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Mrągowo na targach!

Majówka w Mrągowie!

Dni Mrągowa 201 7. Szczegóły
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STRONA 7

Przegląd miejskich inwestycji.
Zobacz co powstanie w tym roku

Zrobiliśmy przegląd inwestycji w Mragowie, by pokazać Wam
jak zmienia sie nasze miasto! Prezentujemy to, co dzieje się
obecnie, a także niebawem się rozpocznie. STRONA 5

Wiosennych ŚwiątWielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości

oraz radosnych spotkań
w gronie najbliższych

życzą
Przewodniczący RadyMiejskiej

Tadeusz Orzoł i Radni Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Mrągowo

Otolia Siemieniec

Wielkanoc 201 7
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Poznaj swojego dzielnicowego!
Nazywani są policjantami „pierwszego kontaktu”. To do nich każdy z Was może zwrócić się o
pomoc i poradę. Mowa o dzielnicowych, którzy na co dzień są nie dostrzegani, a walczą z
przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem, wandalizmem, zjawiskami patologicznymi i
kryminogennymi. Do zapoznania się z dzielnicowymi w Waszych rewirach zachęca Komenda

Powiatowa Policji w Mrągowie.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w MRĄGOWIE

ul. Wolności 2 1 1 -700 Mrągowo
tel. (89) 741 92 00, 997, 1 1 2.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w
Mrągowie: st. asp. Grzegorz Barszcz

tel. służbowy: (89) 741 9250

Rejony dzielnicowych:

Rejon nr 1 :
Dzielnicowy: mł. asp. Krzysztof Kaczmarczyk
tel. służbowy: (89) 741 92 53, 887 876 492
dzielnicowy.mragowo1 @ol.pol icja.gov.pl
Miasto Mrągowo, rejon ul ic: Bohaterów War-
szawy, Generała Leopolda Okulickiego, Ge-
nerała Władysława Andersa, Giżycka,
Gołębia, Harcerska, Jaszczurcza Góra, Kor-
moranów, Kościelna, Krakowska, Królewiec-
ka, Krucza, Laskowa, Leśna Droga,
Łabędzia, Młodkowskiego, Młynowa, Na
Ostrowiu, Nowogródzka, Ogrodowa, Orla,
Osiedle Medyk, Plac Armii Krajowej, Plac
Bolesława Prusa, Podmiejska, Polna, Słowi-
cza, Stanisława Wyspiańskiego, Tymniki, Wi-
dok, Wiejska, Wileńska, Wolności, Żurawia.

Rejon nr 2:
Dzielnicowy: mł. asp. Paweł Florkowski
tel. służbowy: (89) 741 92 52, 887 876 1 90
dzielnicowy.mragowo2@ol.pol icja.gov.pl
Miasto Mrągowo, rejon ul ic: 8 Maja, Adama
Mickiewicza, Dolny Zaułek, Fryderyka Chopi-
na, Jeziorna, Kopernika, Kościuszki, Mała
Warszawska, Mały Rynek, Mazurska, Mo-
niuszki, Mrongowiusza, Oficerska, Piotra
Sobczyńskiego, Plac Kajki, Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Plac PCK, Plac Wyzwo-
lenia, Ratuszowa, Romualda Traugutta, Ro-
osevelta, Rybna, Skwer Jana Pawła I I ,
Sołtyska, Spacerowa, Staromiejska, Stefana
Żeromskiego, Szkolna, Warszawska.

Rejon nr 3:
Dzielnicowy: asp. Piotr Obiedziński
tel. służbowy: (89) 741 92 51 , 887 876 1 96
dzielnicowy.mragowo3@ol.pol icja.gov.pl
Miasto Mrągowo, rejon ul ic: Akacjowa, Brzo-
zowa, Bukowa, Cicha, Długa, Grabowa, Jana
Kochanowskiego, Jaśminowa, Jaworowa, Ju-
l iana Tuwima, Kalinowa,
Klonowa, Krasińskiego, Leśna, Lipowa, Lu-
belska, Mari i Curie-Skłodowskiej, Mari i Ko-
nopnickiej, Olsztyńska, Orzeszkowej, Osiedle

Brzozowe, Osiedle Mazurskie, Osiedle Par-
kowe, Plac Jul iusza Słowackiego, Przemysło-
wa, Rynkowa, Torowa, Towarowa, Zielone
Wzgórze.

Rejon nr 4:
Dzielnicowy: st. sierż. Wojciech Jędrzejczyk
tel. służbowy: (89) 741 92 54 , 887 876 1 25
dzielnicowy.mragowo4@ol.pol icja.gov.pl
Miasto Mrągowo, rejon ul ic: Dziękczynna,
Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Kolejo-
wa, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Łąkowa,
Nadbrzeżna, Obwodnica, Osiedle Grun-
waldzkie, Osiedle Metalowców, Osiedle Niku-
towo, Piaskowa, Plutonowa, Słoneczna,
Wojska Polskiego, Żołnierska.

Posprzątaj po swoim pupilu!
Do sprzątania zanieczyszczeń po swoich pupilach strażnicy miejscy przekonują mieszkańców
już od dawna. Dlaczego? Ponieważ sprzątanie zanieczyszczeń po swoim psie jest obligatoryj-
ne. Za zlekceważenie tego obowiązku grozi grzywna w wysokości od 20 do 500 złotych.

