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Budowa siedziby Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej i
budynku mieszkalnego, modernizacja dróg i chodników. To
najważniejsze w tej chwili trwające inwestycje w Mrągowie. W
Magazynie Mrągowskim znajdziecie fotograficzny przegląd
tego, co dzieje się na miejskich placach budowy. Piszemy rów-
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Selektywna zbiórka
popiołu z palenisk

domowych

W związku z trwającym se-
zonem grzewczym, przypomi-
namy, że od października do
kwietnia z nieruchomości za-
mieszkałych odbierany jest po-
piół z palenisk domowych
(kominki, piece C.O. , podgrze-
wacze wody itp.). POPIÓŁ NIE
MOŻE BYĆ MIESZANY Z IN-
NYMI ODPADAMI! Należy gro-
madzić go w sposób
SELEKTYWNY, w specjalnie
przeznaczonych do tego wor-
kach. Popiół odbierany będzie
co dwa tygodnie, w tych sa-
mych terminach co inne odpa-
dy segregowane, w ramach
uiszczanej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami, zgodnie z
harmonogramem dostępnym
na stronie www.mragowo.pl.
Osoby, które nie prowadzą se-
lektywnej zbiórki również mogą
oddawać popiół w specjalnie
przeznaczonych do tego wor-
kach. Worki na popiół dostar-
cza firma odbierająca odpady.
Istnieje również możliwość po-
brania worka nieodpłatnie w
Urzędzie Miejskim w Mrągowie,
ul. Królewiecka 60A, pok. nr 47.
Więcej informacji można uzy-
skać pod nr telefonu:
89 741 90 07.

Język migowy w urzędzie

Uprzejmie informujemy, że
Urząd Miejski w Mrągowie ma
podpisaną umowę zlecenie na
wykonywanie tłumaczeń języka
migowego. Jeśl i zachodzi po-
trzeba obsłużenia osoby głu-
choniemej, należy poinformo-
wać urząd i zgłosić chęć sko-
rzystania z usług tłumacza co
najmniej 3 dni robocze przed
dniem w którym chcemy zała-
twić sprawę, z wyłączeniem sy-
tuacji nagłych. Wniosek jest
dostępny w Sekretariacie Urzę-
du Miejskiego (pokój nr 1 7).
Świadczenie jest bezpłatne.

Więcej informacji można
uzyskać u p. Beaty Klimek pod
nr tel: 89 741 9001

Dzielnicowy bliżej nas. Rusza cykl spotkań
„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów reali-
zowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami, a obywatela-
mi. Dlatego w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Młynowa”
mł. asp. Krzysztof Kaczmarczyk zorganizował punkt kontaktowy z
dzielnicowym.

„Dzielnicowy bliżej nas”
to jeden z podstawowych
programów realizowany w
celu zbudowania zaufania
pomiędzy służbami, a oby-
watelami. Ponieważ nawet
najlepiej wyposażona policja
nie będzie dobrze wykony-
wała swoich zadań jeśl i
mieszkańcy nie będą jej ufa-
l i .

Głównym założeniem
programu jest ułatwienie
kontaktu dzielnicowego z
mieszkańcami. Do tej pory
tak zwani „funkcjonariusze
pierwszego kontaktu” często

musiel i wykonywać zadania
policjantów służby prewen-
cyjnej, przez co nie miel i
czasu na to, aby zaintereso-
wać się sprawami miesz-
kańców. Program to
pierwsza tak kompleksowa
zmiana w podejściu do służ-
by dzielnicowych.

W czynną jego realizację
włączył się mł.asp. Krzysztof
Kaczmarczyk. Dzielnicowy
pracujący w rejonie nr I Ko-
mendy Powiatowej Policj i w
Mrągowie w porozumieniu
ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą „Młynowa” zorganizował

dodatkowy punkt kontakto-
wy z dzielnicowym. Głów-
nym celem tego
przedsięwzięcia jest szero-
kie otwarcie na problemy
społeczności lokalnej oraz
zbudowanie zaufania po-
między Policją, a obywate-
lami. Z funkcjonariuszem
będzie można spotkać się w
świetl icy spółdzielni przy ul.
Młynowej 4 w Mrągowie w
godz. 1 6.30 – 1 7.30. Termi-
ny spotkan: 1 6.1 1 . ,
30.1 1 . ,1 4.1 2. i 28.1 2. bieżą-
cego roku. Serdecznie za-
praszamy!

Koncert Stanisławy Celińskiej w mrągowskim CKiT
1 9 listopada o godz. 1 8.00 w Centrum Kultury i Turystyki odbędzie się
koncert "Atramentowa" Stanisławy Celińskiej oraz zespołu pod kie-
rownictwem Macieja Muraszko.

