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Sprawdź komu przekazać 1%

Przyjazny Brzeg dla Mrągowa!

STRONA 2

STRONA 4

Do 2 maja 201 7 r. należy złożyć zeznanie podatkowe. Według
ustawy o podatku dochodowym, PIT-y powinny być składane
w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania.
Meldunek nie ma w tym przypadku znaczenia. Oznacza to, że
osoba zameldowana gdziekolwiek w Polsce, ale mieszkająca
w Mrągowie, powinna rozliczyć się z fiskusem właśnie tutaj.
Mieszkasz w Mrągowie, wspieraj Mrągowo!

STRONA 2

Rozlicz swój PIT w Mrągowie!

Przedsiębiorcy nagrodzeni

STRONA 3 Szanowne Panie

Z okazji Święta Kobiet przekazujemy wszystkim Paniom
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz w pracy zawodowej.
Życzymy, aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy,

nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych
oraz nadawanym przez Was sensie życia.

Życzymy również zdrowia, spełnienia marzeń,
uśmiechu i optymizmu na co dzień.

Przewodniczący RadyMiejskiej

Tadeusz Orzoł

Zastępca Burmistrza

Tomasz Witkowicz



Magazyn Mragowski Biuletyn Samorządu Lokalnego Bezpłatny ISSN 1 4287455, Nakład : 2 000 egzemplarzy

Wydawca: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Mrągowo, Redaktor: Donata Kobylińska - Durka

Skład komputerowy: Paweł Krasowski, infomragowo@gmail .com

Adres redakcji : Urząd Miejski, Referat Strategii , Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej

ul . Królewiecka 60A, tel. 741 90 41 , ddurka@mragowo.um.gov.pl

Projekt winiety: Piotr Dondajewski

2 AKTUALNOŚCI www.mragowo.pl

Rozlicz swój PIT w Mrągowie!
Do 2 maja należy złożyć zeznanie podatkowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, że według ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie
skarbowym według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym
przypadku w ogóle znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana gdziekolwiek w Polsce,
ale mieszkająca w Mrągowie, powinna rozliczyć się z fiskusem właśnie tutaj (urzędem skarbo-
wym właściwym dla mieszkańców Mrągowa jest US Kętrzyn).

Dlaczego warto płacić w miejscu za-
mieszkania? Prawie 40% podatku docho-
dowego płaconego przez mieszkańców
gminy wraca do nich - ściślej mówiąc wra-
ca do gminy, którą zamieszkują i pomaga
finansować jej działalność. To m. in. z tych
środków utrzymywane są edukacja, kultu-
ra, infrastruktura miejska czy komunikacja.
Nasze pieniądze trafiają do budżetu samo-
rządu wtedy, gdy rozl iczamy się właśnie
tam, gdzie mieszkamy.

Druga korzyść to wygoda - w razie kon-
trol i naszego zeznania podatkowego bę-
dziemy miel i bl iżej do Urzędu Skarbowego,

bowiem w takim przypadku trzeba stawić
się w urzędzie skarbowym osobiście.

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowe-
go? To bardzo proste. Rozliczając się z
dochodów wystarczy w formularzu PIT po-
dać mrągowski adres zamieszkania oraz
wskazać właściwy urząd skarbowy, w tym
przypadku Kętrzyn. Dokładne dane podaje-
my poniżej:

Urząd Skarbowy w Kętrzynie
Ul. Powstańców Warszawy 1 3
11 -400 Kętrzyn

Ponadto, zachęcamy wszystkich, którzy
nabyli nieruchomości lub zamieszkują na
terenie Mrągowa, do zameldowania się na
terenie naszego miasta. Można tego doko-
nać w Biurze Ewidencji Ludności (budynek
ratusza) codziennie w godz. : poniedziałki
8.00 – 1 6.00, wtorki-piątki 7.30 – 1 5.30. Do
zameldowania potrzebne są następujące
dokumenty: dowód tożsamości i dokument
potwierdzający prawo do lokalu lub nieru-
chomości.

Konieczna jest obecność właściciela
nieruchomości w celu potwierdzenia faktu
zamieszkania.

Zostaw swój 1 % w Mrągowie!
Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców Mrągowa do przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Pu-
blicznego (OPP) działających w naszym mieście.