Problem niesprzątania po swoim psie
przez ich właściciel i dotyczy całego kraju. W
dużej mierze jest spowodowany brakiem na-
wyku dbania o czystość przez mieszkańców
w swoim bezpośrednim otoczeniu. Straż
Miejska przypomina, że wyprowadzanie psa
na teren przeznaczony do wspólnego użytku
jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków:

właściciel lub opiekun psa zobowiązany
jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy
ras uznanych za agresywne lub zachowują-
ce się w sposób agresywny – na smyczy i w
kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe
będące w stanie zapanować nad zwierzę-
ciem;

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe

zobowiązane są do niezwłocznego usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te
zwierzęta w miejscach przeznaczonych do
wspólnego użytku. Ponadto wyprowadzający
zobowiązany jest do posiadania woreczka
do zbierania odchodów zwierzęcych. Dodat-
kowo utrzymywanie zwierząt domowych, w
tym psów, nie może stanowić zagrożenia fi-
zycznego lub biologicznego oraz uciążl iwo-
ści dla ludzi.

Urząd Miasta wspólnie ze Strażą Miejską
organizuje akcje informacyjne dotyczące
obowiązków spoczywających na właścicie-
lach psów, a zwłaszcza konieczności sprzą-
tania nieczystości po swoim pupilu. Na
terenie Mrągowa umieszczane są informacje
i dystrybutory z workami na psie odchody.
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Mrągowskie Diamenty
Forbesa

Już po raz dziesiąty ma-
gazyn Forbes przedstawił
ranking firm najszybciej
zwiększających swoją
wartość. Diamenty Forbe-
sa, bo o tym mowa, od
dekady odzwierciedlają
stan polskiej gospodarki.
Wśród nich znalazły się
dwie firmy z Mrągowa.

Liczba Diamentów Forbesa
w naszym regionie wzrosła z
41 firm w zeszłym roku do 72 w
najnowszym zestawieniu.
Wśród nich znalazły się dwie
firmy z Mrągowa: Fricke Ma-
szyny Rolnicze Sp. z o.o. (1 6
miejsca na liście regionalnej,
432 na liście ogólnopolskiej)
oraz Galwanotechnika Mrągo-
wo Sp. z o.o. (20 miejsca na li-
ście regionalnej, 586 na liście
ogólnopolskiej).

Serdecznie gratulujemy
mrągowskim firmom znalezie-
nia się w tak elitarnym gronie
oraz życzymy kolejnych sukce-
sów w rozwijaniu biznesu.

Moda na oddawanie krwi wraca do Mrągowa
- Chciałbym, aby oddawanie krwi stało się modne - mówi Jacek Gajda prezes mrągowskiego
oddziału Honorowych Dawców Krwi. Przez ostatnie 9 lat, mieszkańcy naszego powiatu oddali
ponad tysiąc trzysta litrów krwi, a ostatnie dwa lata były przełomowe dla tego rodzaju akcji.

Ponad 1 323 litry krwi od 2008 roku.
To wynik, który cieszy przede wszystkim
klub HDK w Mrągowie. Dzięki zaangażo-
waniu organizacji oraz samych miesz-
kańców w ubiegłym roku udało się
przekroczyć liczbę 200 litrów. Ten wynik,
patrząc na statystyki wydawał się nie do
osiągnięcia, a jednak się udało.

- Udało się wszystko rozkręcić do te-
go stopnia, że w ubiegłym roku pobil iśmy
rekord i dzięki mieszkańcom zebral iśmy
233,1 28 l itrów krwi, a to w porównaniu
do lat ubiegłych, najwyższy wynik – mó-
wi Jacek Gajda Prezes HDK Mrągowo.

Z początkiem 201 7 roku został przy-
gotowany harmonogram planowanych
poborów krwi w naszym mieście. Obok
znajdziecie szczegóły.

Tym samym zachęcamy Was do
wzięcia udziału w tegorocznej akcji
zwłaszcza, że mragowski oddział planu-
je, idąc za ciosem, pobić ubiegłoroczny
rekord. Najbl iższy pobór już 26 kwietnia
w busie zaparkowanym na Placu Piłsud-
skiego w Mrągowie. Zachęcamy do
wzięcia udziału w akcji .

Terminy poboru krwi
w Mrągowie w 201 7 roku:

*BUS na Placu Piłsudskiego wMrągowie
*BURSA przy Zespole Szkół Zawodowych

wMrągowie

26.04 BUS
1 0.05 BUS
24.05 BUS
07.06 BUS
21 .06 BUS
05.07 BUS
1 9.07 BUS
30.07 BUS

1 6.08 BUS
30.08 BUS

1 3.09 BURSA
27.09 BURSA
1 1 .1 0 BURSA
25.1 0 BURSA
1 5.1 1 BURSA
1 3.1 2 BURSA

Nowi partnerzy Mrągowskiej Karty Seniora
Powiększa się grono partnerów Mrągowskiej Karty Seniora. Kolej-
nych 8 podmiotów podpisało porozumienia z Burmistrz Miasta Mra-
gowo. Program ma zachęcić osoby po 60. roku życia do aktywnego
udziału w życiu społecznym.