„Atramentowa” to płyta
Stanisławy Celińskiej, w któ-
rej aktorka odgrywa swoją
kolejną wspaniałą rolę – pie-
śniarki, która wie o czym
śpiewa i wie jak przyciągnąć
słuchaczy wykorzystując peł-
ną paletę barw i emocji . A
wszystko zaczęło się od
„Atramentowej Rumby”, którą
Maciej Muraszko i Marcin So-
snowski napisal i specjalnie z
myślą o Stanisławie Celiń-

skiej. Razem z latynoamery-
kańskim zespołem Los Locos
artystka zaprezentowała ją w
Koncercie Premier 46. Krajo-
wego Festiwalu Piosenki Pol-
skiej Opole 2009. Po
występie okrzyknięto Stani-
sławę Celińską polską Cesa-
rią Evorą.

Artystce towarzyszą wy-
bitni muzycy pod kierownic-
twem Macieja Muraszko.
Album uzyskał status po-

dwójnej Płyty Platynowej, zo-
stał uznany za Bestsel ler
Empiku - za najlepiej sprze-
dającą się płytę Polskiego
Artysty 201 5 r. oraz był nomi-
nowany do Fryderyków za
201 5 rok w kategori i Muzyka
Pop.

Bilety: 60 zł - do nabycia
w recepcji Centrum Kultury i
Turystyki, ul . Warszawska 26,
tel. 89 743 34 66, 743 34 73
oraz w systemie Ekobilet.
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Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego Miasta, o

wydaniu której decydują mieszkańcy. Podobne rozwiązania, sprzyjające pobudzeniu aktywności obywatelskiej i lepsze-

mu wydawaniu publicznych pieniędzy, stosowane są z powodzeniem na całym świecie.

- Dlaczego zdecydowałam się na wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego? Bo chcę, by mieszkańcy Mrągowa mieli

wpływ na wydatki z miejskiego budżetu - mówi burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. - Chcę, by razem z władzami

decydowali na co idą nasze wspólne pieniądze. Samorząd to przecież wspólnota, dlatego każdy mieszkaniec powinien

mieć wpływ na zarządzanie miastem. Budżet Obywatelskim jest także jednym z mechanizmów angażowania mieszkań-

ców w życie wspólnoty lokalnej, stwarza możliwość większego zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne. To ważne

narzędzie, które służy poszerzaniu świadomości mieszkańców, ich edukacji i aktywności.

Które zadania wygrały? Wyniki
głosowania na MBO 2018!
Mrągowo złapane w fotografii oraz Mrągowski Parkour Park – to zwycięskie projekty Mrągow-
skiego Budżetu Obywatelskiego na 201 8 rok. Łącznie mrągowianie oddali ponad 4500 głosów.
W przyszłym roku, w ramach MBO 201 8, miasto zrealizuje aż 9 projektów zaproponowanych
przez mieszkańców.

W tej edycji Mrągowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego można było
oddawać głosy na projekty "mięk-
kie" i projekty inwestycyjne. Na pro-
jekty miękkie zaplanowano środki w
wysokości 50 000 zł, na projekty in-
westycyjne 300 000 zł. Liczba gło-
sów oddanych na zadania

inwestycyjne to 2493, a na zadania
„miękkie” - 2048. Wśród zadań
"miękkich" wygrał projekt Mrągowo
złapane w fotografi i (355 głosów), a
wśród inwestycyjnych - Mrągowski
Parkour Park (51 7 głosów). Głoso-
wanie odbywało się za pośrednic-
twem strony internetowej i

tradycyjnych papierowych kart. Pla-
nowana realizacja projektów roz-
pocznie się w 201 8 roku. Wszystkim
wnioskodawcom oraz głosującym
dziękujemy za udział!
Pomysły, które zostaną zrealizo-
wane w 2018 roku zaznaczone są
kolorem żółtym (tabelki poniżej).
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Gorąca jesień mrągowskich inwestycji

Wartość – 3 61 8 880 zł
Termin realizacji – 31 .08.201 8

Wykonawca – PBO Sp. z o.o. Mrągowo.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Warmia i Mazury 201 4-2020, Działanie 8.1 .

Obszary wymagające rewital izacji .

Adaptacja budynku po byłym magazynie
uzbrojenia na budynekMCAL

Wartość – 3 309 694 zł w tym kwota dofinansowani 1 21 0 758 zł
Wykonawca robót – Konsorcjum firm: PBO Sp. z o.o.,

Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Mieczysław
Kozak.