Istnieje możliwość wsparcia mrągowskich Organizacji Pożytku
Publicznego wypełniając odpowiednią rubrykę w naszym zezna-
niu podatkowym. Pozostaje wybranie odpowiedniej organizacji ,
których w Mrągowie nie brakuje. Gorąco namawiamy do pomocy
mrągowskim OPP. W naszym mieście działa kilkanaście upraw-
nionych do otrzymania 1 % podatku organizacji . Należą do nich:

- Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie, KRS:
0000050053
- Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha, KRS: 0000061 654
- Klub Sportowy "Baza Mrągowo", KRS: 0000048772
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska, KRS:
0000206964
- Miejski Klub Sportowy "Mrągowia" , KRS: 0000050551
- Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, KRS: 00002471 74
- Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie, KRS: 0000079328
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mrągowie z dopiskiem Ochotni-
cza Straż Pożarna w Mrągowie ul. Oficerska 2A, 11 -700 Mrągo-
wo, KRS: 000011 621 2

- PCK z dopiskiem na Mrągowski PCK, KRS: 0000225587,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło
w Mrągowie, KRS: 0000091 325
- Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium",
KRS: 0000269337
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i
Młodzieży "Sukces", KRS: 000001 2703
- ZHP z dopiskiem na Mrągowski Hufiec, KRS: 0000094699
- Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinie SYNAPSA, KRS:
0000005380
- Parasol Grupa Wsparcia, KRS: 0000338389 z dopiskiem
1 0771 Parasol Grupa Wsparcia
1 6) Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego, KRS:
0000458920

Termin składania zeznań
podatkowych za rok 2016

mija 2 maja 2017 r.
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Mrągowscy przedsiębiorcy docenieni i nagrodzeni
Przedsiębiorcy, właściciele firm, przedstawiciele środowiska biznesowego oraz samorządow-
cy bawili się na Balu Biznesu. Podczas wydarzenia wyróżniono pracodawców, którzy dbają o
rozwój swoich firm, wprowadzają innowacyjne technologie, potrafią docenić pracowników
oraz dzielą się wypracowanym zyskiem w sposób charytatywny. Uhonorowano także przed-
siębiorstwa obchodzące okrągłe rocznice działalności.

Organizator Balu Biznesu czyli Mrągowskie Stowarzyszenie
Gospodarcze przyznało wyróżnienia i nagrody dla mrągowskich
przedsiębiorców. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo po raz
pierwszy przyznano tytuły w trzech kategoriach. W kategori i
„Działalność społeczna” nagrodę odebrał Wiesław Mierzejewski,
właściciel firmy Inter-Widex. Kategorię „Wizja i Innowacyjność”
wygrał Janusz Gruszczewski, właściciel przedsiębiorstwa
Agromasz, a w kategori i „Sukces” zwyciężył Alfred Siwik, wła-

ściciel Grupy Kapitałowej „BUSINESS Investment & Counse-
ling” .

Przyznano także okolicznościowe nagrody dla firm, które w
201 7 roku obchodzą swoje jubileusze. W tym przypadku statuetki
trafiły do właściciel i firm: Kamieniarstwo Paśnikowski, Dems,
Termik i AdamS.

Przedsiębiorców uhonorowała także burmistrz Mrągowa Otolia
Siemieniec i starosta mrągowski Antoni Karaś.

Termik w elitarnym gronie Gazel Biznesu
W Hotelu Warmińskim w Olsztynie odbyła się XVII Edycja Rankingu Gazele Biznesu 201 6 w
kategorii małych i średnich firm. Spośród 480. firm z województwa warmińsko-mazurskiego
wybrano 1 00, a wśród których znalazła się firma TERMIK Sp. z o.o. z Marcinkowa koło Mrągowa.

Głównym kryterium wy-
boru była weryfikacja wyni-
ków finansowych oraz
dynamika rozwoju w latach
201 3-201 5. Firma TERMIK
dołączyła do elitarnego klu-
bu Gazel Biznesu - grona
najdynamiczniej rozwijają-
cych się firm w Polsce.