Przedstawiciele pięciu
spośród nowych partnerów
osobiście odebrało podpisane
porozumienia z rąk Burmistrz
Miasta Mrągowo.

- Cieszę się, że do Pro-
gramu przystępuje coraz wię-
cej podmiotów, które mają
okazję pozyskania nowych
stałych klientów, a poprzez
włączenie się w tę inicjatywę
społeczną, wpływają na pozy-
tywny wizerunek swoich firm –
mówi burmistrz Mrągowa,
Otol ia Siemieniec. - Zachęcam
także wszystkich seniorów do
korzystania z oferowanych
usług.

Na stronie internetowej
Miasta www.mragowo.pl znaj-
duje się pełen katalog firm ho-
norujących Karty Seniora. W
miejscach udzielania zniżek
dostępne jest oznakowanie
graficzne „Tu honorujemy
Mrągowską Kartę Seniora”.

Sama Karta Seniora wy-
dawana jest Seniorowi bez-
płatnie na podstawie wniosku
dostępnego w biurze obsługi
interesanta Urzędu Miejskiego
w Mrągowie, pok. 24 oraz na
stronie www.mragowo.pl.
Wnioski będą przyjmowane
przez cały czas trwania pro-
gramu. Do tej pory wpłynęło
już 1 420 wniosków.
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Nowe oblicze sali obrad. Trwa remont
W maju zakończy się remont sali sesyjnej w budynku przy ul. Króle-
wieckiej 60 A w Mrągowie. Modernizacja pomieszczenia to wspólna
inwestycja trzech samorządów - Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrą-
gowo i Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Sala sesyjna, mieszcząca
się na parterze budynku uży-
teczności publicznej przy ul icy
Królewieckiej w naszym mie-
ście zostanie odnowiona.
Przetarg na remont sal i wraz z
wykonaniem instalacj i tele-
technicznych i audio-wideo zo-
stał ogłoszony na początku
roku i wygrała go firma PBO z
Mrągowa. Decyzją właściciel i
przedsięwzięcie to zostało
dzielone na etapy czasowe.
Koszt inwestycji to ponad 230
tysięcy złotych.

Obecnie trwa pierwszy etap
przedsięwzięcia, w skład któ-
rych wchodzi malowanie ścian
i sufitu, renowacja boazeri i
oraz stolarki drzwiowej, wy-
miana stolarki okiennej, mon-
taż rolet zewnętrznych,

ułożenie kanałów technolo-
gicznych i instalacj i technicznej
w posadzce, wymiana parkie-
tu, ułożenie w ścianach insta-
lacj i pod urządzenia
audiowizualne oraz montaż
nagłośnienia.

Kolejny drugi etap, który
zakłada wymianę umeblowania
z wbudowanymi mikrofonami
dla radnych, montaż projekto-
rów wraz z ekranami jest za-
leżny od zabezpieczenia
dodatkowych pieniędzy w bu-
dżetach jednostek samorządo-
wych.

- W najbl iższym czasie pla-
nowane jest spotkanie właści-
ciel i nieruchomości, zostaną
przedstawione koszty drugiego
etapu - poinformował Tomasz
Żbikowski, Prezes Zarządu

TBS "Karo", który pełni funkcje
inwestora zastępczego działa-
jącego w imieniu trzech wła-
ściciel i nieruchomości. -
Ogólny wygląd sali obrad nie
ulegnie większej zmianie.
Wszystkie elementy ozdobne
pozostaną nienaruszone, a
decyzją współwłaściciel i nieru-
chomości umeblowanie sali
pozostaje dotychczasowe. In-
stalacja audio i głośniki na
ścianach będą nowe, instala-
cja audio będzie ułożona w
posadzce wraz z puszkami
maskującymi. Jeśl i właściciele
zdecydują o zakupie nowych
mikrofonów, nie będzie proble-
mu z włączeniem ich do nowej
instalacj i .

www.mragowo24. info

Uczeń z Mrągowa wśród najlepszych w Polsce
30 marca, podczas spotkania Rady Miejskiej, nagrodzono wybitnie
utalentowanego młodego człowieka - Michała Mgeładze-Arciucha.

Michał jest uczniem klasy I I I
Gimnazjum nr 4 w Zespole
Szkół nr 4 im. Generała Stefa-
na „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie. W poprzednim roku
szkolnym w wyniku rocznej kla-
syfikacji uzyskał średnią ocen
5,93. Zdobył szereg osiągnięć
w konkursach na szczeblu wo-
jewódzkim, krajowym i między-
narodowym m.in. z chemii,
matematyki, fizyki, języków ob-
cych, wiedzy o społeczeństwie
oraz histori i .

Michał znalazł się również
wśród 30 zawodników I I etapu
XLI I I Olimpiady Geograficznej,
głównie ze szkół ponadgimna-
zjalnych i w I etapie tej ol impia-
dy zdobył 1 00% punktów. Taki
wynik uzyskało tylko trzech

uczniów w Polsce. Ostatecznie
zajął 4 miejsce w okręgu Olsz-
tyńskim. Michał brał również
udział w I I etapie XI I Matema-
tycznej Olimpiady Juniorów i
został laureatem Ogólnopol-
skiej Olimpiady Matematycznej
OLIMPUS.