Termin realizacji – 08.05.201 7 – 31 .07.201 8
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego programu
finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

finansowanego ze środków Funduszu Dopłat. W ramach inwestycji
powstanie 3 piętrowy budynek wielorodzinny, 20 lokalowy, podpiwniczony.

Budowa budynku mieszkalnego
przy ul. Kolejowej wMrągowie

Wartość – 1 906 1 84 zł
Temin realizacji – 1 5.11 .201 7

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane
SANBUD.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych – dróg, chodników,
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej,
rozbudowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie ul iczne.

Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i Plutonowej

wraz z infrastrukturą techniczną

Wartość – 378 1 79 zł
Termin realizacji – 30.11 .201 7

Wykonawca - ZUK Lubowidzki Sp. z o.o.
Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy
nieruchomościami Królewiecka 58 i 54B.

Zagospodarowanie terenu miejskiego
przy budynku ul. Królewiecka 54B i 58

Wartość – 372 504 zł
Termin realizacji – 30.11 .201 7

Wykonawca – BRUKAN Andrzej Bajno z Mrągowa.
Wykonanie ciągu pieszo jezdnego i pieszego z kostki
brukowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej

Wartość – 299 283,30 zł
Termin realizacji – 1 5.11 .201 7

Wykonawca - FIRMA HELENA PIOTROWSKA ZAKŁAD USŁUG
TRANSPORTOWYCH I BUDOWLANYCH TRANSPER; Kętrzyn.
Wymiana zniszczonej nawierzchni z płytek betonowych na nową

nawierzchnię z kostki brukowej płukanej.

Remont nawierzchni chodnika
w ul. Kopernika i Grunwaldzkiej
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Raport z miejskich placów budowy

Wartość – 227 671 zł
Termin realizacji – 1 5.1 2.201 7

Wykonawca – ZUK Lubowidzki Sp. z o.o.
Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ciągów

komunikacyjnych utwardzonych, zieleńców.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Roosevelta nr 24-28

Wartość – 1 25 644 zł
Termin realizacji – 30.11 .201 7

Wykonawca - Termir - Bruk Mirosław Cieślewicz.
Przebudowa istniejącego placu z płyt betonowych ażurowych

na nawierzchnie z kostki betonowej polbruk wraz z rozbudową
kanalizacji deszczowej.

Remont nawierzchni Placu B. Prusa

Wartość – 68 01 9 zł
Termin realizacji – 30.11 .201 7

Wykonawca – Termir - Bruk Mirosław Cieślewicz.
Wymiana nawierzchni działki miejskiej przy os. Parkowe 11 na

nową z kostki betonowej polbruk.

Przebudowa parkingu przy os. Parkowe 11

Wartość – 42 709 zł
Termin realizacji – 30.09.201 7

Wykonawca - "KAROS" Bartoszyce.
Pomost ma umożliwić wygodne wodowaniu i podejmowanie z

wody łódek przez żeglarzy oraz innych pływających sprzętów
wodnych.

Budowa pomostu pływającego
na jeziorze Czos przy Ekomarinie

Wartość robót – 1 07 862 zł
Termin realizacji – 30.11 .201 7

Wykonawca - "MASTER SPARK" SĘPOPOL.
Zadanie było zgłoszone do Budżet Obywatelskiego na 201 6 r. ,

z przyczyn proceduralnych realizacja w 201 6 roku nie udała się,
ale zostało wprowadzone do realizacji w 201 7 r.
Zakres inwestycji - montaż dodatkowych słupów

oświetleniowych przy pięciu przejściach dal pieszych wzdłuż ul icy
Wojska Polskiego na odcinku od. ul. Kopernika do ul. Kolejowej.

Rozbudowa) oświetlenia ulicznego
przy przejściach dla pieszych
w ciągu ul. Wojska Polskiego

Wartość zadania – 797 753 zł
Termin realizacji – 31 .11 .201 7

Wykonawca – BIO – STAN Sp. z o.o. Muntowo
W ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni oraz
istniejącego ciągu pieszego na nową nawierzchnię z kostki polbruk,
zostanie wybudowany nowy ciąg pieszy po prawej stronie jadąc od ul.
Medyk w kierunki os. Ptasie. Zostanie wybudowany nowy odcinek
kanalizacji deszczowej od ul. Medyk w stronę ul. Młodkowskiego.

Przebudowa drogi ul. Widok
wraz z infrastrukturą techniczną
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• Budowa odcinka drogi łączącej Za-
chodnią Obwodnicę Mrągowa - Etap II
We wrześniu 201 7 r. został złożony po
raz drugi wniosek do dofinansowania z
budżetu państwa w ramach Programu
Wieloletniego pn. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 201 6-201 9” (PRGiPID edy-
cja 201 8). Poziom dofinansowania 50 %.

