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70-lecie Cechu Rzemiosł Różnych
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Bieg kowboja w Mrongoville!

Mrągowskie inwestycje
Raport z placów budowy

Ekipy budowlane i remontowe mają pełne ręce roboty. Różne inwestycje trwają w kilku
miejscach miasta, przebudowywane są drogi, remontowane chodniki i budynki... Więcej o
mrągowskich inwestycjach piszemy na stronach 4-6.

Mrągowski Budżet Obywatelski
3 października rozpoczynamy głosowanie

Mrągowianie już po raz czwarty zgłosili pomysły do Mrągow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 3 października rozpocznie się
głosowanie. Do tego czasu warto zapoznać się ze zgłoszonymi
zadaniami. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.mragowo.pl
i wzięcia udziału w głosowaniu. Więcej na stronie 3.
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Cech Rzemiosł Różnych obchodził Jubileusz
Cech Rzemiosł Różnych w Mrągowie - Związek Pracodawców obchodził Jubileusz 70-lecia
swojego istnienia. W programie uroczystości, oprócz uroczystej Mszy Świętej w Kościele Św.
Wojciecha, znalazł się między innymi przemarsz ulicami Mrągowa do CKiT oraz uroczysta
akademia, połączona z wręczeniem odznaczeń dla szczególnie zasłużonych członków Cechu.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą
w kościele p.w. św. Wojciecha w Mrągo-
wie pod przewodnictwem ks. abpa ko-
adiutora Józefa Górzyńskiego. Po mszy
świętej pochód składający się z pocztów
sztandarowych udał się pod pomnik Jana
Pawła I I i do Centrum Kultury i Turystyki w
Mrągowie. Uroczystą akademię poprze-
dziło otwarcie wystawy zdjęć pt. „Mrągow-
skie rzemiosło w obiektywie”. Autorką
zdjęć jest mrągowska artysta Franka Ro-
manow. Akademia była okazją do przypo-
mnienia histori i rzemiosła, ale przede

wszystkim do oddania szacunku i uhono-
rowania rzemieślników seniorów, wybitym
z tej okazji , okolicznościowym medalem
pamiątkowym. Zasłużonym wręczono tak-
że odznaczenia rzemieślnicze. Akademię
uświetnił swoim występem Chór Kamer-
ton.

Cechy rzemieślnicze są to organizacje
samorządowe zrzeszające rzemieślników
jednego lub kilku pokrewnych zawodów.
Ich rolą jest podnoszenie kwalifikacji
członków, propagowanie etycznego pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz

reprezentacja środowiska rzemieślników.
Cechy dbają też o przyuczenie młodzieży
do zawodu - organizują praktyki, egzami-
ny, itp. Mogą też świadczyć na rzecz swo-
ich członków usługi, takie jak prowadzenie
księgowości czy doradztwo podatkowe.
Mrągowski Cech Rzemiosł Różnych - Or-
ganizacja Pracodawców powstał 70 lat
temu i jest jedną z wiodących placówek
tego typu w naszym województwie. Mrą-
gowski CRzR zrzesza około 60 zakładów i
obsługuje w biurze rachunkowym około
1 70 firm.

Przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy Wojska Polskiego zostaną doświetlone

Projekt doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ul. Wojska Polskiego został zgłoszony przez
mieszkańców do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego w zeszłym roku. Dzięki pozyskaniu
środków z funduszy zewnętrznych oprócz doświetleń będzie możliwość wykonania dodatko-
wej infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo.

Projekt pn: „Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego przez doświetlenie
przejść na ul. Wojska Polskiego w
Mrągowie” uzyskał dofinansowanie
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Woje-
wódzki w Olsztynie w kwocie 74 250 zł.

W ramach projektu przewiduje się:
- wykonanie doświetlenia 6 przejść dla
pieszych (dodatkowe lampy +
udoskonalenie infrastruktury istniejącej),
- wykonanie „kocich oczek”, tj . solarnych
punktowych elementów odblaskowych
wmontowanych w nawierzchnię jezdni, w
6 punktach,

- zamontowanie systemów aktywnych
przejść dla pieszych SeeMe przy dwóch
przejściach,
- wykonanie mat antypoślizgowych przy
6 przejściach.