W związku z tym, dyrekcja
szkoły wystąpiła z wnioskiem o
przyznanie Michałowi stypen-
dium Ministra Edukacji Narodo-
wej za wybitne osiągnięcia w
nauce. Spośród 2369 wnio-
sków, które wpłynęły do MEN,
wybrano 324, w tym wniosek
dotyczący Michała. 1 3 lutego
dyplom stypendium wręczyła
Michałowi Minister Anna Zalew-
ska, tym samym zasil i ł on gro-
no najlepszych uczniów w

Polsce. Jest to ogromne osią-
gnięcie. Michałowi gratulujemy
I życzymy kolejnych sukcesów!

Ponad 1 2,5 tys. zł
na letni wypoczynek

Sfinansowanie letniego
wypoczynku dla dzieci nie-
pełnosprawnych z Domu
Pomocy Społecznej w Mrą-
gowie to od wielu lat główny
cel akcji „Być dla Innych”,
której kolejna edycja odbyła
się w niedzielę 2 kwietnia w
Mrągowie. Drugim i jakże
ważnym efektem akcji jest
co roku wspaniała atmosfe-
ra i integracja uczestników.

„Być dla Innych” to nie-
zwykła akcja charytatywna,
która została zapoczątkowana
i jest prowadzona obecnie
przez Ewę Gnozę i Młodzie-
żowy Dom Kultury w Mrągo-
wie. Cel od początku był ten
sam czyli zbiórka pieniędzy na
letni wypoczynek dzieci nie-
pełnosprawnych z Domu Po-
mocy Społecznej w Mrągowie.
Formuła rozrastała się z roku
na rok i obecnie to wielkie
święto niepełnosprawnych, z
którymi wspaniale integrują się
uczestnicy akcji .

Na scenie Centrum Kultury
i Turystyki w niedzielę 2
kwietnia zaprezentowały się
grupy taneczne, wokaliści,
różnego rodzaju artyści, którzy
swoimi występami uświetni l i
ten dzień. Prócz wielu mrą-
gowskich wykonawców, na
scenie pojawil i się także go-
ście specjalni czyl i Maciek
„Sheva” Mołdoch i Nijole Neli
Jagielo.

Spore emocje przyniosły
także licytacje z wieloma ga-
dżetami i voucherami ufundo-
wanymi przez sponsorów.
Ciekawą niespodziankę przy-
gotowali także szermierze-pa-
raolimpijczycy, którzy od lat
uczestniczą w „Być dla In-
nych”. Dla osoby, która wyli-
cytowała najwięcej, przekazali
specjalną szpadę.

W holu CKiT sprzedawano
wiele gadżetów, słodkich wy-
pieków, rękodzieła, była także
możliwość skorzystania z fo-
tobudki oraz wybicia specjal-
nej monety. Zajęcia z
szermierki na wózkach pro-
wadzil i ponadto paraolimpij-
czycy.
Akcja zakończyła się sukce-
sem organizacyjnym i integra-
cyjnym. Już teraz wiemy, że
zebrano co najmniej 1 2,5 ty-
siąca złotych, które w całości
zostaną przekazane na orga-
nizację letniego wypoczynku
dla wychowanków DPS.
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Co się buduje w Mrągowie?
Zobacz nasz raport o inwestycjach!
Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy zestawienie inwestycji, które w tym roku
zostaną zrealizowane w naszym mieście. Prezentujemy to, co dzieje się obecnie, a także nie-
bawem się rozpocznie.

INWESTYCJE PLANOWANE DO
REALIZACJI WROKU 2017

- Budowa ciągu pieszego w ul.
Młodkowskiego (dojście do Placu Prusa).
- Przebudowa drogi w ul. Widok wraz z
infrastrukturą techniczną.
- Budowa odcinka drogi łączącej Za-
chodnią Obwodnice Mrągowa – Etap I I .
Realizacja inwestycji uzależniona jest
od uzyskania dofinansowania.
- Budowa budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągo-
wie.
Zadanie dofinansowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach
wsparcia budownictwa socjalnego z
Funduszu Dopłat.
- Ochrona wód powierzchniowych tere-
nu Miasta Mrągowa poprzez rozbudowę
i modernizację systemu kanalizacji
deszczowej.

W marcu 201 7 r. złożono wniosek o do-
finansowanie zadania w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 201 4-2020, I I Oś prioryteto-
wa – Ochrona środowiska, Typ 5. Sys-
temy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich. Re-
al izacja inwestycji uzależniona jest od
uzyskania dofinansowania.
- Budowa (rozbudowa) oświetlenia
ul icznego przy przejściach dla pieszych
w ciągu ul. Wojska Polskiego.
- Budowa oświetlenia ul icznego przy
przejściach dla pieszych w ciągu ulic:
Wolności, Okulickiego, Mrongowiusza,
Sobczyńskiego i Kopernika.
- Remont siedzisk widowni amfiteatru
przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie.
- Przebudowa dróg ul. Sienkiewicza i ul .
Plutonowej wraz z infrastrukturą tech-
niczną.
- Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej.