• Zagospodarowanie Parku im. Gen.
W. Sikorskiego na tereny rekreacyjno
– turystyczne
Został złożony wniosek o dofinansowa-
nie (dofinansowanie 2 654 238,21 zł) w
ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Warmińsko- Ma-
zurskiego na lata 201 4-2020,
Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzy-
stanie zasobów, termin rozstrzygnięcia:
marzec 201 8.

• Budowa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej
We wrześniu miasto złożyło wniosek do
Banku Gospodarstwa Krajowego dofi-
nansowanie w ramach rządowego pro-
gramu finansowego wsparcia
budownictwa socjalnego i komunalnego
finansowanego ze środków Funduszu
Dopłat.
Wnioskowana kwota finansowego
wsparcia: 1 1 08 1 91 ,92 zł brutto.
Przewidywany terami realizacji w przy-
padku uzyskania dotacji czerwiec 201 8 –
lipiec 201 9.

• Termomodernizacja budynku Zespo-
łu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów War-
szawy 4
Został złożony wniosek o dofinansowanie
w ramach Programu Priorytetowego Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej „Poprawa
jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie
zużycia energii w budownictwie”. W dal-
szym ciągu czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu.

• Przebudowa boisk przy Zespole
Szkół Nr 4 w Mrągowie
Został złożony wniosek o dofinansowa-
nia zadania (dofinansowanie 607 000 zł),
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 201 4-2020, Pod-
działanie 9.3.4. Infrastruktura edukacji
ogólnokształcącej, termin rozstrzygnię-
cia: IV kwartał 201 7 (projekt po pozytyw-
nej ocenie formalnej).
Zakres: budowa bieżni 60 m i 1 00 skok w
dal, rzutnia kulą, przebudowa dwóch ist-
niejących boisk asfaltowych na boiska o
sztucznej nawierzchni.

Plany inwestycyjne Mrągowa. Zobacz co nas czeka!

Statuetka Mrongowiusza
dla Piotra Dondajewskiego!

W listopadzie grono osób uhonorowanych
Statuetką Mrongowiusza powiększy się o
Pana Piotra Dondajewskiego.

Statuetka Mrongowiusza jest nadawana za
całokształt pracy społeczno - zawodowej oraz
szczególnie wyróżniające działania na rzecz
Mrągowa. Pan Piotr Dondajewski to propagator
sztuki plastycznej, twórca logo Festiwalu Kultury
Kresowej, a także autor wystaw indywidualnych
oraz wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W
2005 r. został uhonorowany przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłu-
żony Działacz Kultury. Odznaczony Honorową
odznaką za Zasługi dla Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego oraz Złotą Odznaką Zawiązku
Artystów Plastyków. Laureat I I nagrody w IV
Olsztyńskim Biennale Plastyki „O medal Prezy-
denta Miasta Olsztyna”. Wyróżniony Nagrodą
Prezydenta Miasta Olsztyna w 2007 r. W 201 7
r. obchodzi jubi leusz 40-lecia pracy artystycznej.
Gratulujemy!

Juniorzy Mrągowi awansowali
do I ligi wojewódzkiej
Juniorzy Mrągowi Mrągowo prowadzeni przez Piotra
Osmańskiego awansowali do I ligi wojewódzkiej. W
decydującym spotkaniu pokonali Mamry Giżycko 4:1
(1 :1 ), gole dla "żółto-czarnych" zdobyli Jakub Toma-
szewski, Mateusz Barszczewski (z karnego) oraz Mar-
cin Spirydon (dwa). Tym samym awans do I ligi
wojewódzkiej stał się faktem.

Mrągowianie jesienią byli bezkonkurencyjni - wygral i
wszystkie swoje osiem meczów i wiosną zasłużenie zagra-
ją w wyższej l idze. Brawa za zaangażowanie w każdym
spotkaniu, nie odpuszczanie nawet, kiedy rywale byli wy-
raźnie gorsi, granie do końca i sprawienie kibicom wiele
radości.
- Udało się załatwić mecz u siebie z powodu złego sta-

nu boiska w Giżycku, co na pewno uatrakcyjniło to spotka-
nie. Trochę nerwów nas kosztował ten mecz, ale l iczy się
efekt w postaci wygranej i dlatego trzeba podziękować
wszystkim chłopakom za zaangażowanie i za odpowiednie
podejście do tego ważnego meczu. Teraz czeka nas gra w
lidze wyższej i tam naprawdę można oceniać siłę tego ze-
społu - powiedział po meczu trener Piotr Osmański.