TERMIK to wiodący pol-
ski producent wysokiej jako-
ści elektrycznych elementów
grzejnych. Firma powstała w
1 992 roku, w jej ofercie
znajdują się m. in. : elementy
grzejne rurkowe, grzałki ce-
ramiczne, wkłady patrono-
we, opaski grzejne oraz
grzałki do kąpiel i technolo-
gicznych. Produkty firmy
znajdują zastosowanie w
wielu gałęziach przemysłu:
od branży AGD aż po ciężki
przemysł stoczniowy.

- Eksportujemy do 1 7
państw m. in: Niemiec, Buł-

gari i , Szwecji , na Ukrainę,
Litwę, do Izraela, Szwajcari i
oraz zapewniamy dostawy
elektrycznych elementów
grzejnych do blisko 200 firm
w Polsce - mówi Jan Łuński,
prezes firmy.

Organizatorem rankingu
Gazele Biznesu jest medium
biznesowe Puls Biznesu,
którego przedstawiciele
osobiście wręczyli wyróżnie-
nie na ręce prezesa firmy.

Jest to kolejne tego typu
wyróżnienie dla firmy z Mar-
cinkowa. Rok temu firma
TERMIK odebrała wyróżnie-
nie w konkursie Diamenty
Forbes'a, przyznawane
przez prestiżowy magazyn o
tematyce biznesowej
FORBES.

W najbl iższym czasie fir-
ma TERMIK weźmie udział
w targach ISH we Frankfur-
cie nad Menem.
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Mrągowo laureatem nagrody Przyjazny Brzeg!
Miasto Mrągowo otrzymało nagrodę Przyjazny Brzeg "za nową Ekomarinę i Centrum Edukacji
Ekologicznej w polskiej stolicy Country&Folk". Jak podkreśliło Jury Konkursu Mrągowo kon-
sekwentnie rozwija zaplecze sprzyjające wypoczynkowi na wodzie i nad wodą, a nowy port
stał się wizytówką miasta dbającego o ekologię.

Konkurs organizowany jest przez Pol-
skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze przy wsparciu Polskiego Związku
Żeglarskiego oraz współpracy z Minister-
stwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, Krajowym Zarządem Gospodarki
Wodnej oraz Polską Organizacją Tury-
styczną.

Celem nagrody jest promocja atrakcji
wodniackich i turystycznych Polski oraz
wyróżnienie miejscowości najbardziej ak-
tywnych na tym polu. W Konkursie pre-
miowane są inwestycje służące turystyce
wodnej, takie jak: budowa i modernizacja
marin żeglarskich i stanic wodnych, pro-
gramy inwestycyjne obejmujące miasta,
regiony, szlaki wodne, działania osób fi-
zycznych, klubów i stowarzyszeń, samo-
rządów oraz innych instytucj i i organizacji .

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brze-
gu od pierwszej edycji odbywa się pod pa-
tronatem honorowym Ministra Sportu i

Turystyki, który przyznaje również swoją
nagrodę do Grand Prix, tradycyjnie wrę-
czaną podczas corocznych Targów Wiatr i
Woda organizowanych w Warszawie.

W tym roku już po raz trzynasty Jury
Konkursu decydowało o przyznaniu na-

gród i po raz kolejny miało duży problem
jak z wielu zgłoszeń wybrać te najlepsze.
Co roku jurorzy mają taki dylemat, bowiem
od lat jesteśmy świadkami niezwykłego
rozwoju infrastruktury wodniackiej i proce-
su przywracania miastom i gminom świa-
domości znaczenia rzek i jezior w ich
rozwoju. Mariny, przystanie i obiekty tury-
styczne powstające w ostatnich latach
zmieniają spektakularnie obraz turystyki,
ich standard, funkcjonalność i wkompono-
wanie w otoczenie można śmiało porów-
nywać z podobnymi obiektami za granicą.
To staraniem samorządów lokalnych bu-
duje się dziś infrastrukturę powiększającą
ofertę dla turystyki, to włodarze miast i
gmin odmieniają oblicze swych regionów
ku pożytkowi dla społeczności lokalnej i
uciesze turystów.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie
się 1 8 marca podczas Gali konkursu Na-
grody Przyjaznego Brzegu, w trakcie tar-
gów Wiatr i Woda w Warszawie.

Masz do usunięcia azbest?
Możesz skorzystać z dofinansowania!