Projekt zakłada również cykl spotkań
informacyjno-edukacyjnych pod
wspólnym hasłem „Widoczniej jest
bezpieczniej”, skierowanych do uczniów
Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie oraz do
seniorów i osób niewidomych. Finałem
akcji będzie kampania „Świątecznie
oświetleni” w której wolontariusze, z
użyciem otrzymanych w projekcie

materiałów odblaskowych, w nowo
doświetlonych miejscach będą
prezentować mieszkańcom właściwe
przechodzenie przez przejścia, rozdając
przy tym mini-ulotki z kluczowymi
hasłami niosącymi przesłanie projektu.
„Program ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2016 i 2017”
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Mrągowski Budżet Obywatelski. Decydujmy razem!
Mrągowianie po raz kolejny aktywnie współtworzą Mrągowski Budżet Obywatelski. 3 paź-
dziernika rozpocznie się głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców projekty, które zostaną
zrealizowane w 201 7 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do 27 października. Zachęcamy do
wzięcia udziału w głosowaniu!

Celem Mrągowskiego Budżetu Obywa-
telskiego jest zaangażowanie mieszkań-
ców w proces zarządzania Miastem,
edukację oraz pobudzenie ich aktywności
obywatelskiej. Mrągowski Budżet Obywa-
telski ma charakter partycypacyjny, daje
mieszkańcom Mrągowa możliwość składa-
nia propozycji zadań, które mogą być sfi-
nansowane z Mrągowskiego Budżetu
Obywatelskiego, a także możliwość wyra-
żenia opini i mieszkańców na temat zgło-
szonych projektów. W 201 7 roku budżet
MBO to 400 000 zł, w tym 350 000 zł na
zadania inwestycyjne i 50 000 zł na zada-
nia miękkie.

W tegorocznej edycji Mrągowskiego
Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgło-
si l i w sumie 1 5 pomysłów. Wnioski zostały
poddane merytorycznej analizie, następnie
zgłaszający propozycje mogli (o i le zaszła
taka potrzeba) wprowadzać korekty lub po-
prawki. Zespół Koordynujący zatwierdził . . .
projektów, na które mieszkańcy będą mogli
głosować.

Głosowanie odbędzie się w okresie
między 3 i 1 6 października. Dodatkowo w
okresie pomiędzy 26 września a 2 paź-
dziernika odbędzie się jedna publiczna
prezentacja zgłoszonych zadań, w tym
czasie zgłaszający będą mogli promować
swoje projekty wśród mieszańców. Plano-
wane ogłoszenie wyników głosowania na-
stąpi do 27 października 201 6 roku.

Zasady głosowania

Głosujący może wybrać 2 zadania, w
tym maksymalnie 1 spośród zadań inwe-
stycyjnych oraz maksymalnie 1 spośród
projektów miękkich. Głosowanie odbywa
się elektronicznie za pomocą Aplikacji lub
poprzez wypełnienie karty do głosowania i
wrzucenie jej do urny w Punkcie Obsługi
Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mrągo-
wie oraz w recepcji Centrum Kultury i Tu-
rystyki. Kartę do głosowania będzie można
otrzymać w Urzędzie Miejskim, Centrum
Kultury i Turystyki, lub pobrać ze strony in-
ternetowej www.mragowo.pl.

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy
mieszkaniec Mrągowa, który ukończył 1 6
rok życia. Dopuszcza się oddanie głosu l i-
stownie na adres: Urząd Miejski w Mrągo-
wie, ul . Królewiecka 60A, 1 1 -700 Mrągowo
z dopiskiem „MBO 201 7” (l iczy się data
wpływu do Urzędu Miejskiego).

Pełne opisy wszystkich zadań będą
udostępnione na www.mragowo.pl oraz na
stronach Aplikacji .

Jak decydowali mieszkańcy w poprzed-
nich edycjach?

W pierwszej edycji w 201 4 roku wzięło
udział ponad 2 tys. Mieszkańców, którzy
zdecydowali o przeznaczeniu 200 000 zł.
Mieszkańcy zgłosi l i 7 projektów. Zwycięży-
ły trzy:
- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół
nr 1
- budowa terenu rekreacyjnego nad jezio-
rem Sutapie Małe
- murale tematyczne, które można oglądać
na murze oporowym przy promenadzie na
plaży miejskiej, mural prezentuje kadry z
dziewięciu kultowych fi lmów minionej epo-
ki, promując tym samym polską sztukę fi l-
mową oraz mural na ścianie budynku przy
jeziorze Magistrackim powstał mural pro-
mujący Mrągowo.