- Remont nawierzchni jezdni ul .
Warszawskiej.
- Remont nawierzchni chodnika ul.
Piaskowej.
- Budowa ciągu komunikacyjnego od ul.
Młynowej w kierunku ul. Giżyckiej.
- Remont drogi dojazdowej do amfite-
atru przy ul. Jaszczurcza Góra.
- Budowa pomostu pływającego na je-
ziorze Czos przy Ekomarinie.
- Budowa dźwigu osobowego w budyn-
ku Ratusza Miejskiego.
- Modernizacja sali konferencyjnej w
budynku użyteczności publicznej przy
ul. Królewieckiej 60A.
- Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warsza-
wy 4. Złożono wniosek o dofinansowa-
nie.
- Doposażenie placów zabaw i terenów
rekreacyjnych na terenie Mrągowa.
- Adaptacja budynku po byłym magazy-
nie uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na
Mrągowskie Centrum Aktywności Lo-
kalnej. We wrześniu 201 6 r. złożono
wniosek o dofinansowanie zadania ze
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 201 4-2020. Reali-
zacja inwestycji uzależniona jest od
uzyskania dofinansowania.
- Budowa kanalizacji deszczowej i
oświetlenia ul icznego na odcinku ul.
Olsztyńskiej.
- Zagospodarowanie terenu przy ul.
Roosevelta nr 24-28.

INWESTYCJEWTRAKCIE
REALIZACJI:

Do końca kwietnia potrwa przebudowa
boiska – dolnej płyty na terenie Sta-
dionu Miejskiego w Mrągowie. Zadanie
dofinansowane jest w 50% z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w ramach pro-
gramu Modernizacja Infrastruktury
Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej.

Inwestycje w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z zapisami regulaminu Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji zostały
skierowane zadania, które zdobyły największą ilość głosów i zmieściły się w kwocie budżetu

przeznaczonego na realizację wśród zadania inwestycyjnych. Oto one:
- Budowa miejsc postojowych na os. Mazurskim

- Zagospodarowanie działki nr 4-1 78/28 ul. Mazurska – budowa ciągu komunikacyjnego
- Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Giżyckiej na miejsce pod ognisko

- Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego
- Siłownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim
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Zbliżają się DNI MRĄGOWA! Zobacz program
Koncerty Cleo, Zbigniewa Wodeckiego, zespołów Strachy na Lachy i Łąki Łan, to między in-
nymi muzyczne propozycje na tegoroczne Dni Mrągowa. Znamy już pierwsze szczegóły świę-
ta naszego miasta, które planowane jest na weekend 30 czerwca – 2 lipca.

Wzorem lat poprzednich wszystkie
koncerty i wydarzenia w ramach Dni
Mrągowa będą dostępne dla widzów
za darmo! A na mrągowskich scenach
małego i dużego amfiteatru wystąpią:
Cleo – królowa internetu i l icznych
przebojów, Patryk Kumór – niekwe-
stionowany idol nastolatek, Łąki Łan -
zespół z niesamowitą energią, który
wystąpił już w Mrągowie kilka lat temu,
Strachy na Lachy - absolutna gwiazda
polskiej sceny alternatywnej, twórcy
wielu hitów, które zna chyba każdy
m. in. "Dzień Dobry Kocham Cię", "Piła
Tango" i "Moralne salto", Kasia Moś –
tegoroczna reprezentantka naszego
kraju na Eurowizj i , Zbigniew Wodecki
– wyjątkowy artysta, wykonawca ta-
kich hitów jak "Zacznij od Bacha",
"Izolda", czy "Chałupy".

W ramach tegorocznych Dni Mrą-
gowa obchodzić będziemy także 20-
lecie Maślanki Mrągowskiej, w ramach
którego przewidzianych jest mnóstwo
atrakcji dla całych rodzin.

Podczas tegorocznych Dni Mrągo-

wa przewidziano także wiele wydarzeń
towarzyszących, m. in. 2. Mrągowski
Przegląd Filmów Niezależnych, projekt
Street Event, Konkurs piosenki „To mi

w duszy gra”, Średniowieczny Jarmark
Gothicum, Mobilne Planetarium, a tak-
że szereg imprez sportowych i rekre-
acyjnych.

Rowerowe Mazury hitem targów w Warszawie i Gdańsku
Mrągowo, Mikołajki, Giżycko oraz Węgorzewo promowało wspólnie Rowerowe Mazury oraz cykl
wyścigów Mazury MTB, podczas targów rowerowych Bike Expo na PGE Narodowym w Warsza-
wie oraz Free Time Festiwal w Gdańsku. Wydarzenia oficjalnie otworzyły sezon rowerowy 201 7!

Na rowerowym stoisku Mazur na
odwiedzających czekały l iczne atrak-
cje. Można było posmakować Ma-
ślanki Mrągowskiej, mazurskiej rybki
z gospodarstwa Gościniec z Głodo-
wa oraz giżyckiego sękacza. Chętni
mogli zmierzyć się w wirtualnym wy-
ścigu na wymagającej trasie Bike
Park Poręby, zapoznać się z najnow-
szą aplikacją rowerową Masuria Offi-
cial Guide czy odbyć wirtualny
spacer po mazurskich miejscowo-
ściach w specjalnych okularach VR.

