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INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY
Szukasz pomocy, porad, wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życio-
wych? Poniżej znajdziesz spis miejsc, w których otrzymasz bezpłatną pomoc.

Poradnictwo specjalistyczne finansowane jest
ze środków budżetu Miasta.

DYŻURYWPUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYWRODZINIE

przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie (budynek Urzędu Miejskiego
w Mrągowie - I piętro, pokój Nr 1 6 A), nr telefonu 89-741 – 9046 wewn. 309

● Dyżur prawnika - dr Stanisław Bułajewski
czwartki, godz. 1 3.30 – 1 6.00

● Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego
- Irena Krajewska

wtorek, godz. 1 6.00 – 1 9.00

● Dyżur informacyjno-konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii
- mgr Bożena Łapka
wtorek, 1 6.00 – 1 7.00

● Grupa wsparcia dla ofiar przemocy - mgr Bożena Niedźwiedzka
poniedziałek, godz. 1 6.00 - 1 9.00

● Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- mgr Bożena Łapka

wtorek, godz. 1 1 .00 - 1 3.00

● Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
(kontakt przez MOPS) - mgr Barbara Kiśluk

poniedziałek, godz. 1 3.00- 1 5.00 i środa, godz. 1 3.00 – 1 6.00

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE PROWADZONEWPORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ,
PRZYUL. KRÓLEWIECKIEJ 58, TEL. 741- 02-68

(WEJŚCIE OD SZCZYTU BUDYNKU)
- MGR MIROSŁAWBIEŃ

● Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
wtorek, godz. 1 7.00 – 20.00

● Terapia radzenia sobie ze złością
czwartek, godz. 1 7.00 – 20.00

● Telefon Zaufania od 1 .04. do 30.1 2.201 7 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”

Nr telefonu 89-741 -20-20
Soboty i niedziele, godz. 1 7.00 – 1 9.00
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Zwracajmy uwagę
na bezdomnych.
Pomóżmy im
przetrwać zimę.

W związku z panującymi
warunkami pogodowymi,
uczulamy Państwa na
osoby bezdomne w na-
szym regionie. Przypomi-
namy o funkcjonowaniu
bezpłatnej, całodobowej
infolinii dla osób bezdom-
nych o numerze 800 1 65
320, pod którą można
uzyskać informacje na te-
mat miejsc noclegowych,
jadłodajni oraz punktów
udzielania pomocy.

Ponadto doraźna pomoc
udzielana jest przez MOPS
znajdujący się w Mrągowie,
ul . Wyspiańskiego 1 , tel. 89
741 3442 w godzinach pracy
ośrodka tj . poniedziałek
8:00-1 6:00, wtorek-piątek
7:30-1 5:30. Tam bezdomni
mogą skorzystać z ciepłego
prysznica, ogrzać się i zjeść
posiłek. Po udzieleniu do-
raźnej pomocy MOPS kie-
ruje bezdomnych do
najbl iższych ośrodków-
schronisk dysponujących
wolnymi miejscami.

W szczególnych przy-
padkach, mających miejsce
w godzinach 1 6:00-20:00
można kontaktować się ze
Strażą Miejską, tel. 89 741
90 37, kom. 667959201 .
Natomiast w godzinach
nocnych, w sytuacjach za-
grażających życiu osób
bezdomnych należy kontak-
towć się z numerem alar-
mowym 1 1 2.
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Budżet Mrągowa: 20 zadań inwestycyjnych!
Budżet miasta na 201 7 rok uchwalony został na grudniowej sesji Rady Miejskiej. Dochody i
wydatki znajdują się na podobnym poziomie, około 83,5 mln zł. Wydatki na inwestycje sięgną
6,6 mln zł. - Projektując budżet szczególną uwagę zwracałam na zrównoważony rozwój Miasta,
rozpatrywany w dłuższej perspektywie - mówi Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa. - Niektó-
re z planowanych zadań realizowane są w dłuższym okresie czasu aniżeli jeden rok budżetowy.