W 201 5 roku blisko 5 tyś. Mieszkańców
zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 300
000 zł.

W drugiej edycji budżetu obywatelskie-
go, o realizację walczyło 1 2 projektów. Naj-
więcej głosów, bo aż 2087, zebrał projekt
poprawy zagospodarowania terenu Przed-
szkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka". Na
drugim miejscu, z l iczbą 1 1 06 głosów, zna-
lazł się projekt Mazurskiego Stowarzysze-
nia Inicjatyw Sportowych budowy placu
zabaw przy ZS nr 4 na os. Mazurskim. Ta
edycja pokazała, że Mieszkańcy zaanga-
żowali się w przygotowanie projektów, a
potem zmobil izowali się do oddawania gło-
sów. Frekwencja w głosowaniu dała dowód
na to, że mrągowianie faktycznie chcą
współdecydować o sprawach swojego mia-
sta.

W trzeciej edycji , po przeprowadzonych
z mieszkańcami konsultacjach, do Mrą-
gowskiego Budżetu Obywatelskiego zosta-
ły wprowadzone urozmaicenia,
mieszkańcy mogli zgłaszać projekty zadań
inwestycyjnych na maksymalną kwotę 360
000 zł i projektów nieinwestycyjnych na
maksymalną kwotę 40 000 zł. Dodatkowo
po raz pierwszy mieszkańcy mogli zgła-
szać projekty oraz oddawać głosy elektro-
nicznie. Zgłoszono 9 projektów zadań
inwestycyjnych i 8 projektów zadań niein-
westycyjnych. W głosowaniu wzięło udział
1 561 mieszkańców, czyli 8,25 % uprawnio-
nych. Internetowo zagłosowało 23,5 % gło-
sujących. Do realizacji zostały wybrane
następujące zadania:
1 ) Zadania inwestycyjne:
- Murale patriotyczne (1 2 tys. zł)
- Oświetlenie hybrydowe przejść dla pie-
szych na ul. W. Polskiego (1 71 tys. zł)
- Budowa miejsc postojowych dla samo-
chodów (1 22 tys. zł)
- 6 samoobsługowych stacji serwisowych
dla rowerów (54 600 zł)
2) Zadania miękkie:
- Mrągowo rowerową stol icą Mazur (40 tys.
zł).
Wszystkie z wyżej wymienionych zadań są
realizowane lub w trakcie realizacji .

LISTA PROJEKTÓW, NA KTÓRE MOŻNA
ODDAWAĆ GŁOSY

ZADANIA INWESTYCYJNE
1 . Budowa miejsc postojowych dla samochodów na os. Mazurskim.
2. Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego.
3. Siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim.
4. Zagospodarowanie działki 4-1 78/28 przy ulicy Mazurskiej.
5. Naprawa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Mrągowie ra-
zem z zestawem tablic informacyjnych o cmentarzu ewangelickim w
Mrągowie.
6. Budowa chodnika na ulicy Giżyckiej od ul.Wileńskiej do ul.Nowo-
gródzkiej.
7. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na os. Metalowców.
8. Plac zabaw bez barier (plac przy Wojska Polskiego [obok Orlika],

plac zabaw przy Jeziorze Magistrackim, plac zabaw przy ul. Króle-
wieckiej [obok Grubego Benka]).
9. Miejsce na ognisko w Mrągowie.
1 0. Mrągowski Parkour Park.
1 1 . Plac zabaw na osiedlu Ptasim.

ZESTAWIENIA NIEINWESTYCYJNE
1 . Mrągowianie poznają Mrągowo.
2. Mrągowo Street Event 201 7.
3. Entry Street – ogólnopolskie zawody taneczne skupiające Polską
scenę street dance i miłośników graffiti w Mrągowie.
4. Młodzieżowy Festiwal Muzyczno-Filmowy.

SZCZEGÓŁOWE OPISY PROJEKTÓW INWESTYCJI
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: WWW.MRAGOWO.PL
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Mrągowo w budowie, czyli...
Ekipy budowlane i remontowe mają pełne ręce roboty. Mrągowo jest dziś wielkim placem bu-
dowy! Różne inwestycje trwają w kilku miejscach miasta, przebudowywane są drogi, remon-
towane są chodniki, budowlańcy odświeżają budynki... Zrobiliśmy przegląd inwestycji w
Mrągowie, by pokazać Wam jak zmienia się nasze miasto!