Targi odwiedziło tysiące osób, w

tym goście specjalni, wśród których
znalazła się legenda polskiego ko-
larstwa - Czesław Lang, a także
prezes Polskiego Związku Kolar-
skiego Andrzej Piątek oraz ambasa-
dor targów Mateusz Kusznierewicz.
Podczas targów zapraszaliśmy na
cykl zawodów w kolarstwie górskim
– Mazury MTB, który rozpoczął się 8
kwietnia w Giżycku. Kolejne etapy są
planowane w Mrągowie, Mikołajkach
i Węgorzewie. Szczegółowe in-
formacje na stronie
www.mazurymtb.pl



KULTURA 7telefon: 89 741 90 41

Gala XVII Plebiscytu
Dyliżanse

Na uroczystość, która odbyła
się 25 marca w Warszawie w
Sali Widowiskowej "OKO"
obecni byl i Pani Burmistrz Mia-
sta Mrągowo Otolia Siemieniec
oraz władze Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy dzielni-
cy Ochota reprezentowane
przez Panią Kingę Wiśniewska.
Galę poprowadzil i Maja Dzisie-
wicz - Wiceprezes Fundacji
Country&Folk oraz Robert Ryb-
czyński - artysta z zespołu
Honky Tonk Brothers. Lista lau-
reatów z podziałem na katego-
rie była następująca:
Artysta Roku - Wojtek Dudkow-
ski,
Wokalistka Roku - Alicja Boncol,
Wokalista Roku - Cezary Makie-
wicz,
Zespół Roku - Droga na Ostrołę-
kę,
Nowy Wykonawca Roku - Alek-
sandra Nowak,
Nowy Wykonawca Roku - Caro-
l ine & The Lucky Ones,
Instrumentalista Roku - Grze-
gorz Kopka,
Album Roku - Był czas – Droga
na Ostołękę,
Piosenka Roku - Angel’s Face –
sł. Tomasz „Teacher” Jarmołkie-
wicz, muz. Adam Kłos,
Wykonanie Roku - Angel’s Face -
Alicja Boncol,
Wydarzenie Roku - I I Polski
Dzień Muzyki Country pod patro-
natem Forum Muzyki Country.
Organizatorem koncertu przy
współpracy z władzami dzielni-
cy Ochota oraz Gminą Miasto
Mrągowo była Fundacja Coun-
try&Folk.

Majówka w Mrągowie. Sprawdźcie
co będzie działo się w mieście!

W tym roku długi weekend majowy mieszkańcy naszego miasta roz-
poczną już 29 kwietnia. Tradycyjnie podczas majowych obchodów
przygotowano patriotyczne wydarzenia, szereg występów i koncer-
tów, rajdy rowerowe i piesze, a także rowerową rywalizację w centrum

miasta. Zobaczcie program tegorocznej majówki.
29 kwietnia
godz. 1 0.00 - Rajd Rowerowy
Szlakiem Lasy Sorkwickie do
źródeł Krutyni, Spływ kajakiem
z Warpun do Sorkwit, start
CKiT, wcześniejsze zapisy w
MCIT;
godz. 1 2:00 - Mazury MTB,
El iminator XC, Plac Unii Euro-
pejskiej;

29-30 kwietnia
Regaty o Puchar Burmistrza
Mrągowa, jezioro Czos;

30 kwietnia
godz. 1 0:00 - Mazury MTB –
Bike Park Poręby XC, Poręby
k. Mrągowa;
godz. 1 0:00 - Rajd Rowerowy
w poszukiwaniu granicy Warmii
(Święta Lipka - Reszel), start
CKiT;
godz. 1 6.00 - Koncert SOLID
ROCK - tribute Dire Straits
band, molo przy skwerze J.
Pawła I I ;

1 maja
godz. 9:1 5 - Zwiedzanie z
przewodnikiem turystycznym:
Średniowieczne Mrągowo,
start CKiT;
godz. 1 6.00 - otwarcie wysta-
wy pracowni malarstwa i witra-
żu, galeria Centrum
godz. 1 7.00 - Mrongovia Brass
- koncert MUZYKI EURO-
PEJSKIEJ , Plac PCK
godz. 1 8.00 - Łazuka i Fedoro-
wicz w Zodiaku, film “Kochaj-
my Syrenki” . Akcja toczy się
na Mazurach. Wiele scen zo-
stało nakręconych w Mrągowie
i okolicy. Dwaj przyjaciele -
Marek i Aleksander - kupują
używaną syrenkę. Ponieważ
do spłaty wozu brakuje im tro-
chę pieniędzy podejmują pracę
akwizytorów i tak rozpoczynają
się ich perypetie.