Informujemy mieszkańców miasta Mrągowo, że wraz z po-
czątkiem 201 7 roku ruszyła siódma ostatnia edycja działań
związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Konkurs, którego celem jest unieszko-
dl iwienie odpadów zawierających azbest,
został ogłoszony przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie, w ramach niego prze-
widziane jest dofinansowanie do 85%
kosztów kwalifikowanych tj . kosztów de-
montażu, transportu i utyl izacj i azbestu,
jednak cena za jedną tonę usuniętych wy-
robów azbestowych nie powinna być wyż-
sza niż 680 zł.

Konkurs skierowany jest do jednostek
samorządu terytorialnego na usuwanie
wyrobów zawierających azbest z obiektów,
których właścicielami są jednostki samo-
rządu terytorialnego i Skarbu Państwa,
osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki
wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,

jednostki sektora finansów publicznych bę-
dące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi, a także spółki prawa cywilnego
i handlowego. Z tym, że w przypadku
spółek dofinansowanie nie może przekro-
czyć 200 000,00 zł na jednego Beneficjen-
ta w danym roku kalendarzowym.

Wniosek wraz z niezbędnymi załączni-
kami należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka
60A, 11 -700 Mrągowo w terminie do
31 .03.201 7 roku.

Wniosek wraz z załącznikami dostępne
są w Referacie Środowiska i Gospodarki
Odpadami Urzędu Miejskiego w Mrągowie
pok. 52, I I piętro oraz na stronie interneto-
wej Urzędu. Dodatkowe informacje na te-
mat składania wniosku można uzyskać
pod numerem telefonu 89 741 90 29.

Komunikat
Burmistrz Mrągowa informuje za-
rządców nieruchomości o obowiąz-
ku składania gminom informacji o
wysokości stawek czynszu najmu
lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszka-
niowego, położonego na terenie
Gminy Miasta Mrągowa.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł
w życie przepis art. 4a znowelizowanej
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego, zgodnie z którym
Gmina ma obowiązek ogłaszania w
wojewódzkim dzienniku urzędowym
zbiorczych danych dotyczących czyn-
szów najmu lokali mieszkalnych nie-
należących do publicznego zasobu
mieszkaniowego położonych na jej
obszarze.

Zarządcy nieruchomości określają
dane dotyczące czynszów według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 250, poz. 1 873) i przekazują
urzędowi gminy właściwemu ze
względu na miejsce położenia nieru-
chomości, w terminie:
1 ) za pierwsze półrocze – do końca
lipca danego roku;
2) za drugie półrocze – do końca
stycznia roku następnego.
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Załóż firmę przez telefon!
Planujesz założenie firmy? Od tego roku możesz zarejestrować firmę w CEIDG przez telefon,
dzwoniąc pod numer 801 055 088.

Jak to zrobić? Zadzwoń pod numer
801 055 088 i połącz się z konsultantem.
Infol inia dostępna jest w dni powszednie od
8:00 do 1 6:00. Koszt połączenia jest uza-
leżniony od taryfy Twojego operatora.
- Podaj wszystkie dane niezbędne do wy-
pełnienia wniosku rejestracyjnego. Konsul-
tant wprowadzi dane do systemu
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG). Jeśl i masz
pytania dotyczące zasad rejestracji firmy,
konsultant pomoże Ci wyjaśnić wszystkie
wątpl iwości.
- Po zakończeniu rozmowy z konsultantem,
otrzymasz SMS z numerem Twojego wnio-
sku. Zachowaj ten numer.
- Udaj się do dowolnego urzędu gminy i po-
daj numer wniosku, który otrzymałeś w
SMS-ie. Urzędnik odszuka, wydrukuje Twój
wniosek i przedłoży do podpisu. Pamiętaj,
żeby zabrać ze sobą dowód tożsamości.

Uwaga! Możesz także zarejestrować się
w serwisie CEIDG i po wypełnieniu wniosku
przez telefon podpisać go elektronicznie,
bez konieczności wizyty w urzędzie. Jak to
zrobić? Po rozmowie z konsultantem otrzy-
masz na swoją skrzynkę mailową wypełnio-
ny i gotowy do podpisu wniosek w pliku w
formacie xml. Z wykorzystaniem profi lu za-
ufanego, bankowości internetowej lub pod-
pisu elektronicznego możesz zalogować
się do systemu CEIDG, zaimportować
wniosek i podpisać elektronicznie. Możesz
także zaimportować otrzymany plik xml
wniosku bez logowania w CEIDG i dokonać
w nim zmian.