Budowa i przebudowa dróg „Na Zatorzu”
wraz z infrastrukturą techniczną – ETAP II

Wartość robót budowlanych: 1 877 759,03 zł.
Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 201 6-201 9. Zadanie realizowane wspólnie z
Powiatem Mrągowskim. Wkład finansowy Powiatu w formie
dotacji w kwocie 1 40 000 zł.
Kwota dofinansowania: 870 248 zł.
Termin realizacji: 30 września 201 6r.
Inwestycja obejmuje ulice: odcinek ul. Długiej od ul. Lipo-
wej do Towarowej, ul . Lipową, ul. Jaworową, ul. Cichą, drogę
dojazdową od ul. Towarowej, ul . Akacjową, ul. Jaśminową,
część ul. Bukowej.

Zakres robót:
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej i Cichej,
- wykonanie wpustów deszczowych z przyłączeniami w ul.
Długiej, Jaworowej,
- wykonanie ciągów pieszo – rowerowych z kostki polbruk w
ul. Długiej, Lipowej, Jaworowej,
- wykonanie chodników z kostki polbruk w ul. Długiej, Jawo-
rowej, Lipowej,
- wykonanie dróg o nawierzchni z kostki polbruk w ul. Dłu-
giej, Lipowej, Jaworowej, części ul . Bukowej i Cichej,
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB na ul.
Akacjowej, Jaśminowej,
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na
części ul. Cichej,
- przebudowa oświetlenia ul icznego w ul. Długiej, Lipowej i
Jaworowej.

Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy
wraz z infrastrukturą techniczną

Wartość robót budowlanych: 1 385 764,83 zł.
Zadanie realizowane wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kana-
l izacj i Sp. z o.o w Mrągowie, który partycypuje w kosztach reali-
zacji inwestycji w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej.
Termin Wykonania: 1 8 l istopada 201 6r.
Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę drogi, poprzez wykonanie jezdni o nawierzchni
asfaltowej wraz z zatoką autobusową na wysokości budynku
szkoły, - przebudowę chodników i zjazdów o nawierzchni z kost-
ki betonowej,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę i rozbudowa oświetlenia ul icznego m. in. poprzez
doświetlenie skrzyżowań ul. Bohaterów Warszawy z ul. Króle-
wiecką i ul. Mrongowiusza.
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przegląd miejskich inwestycji
Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej
ul. Piaskową z ul. Wojska Polskiego

Wartość robót budowlanych: 698 028,06 zł.
Termin realizacji : 1 0 l istopada 201 6r.
Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni o nawierzchni z
bruku kamiennego oraz chodników o nawierzchni z płyt granito-
wych,
- przebudowę istniejącego oraz budowa nowego odcinka sieci ka-
nal izacji deszczowej wraz z przyłączami,
wykonanie oświetlenia na całej długości łącznika.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych w ulicach:
Roosevelta, Traugutta, Chopina, Rybna, Jeziorna,

Plac Wyzwolenia

Wartość robót budowlanych : 484 359,88 zł.
Termin realizacji: 25 listopada 201 6r.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę ciągów pieszych w ul. Roosevelta, ul . Jeziornej, ul .
Chopina, ul. Rybnej, ul . Traugutta i na Placu Wyzwolenia, poprzez

wykonanie chodnika z kostki brukowej styl izowanej na naturalny
granit z powierzchnią płukaną z dodatkiem kamienia naturalnego
oraz wykonaniem zjazdów z kostki brukowej typu „starobruk”,
- wykonanie zatoki postojowej przy ul. Roosevelta z kostki bruko-
wej typu „starobruk”,
- przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Roosevelta 1 poprzez
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu „starobruk”,
- przebudowę ciągu komunikacyjnego przy budynku ul. Warszaw-
ska 43 poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betono-
wej typu „hol land”.