Do największych inwestycji
przeprowadzonych przez mrą-
gowski samorząd w 201 7 roku
z pewnością można zaliczyć
budowę łącznika pomiędzy Za-
chodnią Obwodnicą Mrągowa a
ulicą Rynkową, budowę komu-
nalnego budynku wielorodzin-
nego przy ulicy Kolejowej oraz
dokończenie modernizacji dol-
nej płyty Stadionu Miejskiego.

Pierwsza z wymienionych
inwestycji dotyczy modernizacji
drogi, która rozpoczyna swój
bieg od wybudowanego łączni-
ka mrągowskiej obwodnicy z
osiedlem Mazurskim, a kończy
się na ulicy Rynkowej. Ten bli-
sko 700-metrowy odcinek drogi
obecnie posiada utwardzoną
nawierzchnię, ale wykonaną
dość prowizorycznie podczas
budowy obwodnicy.

Drugą największą inwesty-
cją będzie budowa bloku z
mieszkaniami komunalnymi

przy ul icy Kolejowej, na działce
znajdującej się przy wyremon-
towanym kilka lat temu byłym
„Krajanie”. Realizacja inwestycji
rozłożona będzie na dwa lata i
sfinansowana z Funduszu Do-
płat Banku Gospodarstwa Kra-
jowego i środków budżetowych
miasta. Więcej na ten temat w
artykule na stronie 4.

W 201 7 roku miasto konty-
nuować będzie także moderni-
zację dolnej płyty Stadionu
Miejskiego, na której powstaje
boisko ze sztuczną nawierzch-
nią. Spora część prac została
wykonana jesienią, do marca
ma zostać ukończona cała dol-
na płyta.

Co ponadto zaplanowano w
miejskim budżecie? Planowane
jest przeprowadzenie termomo-
dernizacji budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 1 przy ul icy
Bohaterów Warszawy, zago-
spodarowanie budynku po ma-

gazynie uzbrojenia na terenie
byłej jednostki wojskowej na
potrzeby Mrągowskiego Cen-
trum Aktywności Lokalnej. W
201 7 roku miasto chce także
m. in. zmodernizować parking
przy dolnej części Cmentarza
Komunalnego w Polskiej Wsi,
wybudować kanalizację desz-
czową i oświetlenie w części
ul icy Olsztyńskiej. Realizowane

będą także zadania z Budżetu
Obywatelskiego – budowa bra-
my treningowej, siłowni ze-
wnętrznej, budowa miejsc
postojowych na osiedlu Mazur-
skim, zagospodarowania działki
przy ul icy Mazurskiej oraz za-
gospodarowanie miejsca pod
ognisko przy ul. Giżyckiej.
Łącznie na inwestycje w mie-
ście przeznaczono 6,6 mln zł.

Podatek od nieruchomości w Mrągowie. Kiedy i ile zapłacimy?
Do końca lutego roku podatkowego podatnicy podatku od nieruchomości otrzymają decyzje
podatkowe, z wymiarem podatku. Poniżej prezentujemy wysokość stawek podatkowych obo-
wiązujących w Mrągowie w roku 201 7.

W sytuacji , gdy kwota podatku wy-
nikająca z decyzji jest mniejsza lub
równa 1 00 zł - płatności podatku należy
dokonać jednorazowo, w terminie
pierwszej raty tj . do 1 5 marca danego
roku.

W sytuacji , gdy kwota podatku prze-
kracza kwotę 1 00 zł, płatności podatku
dokonuje się w czterech proporcjonal-
nych do czasu trwania obowiązku po-
datkowego ratach, w terminach do 1 5

marca, 1 5 maja, 1 5 września i 1 5 l isto-
pada danego roku.

Wpłaty podatku można dokonać na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Mrągowie nr 39 1 0203639 0000 8202
0005 061 7 PKO BP SA bądź w kasie
Urzędu Miejskiego pok. nr 55 w godzi-
nach pn. od 8:00 do 1 6:00, wt. – pt. od
9:00 do1 4:00.

