Opiekunom i Rodzicom za
włożony trud i wysiłek w przy-
gotowanie dzieci i młodzieży
do obchodów Dnia Ziemi w
Mrągowie.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Sprawdź harmonogram
Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się w Mrągowie zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
organizowana jest w formie wystawek, co oznacza, że odpady te będzie można wystawić przy
pergoli śmietnikowej lub przed posesją.

27.06.2016

Kolejowa, Krótka, Krzywa, Księżyco-
wa, Nadbrzeżna, os. Nikutowo, os.
Metalowców, Plutonowa, Sienkiewi-
cza, Słoneczna, Wojska Polskiego,
Żołnierska

28.06.2016

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

29.06.2016

8-go Maja, Boh. Warszawy, Chopina,
Dolny Zaułek, Jeziorna, Pl. Kajki, Ko-
nopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Kra-

kowska, Królewiecka, Mała
Warszawska, Mały Rynek, Mazurska,
Mickiewicza, Moniuszki, Mrongowiu-
sza, Na Ostrowiu, Okulickiego, Ratu-
szowa, Roosevelta, Rybna,
Skłodowskiej, Sobczyńskiego, Sołty-
ska, Szkolna, Traugutta, Warszawska,
Wyspiańskiego, Pl. Wyzwolenia, Że-
romskiego, Żeromskiego

30.06.2016

Dziękczynna, Grunwaldzka, Koperni-
ka, Łąkowa, Oficerska, os. Brzozowe,
os. Grunwaldzkie, os. Parkowe, Pia-
skowa

01.07.2016

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha,
Długa, Grabowa, Jaśminowa, Jaworo-
wa, Kalinowa, Klonowa, Kochanow-
skiego, Krasińskiego, Leśna, Lipowa,

Lubelska, Olsztyńska, Orzeszkowej,
os. Mazurskie, Przemysłowa, Rynko-
wa, Pl. Słowackiego, Torowa, Towaro-
wa, Tuwima, Zielone Wzgórze



Atrakcje i nagrody
dla kibiców!

Mrągowski Festiwal Ro-
werowy to również mnó-
stwo atrakcji dla kibiców,
mieszkańców i turystów.
W amfiteatrze na Placu
Unii Europejskiej odbędą
się m. in. konkursy malar-
skie, wokalne i losowanie
nagród dla kibiców kolar-
skich. Równolegle na
Stadionie Miejskim w
Mrągowie zorganizowane
zostaną wyścigi i konkur-
sy dla najmłodszych. W
trakcie kryterium będzie
można zaopatrzyć się w
kolarskie gadżety, a także
profesjonalny sprzęt
sportowy.

Festiwal zamknie Pa-
rada Rowerowa ulicami
miasta (start godz. 1 6.40
ul. Sobczyńskiego). Spo-
śród uczestników parady
rozlosujemy nagrodę
główną – rower, a także
nagrodzimy najlepiej
przebrane osoby!

29 maja Mrągowo sta-
nie się warmińsko-ma-
zurską stol icą kolarstwa!
Bądźcie z nami!

8 KULTURA I SPORT www.mragowo.pl

Moc atrakcji na Dzień Dziecka w Mrągowie!
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy w dniu ich święta!
1 czerwca w godz. 1 5. 00 – 1 8. 00 przed Centrum Kultury i Turystyki mnóstwo atrakcji dla naj-
młodszych. A wśród nich:

- Chusta Animacyjna,
- Duże Bańki Mydlane,
- Modelowanie Balonów,
- Malowanie buzi,
- Wata Cukrowa,
- Plenerowa Bibl ioteka a w niej:
Plener Malarski, Klockologia,
Strefa Czytania, Niespodzianki,
słodkości i wiele, wiele innych.

Zapraszamy także do KINA ZO-
DIAK gdzie o godzinach:
1 6.00 i 1 8.00 odbędzie się pro-
jekcja bajki ANGRY BIRDS!
(1 6:00 ANGRY BIRDS FILM 2D
z dubbingiem, bilet: normalny -
1 3 zł, ulgowy - 11 zł , karta
MRTP - 1 0 zł. 1 8:00 ANGRY
BIRDS FILM 3D z dubbingiem,

bilet: normalny - 1 6 zł, ulgowy -
1 4 zł , karta MRTP - 1 2 zł).
Dodatkowa atrakcją dla całych
rodzin będzie projekt fotogra-
ficzny ŁAWECZKA. Przyjdź,
usiądź, zatrzymaj się, daj się
sfotografować w naszym spe-
cjalnym studiu fotograficznym
zaaranżowanym w CKiT, w sali
Orbita (na piętrze). W jego cen-
tralnym punkcie będzie tytuło-
wa ławeczka. W ciągu kilku
godzin na ławeczce powstaną
portrety studyjne osób należą-
cych do lokalnej społeczności,
rodzin, znajomych, przyjaciół.
Powstałe fotografie znajdą się
na wystawie, która otworzy Dni
Mrągowa.
Obchody Dnia Dziecka wspie-
rają:
Lodziarnia "U Olka" (Warszaw-

ska 47b), Lodziarnia IGLOO
(Ratuszowa 2), Społem, Po-
wszechna Spółdzielnia Spo-
żywców w Olsztynie, Pan Leon
Żbikowski.

Kolarski Finał Korony Warmii i Mazur, czyli...

II Mrągowski Festiwal Rowerowy!
Ostatnia niedziela maja upłynie w Mrągowie pod znakiem kolarstwa.
Tego dnia Mrągowo będzie gościć finał cyklu Korona Warmii i Mazur,
którego ostatnią odsłoną będzie II Mrągowski Festiwal Rowerowy.
Kulminacyjnym punktem będą Eliminacje Mistrzostw Polski Kryte-
rium Ulicznego, a na starcie zobaczymy czołówkę polskich kolarzy.