Przebudowa odcinka drogi ul. Sobczyńskiego
oraz wykonanie oświetlenia

ciągu komunikacyjnego łączącego
ul. Sobczyńskiego z ul. Brzozową

Wartość robót budowlanych : 97 999,02 zł.
Zadanie realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„PERSPEKTYWA” w Mrągowie, która partycypuje w kosztach re-
al izacji inwestycji w zakresie przebudowy chodnika i schodów te-

renowych na nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni.
Termin realizacji : 30 września 201 6r.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę chodnika na wysokości budynków nr 7 i 8 na os.
Brzozowym poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej be-
tonowej wraz z poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego na wyso-
kości budynku nr 7 na os. Brzozowym oraz przesunięciem
schodów terenowych,
- wykonanie oświetlenia ciągu komunikacyjnego łączącego ul.
Sobczyńskiego z ul. Brzozową.
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Miasto przygotowuje kolejne inwestycje. Zobaczcie jakie!
Mrągowo od wielu lat skutecznie zabiega o zewnętrzne środki finansowe, przeznaczone na in-
westycje. Dzięki pozyskanym pieniądzom udało się wybudować nowe obiekty użyteczności
publicznej, wyremontować place i ulice. Miasto ma kolejne plany inwestycyjne, których reali-
zacja z pewnością spodoba się mieszkańcom.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Mrongowiusza nr 71 , 73 i 75

Planowany zakres inwestycji:
- przebudowa istniejących chodników oraz dróg dojazdowych do
budynków przy ul. Mrongowiusza 71 , 73 i 75 poprzez wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
- utwardzenie terenu z płyt betonowych ażurowych przy budynku
nr 71 przy ul. Mrongowiusza.

Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej
i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej

Planowany zakres inwestycji:
- budowa miejsc postojowych oraz zatoki autobusowej o na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej,
- rozbudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej i betonowych płyt ażurowych na odcin-
ku drogi ul . Słonecznej od schodów terenowych prowadzących do
Kościoła pw. MB Saletyńskiej do wjazdu na drogę wewnętrzną
prowadzącą do kościoła,
- utwardzenie terenu wzdłuż drogi wewnętrznej prowadzącej do
Kościoła pw. MB Saletyńskiej z kostki brukowej betonowej.

Przebudowa boiska - dolnej płyty
na terenie Stadionu Miejskiego

Planowany zakres inwestycji:
- rekultywacja istniejącej skarpy od strony ul. M.C. Skłodowskiej,
- przebudowa schodów terenowych prowadzących do boiska,
- przebudowa oświetlenia dolnej płyty,
- przebudowa (przesuniecie) widowni (siedzisk),
- wykonanie odwodnienia dolnej płyty,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków,
- wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej
trawy. Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie na mo-
dernizację dolnej płyty boiska Stadionu Miejskiego. Ministerstwo
Sportu i Turystyki przyznało połowę kwoty na inwestycję (996 600
zł) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej.

Kolejne projekty w przygotowaniu

We wrześniu został złożony wniosek do Banku Gospodar-
stwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na re-
al izację inwestycji - „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie”. Dofinan-

sowanie – 35% kosztów przedsięwzięcia. Miasto Mrągowo
jest regionalnym liderem w komunalnym budownictwie
mieszkaniowym. Przypomnijmy, że w 201 3 roku
przekazano oczekującym na listach mieszkaniowych 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.We wrze-
śniu został również złożony wniosek o dofinansowanie in-
westycji , polegającej na budowie części ul. Generała L.
Okulickiego w Mrągowie w ramach programu „Program
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 201 6-201 9”. W ramach tej inwestycji planowane jest
wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, chodnika i
ścieżki rowerowej z kostki betonowej brukowej, a także
oświetlenia ul icznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Zakres inwestycji obejmuje odcinek od DK nr 59 (Zachod-
niej Obwodnicy Miasta Mrągowa) do skrzyżowania z drogą
gminną prowadzącą do os. Mazurskiego. Dofinansowanie
– do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
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Co można oddać bezpłatnie do PSZOK-u?
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się w Pol-
skiej Wsi 24A. W PSZOKU-u przyjmowane są bezpłatnie odpady pochodzące wyłącznie z go-
spodarstw domowych, zgromadzone w sposób selektywny, dostarczone przez mieszkańców
miasta Mrągowo.