Jeśl i chcesz zaimportować swój wnio-
sek do serwisu CEIDG, na stronie rejestra-
cj i firmy, w sekcji "Wstępne przygotowanie
danych" zaznaczasz punkt "Na podstawie
pliku". Następnie kl ikasz "Wybierz pl ik", od-
szukujesz i zaznaczasz właściwy plik wnio-

sku np. na swoim komputerze. Plik
zostanie zaimportowany.

Jeśl i chcesz, żeby telefoniczna rejestra-
cja Twojej działalności przebiegła sprawnie,
przed połączeniem z konsultantem przygo-
tuj informacje dotyczące firmy, takie jak
m. in. : forma opodatkowania, przedmiot
działalności (kod PKD), nazwa firmy.

Rusza zbiórka odpadów
wielkogabarytowych!
W naszym mieście po raz kolejny będą zbierane odpady wiel-
kogabarytowe. Bezpłatna akcja oddawania niepotrzebnych
sprzętów i mebli będzie przeprowadzana od 20 marca. Wśród
przedmiotów, które można wynieść przed dom mogą być np.:
stare meble, wersalki, fotele, drzwi czy dywany. Nie wolno na-
tomiast wystawiać odpadów niebezpiecznych, takich jak:
akumulatory, baterie, czy farby.
Terminy zbiórek:

20.03.201 7
Ulice: Kolejowa, Krótka, Krzywa, Księżycowa,
Nadbrzeżna, os. Nikutowo, os. Metalowców,
Plutonowa, Sienkiewicza, Słoneczna, Wojska
Polskiego, Żołnierska.

21 .03.201 7
Ulice: Andersa, Pl. Armii Krajowej, Giżycka,
Gołębia, Harcerska, Jaszczurcza Góra,
Kormoranów, Krucza, Laskowa, Leśna
Droga, Łabędzia, os. Medyk, Młodkowskie-
go, Młynowa, Nowogródzka, Ogrodowa,
Orla, Podmiejska, Polna, Pl. Prusa,
Słowicza, Tymniki, Widok, Wiejska,
Wileńska, Wolności, Żurawia.

22.03.201 7
Ulice: 8 - go Maja, Boh. Warszawy,
Chopina, Dolny Zaułek, Jeziorna, Kajki,
Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki,
Krakowska, Królewiecka, Mała Warszaw-
ska, Mały Rynek, Mazurska, Mickiewicza,
Moniuszki, Mrongowiusza, Na Ostrowiu,
Okulickiego, Ratuszowa, Roosevelta,
Rybna, Skłodowskiej, Sobczyńskiego,
Sołtyska, Spacerowa, Szkolna, Traugutta,
Warszawska, Wyspiańskiego, Pl. Wyzwo-
lenia, Żeromskiego.

23.03.201 7
Ulice: Dziękczynna, Grunwaldzka,
Kopernika, Łąkowa, Oficerska,
os. Brzozowe, os. Grunwaldzkie,
os. Parkowe, Piaskowa.

24.03.201 7
Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa,
Cicha, Długa, Grabowa, Jaśminowa,
Jaworowa, Kalinowa, Klonowa, Kocha-
nowskiego, Krasińskiego, Leśna, Lipowa,
Lubelska, Olsztyńska, Orzeszkowej,
os.Mazurskie, Przemysłowa, Rynkowa,
Słowackiego, Torowa, Towarowa,
Tuwima, Zielone Wzgórze.

Prace pielęgnacyjne
w Parku Sikorskiego

W okresie od lutego do kwietnia br.
na terenie Parku Sikorskiego zostaną
przeprowadzone prace związane z
usuwaniem połamanych i suchych ko-
narów drzew. Zabiegom zostanie pod-
danych ponad 1 00 drzew.