Zadanie jest współfinansowane z Samorządu Miasta
Mrągowo. / źródło: www.mragowia.pl
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Relacja z Impresji Artystycznych ŚPIEWAJĄCE OBRAZY
X Jubileuszowe Impresje Artystyczne ŚPIEWAJĄCE OBRAZY przeszły już do historii. Program
całego przedsięwzięcia, dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach pro-
gramu „Kultura-Interwencje 201 7”, był bogaty i różnorodny.

W tegoroczną edycję wpisały się cie-
kawe warsztaty prowadzone przez zna-
mienitych ekspertów, artystów: Anetę
Łastik– uznaną piosenkarkę i pedagog,
która na stałe mieszka i uczy w Paryżu z
warsztatem Poznaj Swój Głos; Magdalenę
Bryl l – absolwentkę łódzkiej Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, prowadzącą
warsztat Animacji Poklatkowej oraz Grupę
Exodus organizatorów największego w
Polsce Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i
Kuglarstwa, którzy poprowadzil i warsztat
Sztuki Nowocyrkowej. Efekt pracy mogli-
śmy podziwiać podczas Wieczoru Impre-
sj i . Przedstawione zostały pomysłowe i
pełne wyobraźni animacje poklatkowe
stworzone przez uczestników warsztatów-
dzieci, rodziców, młodzież i dorosłych za-
tytułowane: ”Magiczne obrazy” oraz „Im-
prezje”. Kolejnym punktem było niezwykłe
widowisko „Śpiewające Obrazy”, w ra-
mach którego zobaczyliśmy uczestników
warsztatów, grupę Exodus oraz zaproszo-
nych gości : Dianę Jakubczyk & Kamila
Witkowskiego, Macieja Czarskiego, Łuka-

sza Wójcik – artystów cyrkowych, uczest-
ników Festiwali i zwycięzców prestiżowych
konkursów, zawodowo współpracujących z
teatrami w kraju i za granicą.

Zupełnie wyjątkowym punktem Impresji
były ZACZAROWANE MARZENIA czyli
koncert Final istów Festiwalu Zaczarowa-
nej Piosenki Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”. Całość poprowadziła oraz za-
śpiewała utalentowana artystka Ania KAR-
WAN, a wraz z nią w muzyczną podróż
marzeń zabral i nas: Paulina Gruszecka,
Weronika Ryba, Jakub Saniternik, Ula Ko-
walska Oraz Bartek Peszuk. Wirtuozersko
uzupełniał występy artystów zespół pod
kierownictwem HADRIANA TABĘCKIEGO.
Był to wzruszający, pełen emocji koncert,
który na długo zostanie w pamięci.

Ważną część całości stanowił OGÓL-
NOPOLSKI KONKURS PIOSENKI. Gości-
l iśmy solistów i zespoły prezentujące
różne style i gatunki muzyczne, z autorski-
mi piosenkami lub interpretacją utworów
Marka Grechuty. W jury zasiedl i : Aneta Ła-
stik, Joanna Kondrat, Agnieszka Trzecia-

kiewicz, Tomasz Krawczyk, Dariusz
Łukawski i Lech Gołębicki, którzy wyłonil i
laureatów:

Statuetka GRAND PRIX, nagroda pie-
niężna w wysokości 3000 zł ufundowana
przez STOWARZYSZENIE AUTORÓW
ZAiKS, sesja nagraniowa singla w Pro
Studio RADIA OLSZTYN oraz pakiet pro-
mocyjny FABRYKI ZESPOŁÓW o wartości
2000 zł trafił do rąk zespołu MILCZENNIK.

I I NAGRODA w wysokości 2000 zł
oraz szkolenie sceniczno-medialne z pra-
cy kamerą oraz na scenie ufundowane
przez Joannę Kondrat oraz Dariusza Łu-
kawskiego powędrowało do KAROLINY
GRZYWIŃSKIEJ.

I I I NAGRODA w wysokości 1 000 zł
przypadła JULI I KUZYKA.

WYRÓŻNIENIA w wysokości 500 zł
trafiły do: duetu HET HET oraz WOJTKA
DUDKOWSKIEGO.

Jubileusz Impresji Artystycznych
ŚPIEWAJĄCE OBRAZY, zakończył moc-
ny, energetyczny koncert zespołu ORGA-
NEK.

Wyjątkowym punktem Impresji były ZACZAROWANEMARZENIA Warsztaty Sztuki Nowocyrkowej poprowadziła grupa Exodus

Impresje zakończył koncert zespołu ORGANEK Zespół MILCZENNIK. Zwycięscy konkursu piosenki
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