Do punktu przyjmowane są następujące
rodzaje odpadów:
1 . Odpady wielkogabarytowe tj. meble, ka-
napy, fotele, szafki, dywany, wykładziny, zle-
wy, wanny, gąbka opakowaniowa luzem,
zużyte opony itp.- KONTENER NR 1 ;
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
tj . telewizory, monitory komputerowe, kom-
putery, radioodbiorniki, inny sprzęt audio-wi-
deo, chłodziarki, zamrażarki, inny sprzęt
AGD itp. – KONTENER NR 2;
3. Tworzywa sztuczne i złom tj. wszelkie
opakowania i inne elementy z tworzyw
sztucznych wraz z opakowaniami wieloma-
teriałowymi, styropian opakowaniowy –
KONTENER NR 3;
4. Opakowania z kartonu i papieru oraz
wszelkiego rodzaju makulatura (prasa,
książki) – KONTENER NR 4;
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pocho-
dzące z prowadzonych drobnych prac nie
wymagających pozwoleń – KONTENER NR
5;
6. Odpady stłuczki szklanej – KONTENER
NR 6;
7. Odpady niebezpieczne pochodzące z go-
spodarstw domowych takie jak: leki, baterie,
akumulatory, świetlówki, niewykorzystane
resztki lakierów, farb, klejów, olejów i innych
substancji chemicznych. Odpady niebez-

pieczne płynne powinny znajdować się w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania powinny posiadać etykiety i nie
powinny być uszkodzone. – MAGAZYN OD-
PADÓW NIEBEZPIECZNYCH;

Do punktu nie będą przyjmowane nastę-
pujące rodzaje odpadów:
1 . Zmieszane odpady komunalne;
2. Odpady budowlane zawierające azbest,
papę, smołę itp. ;
3. Szkła hartowane, okienne
4. Części samochodowe – zderzaki, części z
tworzywa, szyby, itp.
5. Odpady w ilościach wskazujących na po-
chodzenie z innego źródła niż gospodarstwo
domowe;
6. Odpady od podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą;
7. Odpady nieprawidłowo posegregowane i
zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający
klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska.
8. Odpady organiczne, padłe zwierzęta

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych przyjmuje wyżej opisane odpady
w godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej
w Polskiej Wsi 24A (teren dawnego składo-
wiska odpadów) – od poniedziałku do piątku

w godz. 900-1 700, w soboty 800-1 400. Te-
ren PSZOK-u znajduje się pod stałym dozo-
rem kamer. Odpady przed złożeniem w
kontenerze należy okazać pracownikowi
PSZOK. W celu otrzymania poświadczenia
dostarczenia odpadów należy zważyć odpa-
dy, korzystając z wagi najazdowej samocho-
dowej, znajdującej się na terenie Stacji .
Poświadczenie wydaje obsługa w budynku
wagowym. Wszelkie wątpl iwości dotyczące
sposobu złożenia dostarczonych odpadów
należy zgłaszać do pracownika PSZOK,
bądź obsługi wagi.

Nie dokarmiajmy ptaków na
jeziorku Magistrackim
Jeziorko Magistrackie jest zbiornikiem wodnym o niewielkiej powierzchni i
głębokości – elementem terenu publicznego zieleni miejskiej. Stanowi też
siedlisko ptactwa wodnego, w szczególności dzikich kaczek, których na-
turalnym pożywieniem jest roślinność wodna.

Powszechnym zjawiskiem jest jednak
dokarmianie ptaków. Jest to działanie
szkodliwe, gdyż pieczywo i inne resztki po-
karmowe podrzucane ptakom nie są poży-
wieniem właściwym i bywają przyczyną
chorób i padnięć. Łatwy dostęp do poży-
wienia powoduje jednak, że ptaki masowo
gromadzą się na wodach jeziorka.

Rozkładające się resztki pokarmowe
podrzucane przez ludzi jak również odcho-
dy zwiększonej i lości ptaków powodują
wzrost zanieczyszczenia wody w jeziorku i
wzmożone zakwity cyjanobakteri i i glonów.
Organizmy te z kolei produkują metabolity
oddziaływujące negatywnie na zdrowie
ludzkie. Taką sytuację zaobserwowano na
początku sierpnia b.r. w naszym mieście.