Szczegółowych informacji odnośnie
podatku od nieruchomości oraz pozo-

stałych podatków i opłat udzielają pra-
cownicy Referatu Finansów i Budżetu
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pod
numerem telefonu; podatek od nieru-
chomości 741 9033; podatek od środ-
ków transportu:741 -90-31

Druki informacji jak i deklaracji po-
datkowych dostępne są na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Mrągowie, pod adresem:
www.bip.mragowo.warmia.mazury.pl
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Przy Kolejowej powstanie budynek mieszkalny
Przy ulicy Kolejowej w Mrągowie zostanie wybudowany budynek mieszkalny. Nasze miasto
otrzyma dofinansowanie na realizacje tego zadania. W tej samej lokalizacji samorząd planuje
wybudować drugi budynek i będzie ubiegać się również o środki finansowe.

Miasto Mrągowo otrzyma dofinansowanie na budowę budynku
mieszkalnego przy ul. Kolejowej z Rządowego Programu Wspar-
cia Budownictwa Socjalnego. 29 grudnia 201 6 r. Bank Gospodar-
stwa Krajowego opublikował wyniki oceny wniosków o udzielenie
finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie
lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokal i wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy. Projekt Miasta Mrągowo
znalazł się wśród rekomendowanych do dofinansowania.

- Opracowaliśmy projekt budowlany na dwa budynki 20 lokalo-
we, złożyl iśmy aplikację do BGK na budowę pierwszego budynku
i znaleźl iśmy się w gronie samorządów, których wnioski zostały
ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie - mówi Burmistrz
Otol ia Siemieniec - Ta inwestycja jest real izacją zapisów uchwalo-
nego przez Radnych Rady Miejskiej w dniu 21 .1 2.201 6 r. Wielo-
letniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Miasta Mrągowo na lata 201 7-2021 .

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu zostanie
ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji . Wyso-
kość finansowego wsparcia wynosi 35% kosztów kwalifikowa-
nych. Przewidywany termin realizacji tej inwestycji zostanie
ustalony w umowie o dofinansowanie. Mieszkania będą wykoń-
czone „pod klucz”- gotowe do zasiedlenia.

Miasto jest przygotowane również do realizacji drugiego bu-
dynku mieszkalnego, w tej samej lokalizacji przy ul. Kolejowej. Na
tę inwestycję również będzie ubiegać się o dofinansowanie z tego
samego źródła. Wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych
pozwoli na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dla rodzin
kwalifikujących się do otrzymania takiego wsparcia.

Dodatkowa kasa na krajową 16-tkę
Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit
podpisał w poniedziałek w Ełku umowę na dofinansowanie
prac projektowych trasy S1 6 z Borek Wielkich do Mrągo-
wa. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad przeprowadził już na te prace przetarg,
ale cena, jakiej żądają startujące w przetargu firmy była
wyższa, niż ta zarezerwowana przez drogowców. "Żeby nie
unieważniać przetargu i nie ogłaszać go ponownie zdecy-
dowaliśmy o dofinansowaniu tego zadania" - przyznał
Szmit. Łącznie na ten cel resort infrastruktury i budownic-
twa przekaże 29 mln zł.

Obecny na spotkaniu dyrektor
olsztyńskiego oddziału GDDKiA Miro-
sław Nicewicz powiedział, że uzyska-
ne dofinansowanie pozwoli na
szybkie wyłonienie firmy, która prze-
prowadzi prace projektowe tego od-
cinka drogi. W jego ocenie umowa z
tym, kto wygra przetarg może być
podpisana już na początku lutego.
Nicewicz przyznał, że w marcu olsz-
tyńska GDDKiA ogłosi przetarg na
prace koncepcyjne dalszego przebie-
gu S1 6 z Mrągowa do Ełku.