Prace są wykonywane z myślą o
zachowaniu ich w jak najlepszej kon-
dycji zdrowotnej. Wraz z ociepleniem,
na terenie Parku zostaną również wy-
konane dodatkowe nasadzenia. Prze-
widuje się posadzenie ok 30 sztuk
dodatkowych drzew.
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„Na Kaziuka …” czyli XIV spotkanie z dawną tradycją i kulturą
Początek marca należą do tradycji kaziukowych. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wi-
leńskiej i Centrum Kultury i Turystyki zapraszają 4 marca 201 7 (sobota) godz. 1 7.00
„Na Kaziuka I” czyli XIV spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski.

W programie:
Występ zespołów: Grupy tanecznej Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca „WILEŃSZCZYZNA”, Tria Śpiewa-
czego „HANKI”, Żeńskiego Zespołu Śpiewaczego „MA-
RZENIE” oraz tradycyjny KIERMASZ KAZIUKOWY.

Bilety w cenie: 1 2 zł, 9 zł /z Kartą MRTP lub Kartą Se-
niora/, do nabycia w recepcji Centrum Kultury i Turystyki,
ul . Warszawska 26, tel. 89 743 34 66, 89 743 34 70 oraz
online w systemie ekobilet.

Projekt realizowany przy wspólpracy i dofinansowaniu
Gminy Miejskiej Mrągowo

Edyta Gepert zagra w Mrągowie
22 marca o godz. 1 9.00 zapraszamy do Centrum Kultury na recital
EDYTY GEPPERT. To recital z udziałem Piotra Matuszczyka (forte-
pian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Pio-
tra Loretza.

Edyta Geppert znana jest z tego, że z
wielką starannością buduje swój repertuar.
Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są
rzadką okazją usłyszenia prawdziwych pe-
rełek polskiej piosenki l iterackiej. Wśród au-
torów tekstów odnajdujemy: Magdę
Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cy-
gana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskie-
go, Jonasza Koftę, Wojciecha
Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego,
Jana Kazimierza Siwka , a wśród kompozy-
torów: Henryka Albera, Włodzimierza Kor-
cza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja
Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z re-
pertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę
czasu i stało się evergreenami. Z tych pro-
stych, melodyjnych, małych form słowno-

muzycznych artystka wydobywa wielkie
emocje, które udzielają się publiczności.
Recital Edyty Geppert to znakomita okazją
do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem
interpretatorskim i z tak rzadką już dziś
umiejętnością budowania ostro skontrasto-
wanych nastrojów: piosenki l iryczne zde-
rzone z dramatycznymi, a dramatyczne z
zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezen-
towanymi przez teksty klasyka gatunku –
Mariana Hemara. To niezwykła okazja
przeżycia emocji , jakich mogą dostarczyć
publiczności tylko niel iczni, obdarzeni
prawdziwą charyzmą artyści.

Bi lety: 90, 80 zł do nabycia w recepcji
CKiT, tel. 89 743 34 66

Sprzedaż internetowa - teatrsmiechu.pl

Konkurs recytatorski.
Eliminacje miejskie

Gorąco zachęcamy do
wzięcia udziału 62. Ogól-
nopolskim Konkursie
Recytatorskim, którego
eliminacje miejskie odbę-
dą się 1 6 marca 201 7 o
godzinie 1 7.00. w Centrum
Kultury i Turystyki.

OKR cieszy się ponad
60 – letnią tradycją i ma na
celu zachęcenie do arty-
stycznej konfrontacji recy-
tatorów oraz wyostrzenie
ich wrażliwości i wyobraźni
poprzez piękno słowa mó-
wionego.

Do udziału w konkursie
zapraszamy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i osoby
dorosłe, w formie 4 turnie-
jów:
- Turniej recytatorski
- Turniej „wywiedzione ze
słowa”
- Turniej teatrów jednego
aktora
- Turniej poezji śpiewanej
Laureaci el iminacji miej-
skich wezmą udział w elimi-
nacjach rejonowych (1 8. 03.
201 7 r. o godz. 11 . 00 w sali
kinowo – widowiskowej Kę-
trzyńskiego Centrum Kultu-
ry) gdzie walczyć będą o
udział w kolejnych etapach:
wojewódzkich i finałowym.
Karty zgłoszeń należy do-
starczyć do Centrum Kultury
i Turystyki (dział organizacji
imprez) do 9 marca 201 7 r.
Karty i regulamin konkursu
do pobrania na stronie
www.ckit.mragowo.pl
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Samorządowcy zagrają w halową piłkę nożną
W dniach 11 - 1 2 marca Mrągowo będzie gościć drużyny ze strefy północno-wschodniej, które
walczyć będą o awans do finału XXI Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halo-
wej piłce nożnej w Brennej.