Powyższa sytuacja wymusiła podjęcie
działań związanych z unieszkodliwieniem
zakwitów sinic, w tym decyzji o zakazie do-
karmiania ptactwa wodnego przebywają-
cego na Jeziorku Magistrackim.
Skorzystano również z pomocy firmy Eco
Life System. W ramach tzw. pogotowia si-

nicowego firma przeprowadziła dozowanie
środka unieszkodliwiającego toksyczne si-
nice. Efekt było widać już po 3 dniach.

Eco Life System to mrągowska firma,
która przy współpracy z naukowcami z
Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła
proces przygotowania Jeziorka Magistrac-
kiego do rekultywacji . Dzięki wprowadze-
niu specjalnych mikroorganizmów
biologicznych zmniejszy się i lość osadów,
a tym samym poprawi jakość wody na je-
ziorku.

Stanisław Zapadka
nowym Radnym

W wyborach uzupełniających do Ra-
dy Miejskiej w Mrągowie, przeprowa-
dzonych w dniu 4 września 201 6 r.
zwyciężył kandydat zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Wyborców Mrągow-
ska Wspólnota Samorządowa - Stani-
sław Zapadka, na którego oddano 85
głosów.

Stanisław Zapadka jest mieszkańcem
Osiedla Nikutowo od 35 lat. Prezes Klubu
Biegacza Mrągowo, aktywnie uczestniczył
w wykonaniu, we współpracy z Miastem,
placu zabaw oraz nabrzeża spacerowego
przy Jeziorze Sutapie Małe. Opracował
koncepcję ścieżki pieszo-rowerowej wokół
Jeziora Czos, a także nadzorował wykona-
nie ścieżki pieszo-rowerowej po nasypie
kolejowym do Piecek. - Bardzo dziękuję za
każdy oddany na mnie głos - mówi Stani-
sław Zapadka. - Zaufanie wyborców mobi-
l izuje mnie do pracy dla dobra całej naszej
społeczności.
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Ekstremalny Bieg Kowboja
po raz pierwszy w Mrągowie!
Stowarzyszenie KALINIAK Team oraz Centrum Kultury i Turystyki za-
praszają na I edycję Biegu Kowboja - ekstremalnego biegu z prze-
szkodami na terenie i wokół Miasteczka Mrongoville! To wydarzenie
odbędzie się już 1 października!

Bieg Kowboja, jak wiele tego typu imprez, to
zawody biegowe, polegające na jak najszyb-
szym przebiegnięciu wyznaczonego dystansu i
pokonaniu trudnych przeszkód stojących na tra-
sie. W pierwszej edycji organizatorzy na dystan-
sie 6 kilometrów przygotują w sumie 30
przeszkód. Zawodnicy muszą pokonać te prze-
szkody, a zarazem współpracować ze sobą, bo
tylko to gwarantuje dotarcie do mety.

Impreza odbędzie 1 października na terenie
Miasteczka Westernowego Mrongovil le. Więcej
informacji na: facebook.com/biegkowboja

Impreza realizowana przy wsparciu Miasta
Mrągowo.

Legendarne Mistrzo-
stwa Bazy Mrągowo w
drugi weekend paź-
dziernika

Początek października w
Mrągowie od lat wiąże się z
rozgrywanymi na Czosie Mi-
strzostwami Bazy Mrągowo
połączonymi z Mistrzostwami
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Żeglarze rywa-
lizować będą na mrągowskim
akwenie w dniach 7-9 paź-
dziernika. Zapraszamy już te-
raz!

Mrągowskie regaty to wielo-
letnia tradycja, w której Klub
Sportowy Baza Mrągowo za-
prasza do udziału zawodników
z całej Polski, a także z krajów
Europy Wschodniej. Co roku na
Czosie rywalizuje ki lkuset za-
wodników.

W tym roku regaty zaplano-
wano na drugi weekend paź-
dziernika (7-8.1 0). Żeglarze
rywalizować będą w klasach:
L’Equipe, 29er, 49er, 420, 470,
Laser 4.7, LAS Masters, LAR
Masters, OPTIMIST, RSX,
Techno 7,8, Techno 6.8, Techno
4.0 i Jachty Kabinowe, z po-
działem na kategorie męskie i
żeńskie oraz wiekowe.

Zapraszamy do kibicowania
na brzegu Czosu! Z pewnością
zobaczymy wielu utalentowa-
nych wychowanków mrągow-
skiej Bazy!