2 maja
godz. 9.30 - Rajd Rowerowy
do Mikołajek i zwiedzanie mia-
sta, start CKiT;
godz. 1 7.00 - „Przejazd biało -
czerwony" z Patriotycznym
Mrągowem - parada oflagowa-
nych pojazdów ulicami miasta.
Zbiórka o godz. 1 6.30 na Placu

Piłsudskiego. Prosimy o przy-
gotowanie flag państwowych
do przyozdobienia pojazdów.
Przejazd ul icami: Warszawską,
Roosevelta, Ratuszową, Króle-
wie- cką, Wolności, nawrót na
rondzie im. Dzieci Wojny i po-
wrót ul icami Wolności, Mrongo-
wiusza, Wojska Polskiego.
Rozwiązanie parady - plac przy
os. Nikutowo.
godz. 1 8.00 - koncert „Byle
nie o miłości” pamięci Włady-
sława Wil ińskiego, bi lety - do
nabycia w recepcji CKiT, sala
widowiskowa Centrum Kultury i
Turystyki. Koncert w wykona-
niu: Nula Stankiewicz (śpiew),
Janusz Strobel (gitara klasycz-
na) i Andrzej Jagodziński (for-
tepian i akordeon) w
piosenkach Agnieszki Osiec-
kiej

3 maja
godz. 9.00 - Spływ Dajną, start
Ekomarina, wcześniejsze zapi-
sy w MCIT
godz. 1 0.30 - Uroczysta Msza
Święta z udziałem Orkiestry
Dętej Mrongovia, Kościół pw.
św. Wojciecha w Mrągowie.
Molo przy skwerze Jana Pawła
I I
godz. 1 4.00 animacje dla
dzieci pod hasłem „Jestem pa-
triotą”
godz. 1 6.30 happening pa-
triotyczny w wykonaniu grupy
teatralnej INSANIA
godz. 1 7.00 koncert Roberta
Kasprzyckiego.

Majówka na Orliku
os. Mazurskie
30.04.201 7 (niedziela), 1 4.00 -
Turniej piłki nożnej 1 2-1 6 lat
1 .05.201 7 (poniedziałek),
1 4.00 - Piłka nożna - gry i za-
bawy
2.05.201 7 (wtorek), 1 4.00 -
Turniej piłki nożnej 1 6+
3.05. 201 7 (środa), 1 4.00 -
Turniej piłki nożnej U1 2

Majówka na Orliku
ul. Żołnierska
30.04.201 7 (niedziela), 1 4.00 -
Turniej siatkonogi
1 .05.201 7 (poniedziałek),
1 4.00 - Turniej koszykówki 3x3

Wojskowa majówka ze
Stowarzyszeniem

„Szwadron”

Od 29 kwietnia do 3 maja, os.
Nikutowo. Godz. 1 0.00 - 1 9.00
- Wystawa historycznych po-
jazdów wojskowych, prze-
jażdżki, strzelnica ASG,

grochówka z kuchni polowej.

Program

Sobota (29 kwietnia)
godz. 1 2:00 - Tank-Crash

godz. 1 6:00 - Dynamiczny po-
kaz sprzętu gąsienicowego

Niedziela (30 kwietnia)
godz. 1 2:00 - Tank Crash

godz. 1 5:00 - Parada czołgów -
pokaz dynamiczny czołgów T-

34, T-55 i T-72
godz. 1 7:00 - Przejazd zabyt-

kowymi motocyklami trasą Pętl i
Prus Wschodnich

Poniedziałek (1 maja)
godz. 1 1 :00 - Wycieczka krajo-
znawcza historycznymi pojaz-

dami wojskowymi wokół
Mrągowa

godz. 1 2:00 - Tank Crash
godz. 1 6:00 - Dynamiczny po-

kaz sprzętu gąsienicowego

Wtorek (2 maja)
Dzień łącznościowca - wystawa
współczesnego i historycznego

sprzętu łączności
godz. 1 2:00 - Spotkanie z żoł-
nierzami 9OSSŁ w Mrągowie
godz. 1 3:00 - Pokaz technik

antyterrorystycznych w wyko-
naniu Stowarzyszenia Zawisza
oraz Stowarzyszenia Szwadron
godz. 1 4:00 - Wyjazd historycz-
nymi samochodami wojskowy-

mi na paradę z okazji Dnia
Flagi

Środa (3 maja)
godz. 1 2:00 - Pokaz ratownic-

twa drogowego w wykonaniu
PSP Mrągowo, zajęcia z pierw-

szej pomocy
godz. 1 3:00 - Tank Crash
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Prestiżowe zawody tenisowe w Mrągowie.
Turniej jakiego w Polsce jeszcze nie było!
Mrągowo mocnym akcentem zadebiutuje na tenisowej scenie kra-
ju i świata. W okresie tegorocznych wakacji, na kortach hotelu
Mercure Mrągowo Resort & Spa, odbędzie się 6 turniejów teniso-
wych w ramach cyklu ITF Men’s Futures.

Pierwszym krokiem w realizacji cyklu
imprez w Mrągowie było skierowanie wnio-
sku do Polskiego Związku Tenisa o przy-
znanie terminów na najbl iższy rok
kalendarzowy. 1 lutego odbyło się spotka-
nie członków zarządu PZT, na którym
omawiany był ramowy terminarz ITF Futu-
res Men’s w Polsce. Mrągowo, debiutujące
na tenisowej scenie, dostało aż 6 turniejów
tej rangi!

Do Mrągowa zawodnicy z całego świa-
ta przyjadą po raz pierwszy już 26 czerwca
i będą mogli zostać tu praktycznie do poło-
wy sierpnia.