W dwóch mrągowskich ha-
lach sportowych zespoły samo-
rządowe walczyć będą o
miejsca premiowane udziałem
w finałach. W związku z tym, że
strefa północno-wschodnia jest
najl iczniejszą strefą, aż sześć
pierwszych zespołów kategori i
OPEN i dwa zespoły kategori i
45+ uzyskają awans do finału
MPPS w Brennej!
Udział w tegorocznych roz-
grywkach zgłosiły drużyny:

Kategoria OPEN:
1 . Samorząd Bielsk Podlaski
2. Mrągowo Samorząd
3. Legionowo UM
4. Legionowo Powiat
5. Lidzbark Warmiński Powiat
6. Samorządowcy Radomia
7. Nowy Dwór Mazowiecki
8. Mielnik UG
9. Golub Dobrzyń UG
1 0. Rząśnik UG

11 . Mława UM
1 2. Biala Piska UG

Kategoria 45+:
1 . Mrągowo Samorząd
2. Nowy Dwór Mazowiecki
3. Samorządowcy Radomia
4. Golub Dobrzyń UG
5. Bydgoszcz
6. Biskupiec

Organizatorzy, podczas zawo-
dów wyróżnią także: naj lepsze-
go bramkarza, naj lepszego
zawodnika, najstarszego za-
wodnika.

W organizację tegorocznych
eliminacji w Mrągowie, włączyli
się: Urząd Miasta w Mragowie,
Starostwo Powiatowe w Mrągo-
wie, Urząd Gminy w Mrągowie,
Związek Gmin Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.

Planowany harmonogram
zawodów:

10.03.2017r. (piątek)
Przyjazd i zakwaterowanie
uczestników Mistrzostw.

11.03.2017r. (sobota)
Mecze w grupie 45+

godz. 09.00

Uroczyste otwarcie Mistrzostw
godz. 1 2.00, ul. Kopernika 2c
Mecze w grupach eliminacyj-

nych – godz. 1 2.30

12.03.2017r. (niedziela)
Mecze półfinałowe i finałowe –

od godz. 1 0.00
Uroczyste zakończenie
Mistrzostw – godz. 1 4.00

Mężczyzna idealny - komedia terapeutyczna
1 2 marca o godz. 1 6.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki na spektakl komediowy w
gwiazdorskiej obsadzie.

Sławny showman telewizyjny, gwiaz-
dor estrady, przeżywa kryzys osobowości i
zgłasza się na kurację do kliniki leczenia
męskich nerwic. Nie podejrzewa, że to kl i-
nika, zupełnie niepodobna, do innych. Kie-
ruje nią ekscentryczny profesor psychiatri i ,
stosujący metody bliższe raczej hippisom i
playboy'om, niż instytutowi naukowemu.
Jego najbl iższa współpracowniczka nato-
miast, doktor psychiatri i i bio-genetyki,
umysł wybitny i szalony, jest owładnięta
ideą „wyprodukow¬ania" mężczyzny ide-

alnego, zdolnego przetrwać w epoce nad-
chodzącego matriarchatu. Pracuje nad
tym w ukryciu i już udało się jej „wyhodo-
wać" pierwszy egzemplarz mężczyzny
idealnego, niestety, z wieloma ukrytymi i
jawnymi wadami. Zamierza go zatem udo-
skonalić. Opracowuje rewolucyjną metodę
przeszczepiania osobowości. Ale kto bę-
dzie dawcą osobowości dla mężczyzny
ideal¬nego? Wybór pada na telewizyjnego
showmana, który nie zdaje sobie sprawy,
że stał się obiektem eksperymentów, ja-