Zapraszamy na mecze Mrągowii Mrągowo
W sierpniu piłkarze IV ligowej Mrągowii Mrągowo rozpoczęli nowy
sezon rozgrywek. Co zmieniło się w przerwie letniej?
Mrągowia zakończyła poprzedni
sezon na 8 miejscu w IV lidze,
które po przeprowadzonej refor-
mie zagwarantowało drużynie
udział w tych rozgrywkach w se-
zonie 201 6/1 7. Co zmieniło się
w kadrze w przerwie letniej?
Jednym słowem – sporo. Z dru-
żyny odeszli doświadczeni Da-
mian Majak, Marceli Kowalski,
Adam Kapusta, Szymon Tar-
nowski, obiecujący obrońca
Bartosz Salwowski czy podsta-
wowy bramkarz Rafał Miara.
Kadrę trzeba było w znaczący
sposób uzupełnić.

Do zespołu dołączyli zatem
Paweł Aleksandrowicz, Łukasz
Szumski, Krystian Oleszko, Ka-
mil Świercz, Maciej Sokołowski,
Bartosz Fabisiak, Paweł Ślusa-

rek, Konrad Kowalewski, Paweł
Zyśk i Konrad Rusiecki.

Mrągowia przystąpiła do roz-
grywek z nadzieją na lepszy niż
poprzedni sezon. Trener Kazi-
mierz Puławski dobrze przygo-
tował zespół, który ma walczyć
o spokojne utrzymanie, bo o
walce o awans nikt na razie nie
mówi.

Życzymy powodzenia w me-
czach!

Zestawienie spotkań, które od-
będą się do końca roku wMrą-
gowie (więcej na stronie Klubu

www.mragowia.pl)

Kolejka 11 - 1 -2 października
Mrągowia Mrągowo - Stomil I I

Olsztyn
Kolejka 1 3 - 1 5-1 6 października
Mrągowia Mrągowo - Tęcza Bi-

skupiec
Kolejka 1 5 - 29-30 października
Mrągowia Mrągowo - Warmiak

Łukta
Kolejka 1 6 - 5-6 listopada

Mrągowia Mrągowo - Omulew
Wielbark

Kolejka 1 7 - 11 listopada
Mrągowia Mrągowo - Mamry

Giżycko

Konkurs dla plastyków - amatorów
45. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofe-
sjonalnej w Mrągowie ma na celu integrację i
promocję artystów nieprofesjonalnych, dzia-
łających na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego.

Prace konkursowe do
przeglądu z dziedziny ma-
larstwa, grafiki i rysunku,
można przesyłać do 1 0 paź-
dziernika br.

Każdy uczestnik może
zgłosić do konkursu nie wię-
cej niż 3 prace, które po-
wstały w ciągu ostatnich 2
lat i nie były nagradzane w
innych konkursach. Tematy-
ka twórczości jest dowolna.

Ogłoszenie wyników
konkursu i wręczenie na-
gród nastąpi na otwarciu
wystawy konkursowej w
dniu 22 października br. o
godz. 1 6.00 w Centrum Kul-
tury i Turystyki, ul . War-
szawska 26. Prace należy
przesyłać na adres: Cen-
trum Kultury i Turystyki, ul .
Warszawska 26, 1 1 -700
Mrągowo.

Konkurs dla aktorów - amatorów
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie za-
prasza do udziału w 20. PRZEGLĄDZIE TE-
ATRÓW AMATORSKICH IM. KASI KOWAL,
który odbędzie się 4 listopada 201 6 r.

Przegląd, który na stałe
wpisał się w kalendarz im-
prez kulturalnych miasta i
województwa, ma na celu
uczczenie pamięci tragicz-
nie zmarłej członkini mrą-
gowskiego Teatru Mańja –
Kasi Kowal; propagowanie
kultury teatralnej oraz stwo-
rzenie instruktorom teatral-
nym i młodym aktorom
możliwości prezentacji i wy-
miany doświadczeń.

Konkurs skierowany jest
do dziecięcych i młodzieżo-
wych grup teatralnych z
woj. warmińsko - mazur-
skiego. Warunkiem uczest-
nictwa jest przesłanie
wypełnionej karty zgłosze-
niowej pocztą elektronicz-
ną, tradycyjną lub faxem na
adres organizatora. TER-
MIN NADSYŁANIA ZGŁO-
SZEŃ: 21 PAŹDZIERNIKA
201 6.