– W Mrągowie odbędzie się kilka za-
wodów pod rząd - wyjaśnia Aleksander Fe-
reniec, inicjator mrągowskich imprez
tenisa ziemnego, który zabiegał o to, by
turnieje w ramach cyklu odbywały się w
Mrągowie. - Zawodnicy są zadowoleni z
takiej propozycji . U nas zawodnik przez kil-
ka tygodni będzie mógł skupić się wyłącz-
nie na trenowaniu i graniu w turniejach.

Każdy zawodnik otrzyma pełną opiekę:
zakwaterowanie, odnowę biologiczną, wy-
żywienie oraz relaks.

Dzięki podpisanej umowie mecze będę
rozgrywane na kortach Hotelu Mercure
Mrągowo Resort & Spa. Hotel będzie rów-
nież miejscem rezydowania wszystkich
chętnych uczestników. – Sport powinien
być ważny dla każdego na naszym świe-
cie. Myślę, że takie imprezy to dobra mo-
tywacja do odwiedzenia pięknego
Mrągowa – mówi zarządca hotelu Sabri
Bekdas.

W podobnym tonie wypowiada się bur-
mistrz miasta Otol ia Siemieniec. - Każda
inicjatywa, dzięki której do miasta trafia
nowa dyscyplina sportu, jest ważna i cen-
na. Sport to dla nas priorytet.

Kalendarz imprez ITF Futures
Men’s w Polsce:

1 2-1 8 czerwca Sopot
1 9-25 czerwca Gdynia

26 czerwca-2 l ipca Mrągowo
3-9 l ipca Mrągowo

1 0-1 6 l ipca Mrągowo
1 7-23 l ipca Mrągowo

24-30 lipca Częstochowa
31 l ipca-6 sierpnia Mrągowo

7-1 3 sierpnia Mrągowo
1 4-20 sierpnia Bydgoszcz

21 -28 sierpnia Poznań

Jeden punkt Mrągowii w dwóch pierwszych spotkaniach
Piłkarze MKS Mrągowii mają za sobą już trzy spotkania piłkarskiej wiosny. Na inaugurację
bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Unią Susz. Niestety dwa kolejne spotkania zakoń-
czyły się porażkami.

Trzy mecze i jeden punkt, to bilans
otwarcia l igowej wiosny w wykonaniu pił-
karzy Mrągowii. W niedzielę, 26 marca,
Mrągowia zmierzyła się na wyjeździe z
zajmującą obecnie piąte miejsce Unią
Susz uzyskując remis.

W sobotę 1 kwietnia Mrągowia zagrała
pierwszy wiosną mecz przed własną pu-
bl icznością, w którym zmierzyła się ze Zni-
czem Biała Piska i przegrała 3:1 .

Kolejny mecz na wyjeździe, pod wodzą
nowego trenera Tomasza Pieca, piłkarze
zagral i z l iderem rozgrywek GKS Wikielec.
Po wyrównanej grze spotkanie zakończyło
się porażką 2:0.

Aktualnie mrągowianie zajmują 1 1
miejsce w tabeli . Trzymamy kciuki za na-
szych piłkarzy w kolejnych meczach i za-
praszamy wszystkich na stadiony do
kibicowania.

Kalendarz ligowych kolejek
piłkarskiej wiosny:

15 kwietnia 16:00
Mrągowia - MKS Rominta Gołdap

22 kwietnia 16:00
MKS Korsze - Mrągowia

Mrągowo (mecz na wyjeździe)

29 kwietnia 16:00
Mrągowia- KKS Granica Kętrzyn

3 maja 17:00
Mrągowia - Mamry Giżycko

6 maja 16:00
Orlęta Rema Reszel - Mrągowia

(mecz na wyjeździe)

13 Maja 16:00
Mrągowia - GSZS Delfin Rybno

(mecz na wyjeździe)

21 maja 14:00
Stomil I I Olsztyn SA - Mrągowia

(mecz na wyjeździe)

27 maja 16:00
Mrągowia - MKS Błękitni Orneta

(mecz na wyjeździe)

3 czerwca 16:00
BKS Tęcza Biskupiec - Mrągowia

(mecz na wyjeździe)

10 czerwca 15:00
Mrągowia - MKS Zatoka Braniewo

(mecz na wyjeździe)

Wyróżnienia na Wojewódzkiej
Gali Sportu

6 kwietnia w olsztyńskiej filhar-
monii odbyła się Gala Sportu
201 7 podczas której podsumo-
wano wydarzenia minionego ro-
ku w regionie.

Na gali wręczono wyróżnienia, na-
grody i stypendia najlepszym sportow-
com, trenerom oraz osobom
działającym na rzecz sportu w naszym
województwie. Wyróżniono między in-
nymi zawodniczki z Mrągowskiego
Klubu Sportowego „Baza”: Patrycję Lis,
Amelię Linowską oraz Jul ię Chmiel.
Również sam Klub został wyróżniony
za całokształt działalności w systemie
sportu młodzieżowego 201 6 roku. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Ale to nie koniec dobrych wiadomo-
ści. Gmina Miasto Mrągowo także zdo-
była wyróżnienie za upowszechnianie i
rozwój sportu oraz wspieranie młodych,
utalentowanych sportowców - tym sa-
mym zajęła 3 miejsce w województwie
pod względem zdobytych punktów.
Mamy więc powody do dumy!