kich dotąd, ludzkość nie znała. Profesor
usiłuje powstrzymać szaleństwo uczonej
koleżanki. Wie, że kształtowanie dowol-
nych ludzi, poprzez przeszczepianie oso-
bowości - może być zagrożeniem dla
całego świata, gdyby ta metoda dostała
się w ręce szaleńców, polityków czy gene-
rałów. Zaczyna się walka, intrygi, komicz-
ne zwroty akcji i zamiany ról - jest romans,
spisek i seans seksterapeutyczny, jest te-
rapia śmiechem [„roz¬bierany poker", jest
czworo bohaterów, ale nikt, nie jest tym,
za kogo się podaje. Wszyscy kogoś udają.
Czy profesor zatrzyma szalony ekspery-
ment? Czy mężczyzna idealny rzeczywi-
ście istnieje? Czy można przeszczepiać
osobowość? Oto pytania, na które odpo-
wiedzą znani aktorzy, w najzabawniejszej
komedii o mężczyznach idealnych, o sza-
lonej pani naukowiec i kl inice psychia-
trycznej, która, zaczyna coraz bardziej
przypominać nasz świat. . .

OBSADA: Małgorzata Lewińska, Piotr
Pręgowski, Jacek Kawalec, Tadeusz Ross.

Bilety do nabycia: Recepcja CKiT, ul.
Warszawska 26, Mrągowo tel. 89 743 34
66 oraz przez Internet na portalu
www.kupbilecik.pl
Zamówienia grupowe, rezerwacje, sprze-
daż wysyłkowa i informacje pod nr tel. 502
661 402, e-mail :
rezerwacjaartystyczna@gmail .com
Cena biletu: 85 zł/osoba
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Najlepszych sportowców Mrągowa poznamy 3 marca
Zapraszamy na VII Galę Sportu, która odbędzie się w Centrum Kultury i Turystyki w piątek
3 marca. Poznamy Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Dru-
żynę, Imprezę Sportową i Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 201 6. Portal mrago-
wo24.info wręczy autorską nagrodę w kategorii Odkrycie Roku 201 6. Laureat plebiscytu
otrzyma stypendium sportowe o wartości 5 tysięcy złotych. Dodatkowo wyboru Najpopular-
niejszego Sportowca Roku 201 6 dokonają czytelnicy Kuriera Mrągowskiego i portalu mrago-
wo.wm.pl. Początek Gali - godzina 1 8:00.

W tym roku odbędzie się już siódma
edycja imprezy, która jest kontynuacją Ba-
lu Sportowca, organizowanego w Mrągo-
wie od 1 994 roku. Mrągowska Gala Sportu
to wydarzenie podsumowujące i promują-
ce osiągnięcia sportowe oraz popularyzu-
jące sport i aktywność sportową wśród
mieszkańców Mrągowa.

Przed rokiem, podczas VI Mrągowskiej
Gali Sportu, naj lepszym sportowcem zo-
stała Anna Puławska, kajakarka Bazy
Mrągowo, która wyprzedziła swoją klubo-
wą koleżankę – Zuzannę Matysiak oraz
Bartosza Nalepę, kolarza Mrągowskiego
Stowarzyszenia Rowerowego. Najlepszym
trenerem został Sebastian Kaczmarski z
Klubu Sportowego „AS” Mrągowo, najlep-
szym działaczem sportowym Tadeusz
Grudek, pracujący na rzecz kolarstwa w
Mrągowie oraz na Warmii i Mazurach,
sponsorem roku - Krzysztof Zielaskiewicz,
właściciel firmy P.H.U. Glob-Metal a spor-
towym ambasadorem Mrągowa - Michał
Kołodziej, wychowanek KS „AS” Mrągowo.

Podczas gali wyróżniono także Wolonta-
riusza Sportowego Roku, którym został
Mateusz Masny z Mazurskiego Stowarzy-
szenia Inicjatyw Sportowych, drużyną ro-
ku, którą został zespół kadetów
koszykarskiego AS-a Mrągowo oraz spor-
tową imprezę roku – cykl Żeglarskiego
Grand Prix Mrągowa.

Dwie specjalne nagrody przyznały tak-
że mrągowskie redakcje. Głosami czytel-

ników Kuriera Mrągowskiego statuetkę
Najpopularniejszego Sportowca Mrągowa
otrzymał żeglarski duet Emil ia Koper-
ska/Nikola Kociubska. Ta sama para zdo-
była także tytuł Sportowego Odkrycia
Mrągowa przyznawany przez czytelników
portal i mragowo24. info i sport.mragowo.pl.
Kto będzie „Najlepszym” w poszcze-
gólnych kategoriach za 201 6 rok?

Dowiemy się już 3 marca!