Obecnie wciąż nie wiadomo, ja-

kim korytarzem na tym odcinku ma
przebiegać ta trasa, a dokumenty
przygotowane w związku z ta inwe-
stycją w poprzednich latach wyma-
gają aktual izacji . Droga S1 6 zwana
komunikacyjnym kręgosłupem regio-
nu obecnie jest zmodernizowana od
Olsztyna na wschód do Borek Wiel-
kich, na dalszym odcinku jest kręta i
pełna kolein. Ponieważ, przebiega
przez środek Mazur wiele środowisk
w poprzednich uzgodnieniach tras nie
zgadzało się na inwestycje w cen-
nych przyrodniczo okolicach.

CZAS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ!

Po ponad rocznej przerwie Inkubator
Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) będzie
miał swoją nową siedzibę, zlokalizowaną
przy ulicy Wojska Polskiego 1 w Mrągowie
(w budynku dawnej „Cepeliady”). IPS funk-
cjonuje w strukturach Stowarzyszenia WA-
MA-COOP w Olsztynie i swoim zasięgiem
obejmuje powiat mrągowski.

W RAMACH INKUBATORA:
• wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, pro-
jektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych
na rozwój ekonomii społecznej;
• organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle
edukacyjne, wizyty studyjne dotyczące two-
rzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych;
• zapewniamy pomoc opiekuna biznesowego i
ekspertów z zakresu prawa, księgowości i
marketingu, ukierunkowaną na tworzenie
miejsc pracy i rozwój nowopowstałych i istnie-
jących podmiotów ekonomii społecznej oraz
przedsiębiorstw społecznych;
• udzielamy wsparcia finansowego na założe-
nie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w
kwocie do 24 tys. zł dotacji na każdą upraw-
nioną osobę oraz wsparcie pomostowe w
okresie do 1 2 miesięcy.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z
profesjonalnych usług doradców i animatorów
w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Spo-
łecznej. Szczegółowe informacje na temat
projektu dostępne są na stronie internetowej:
www.wamacoop.pl
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Ruszyło wydawanie Mrągowskich Kart Seniora
Są już pierwsze firmy oferujące zniżki posiadaczom Mrągowskiej Karty Seniora. Burmistrz
Miasta Mrągowo podpisała 1 3 stycznia porozumienia w tej sprawie z 1 7 partnerami. O wyda-
nie Mrągowskiej Karty Seniora może ubiegać się osoba fizyczna, która ukończyła 60. rok ży-
cia i mieszka na terenie miasta Mrągowo.

- Celem Programu „Mrągowska
Karta Seniora” jest przeciwdziałanie
marginal izacji i wykluczeniu społecz-
nemu Seniorów z terenu naszego Mia-
sta, poprawienie jakości ich życia,
zwiększenie dostępności do oferty kul-
turalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz
rehabil itacyjnej – mówi Otol ia Siemie-
niec, Burmistrz Miasta. – Dzięki przy-

stąpieniu do programu partnerzy mają
okazję pozyskania nowych stałych
klientów, a poprzez włączenie się w tę
inicjatywę społeczną, wpływają na po-
zytywny wizerunek swoich firm – doda-
je burmistrz. Na stronie internetowej
Miasta www.mragowo.pl powstał kata-
log firm honorujących Karty Seniora. W
miejscach udzielania zniżek dostępne

jest oznakowanie graficzne „Tu hono-
rujemy Mrągowską Kartę Seniora”.

Sama Karta Seniora wydawana jest
Seniorowi na podstawie wniosku do-
stępnego w biurze obsługi interesanta
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok.
24 oraz na stronie www.mragowo.pl.
Wnioski będą przyjmowane przez cały
czas trwania programu.

Centrum Kultury i Turystyki
- 20 % zniżki na zakup biletów na imprezy,
których wyłącznym i głównym organizato-
rem jest CKiT (w tym: koncerty, spektakle,
pokazy, w miejscach organizacji imprez tj .
CKiT oraz amfiteatr nad jez. Czos)
- ulgowe bilety do Kina Zodiak 1 0 zł na fi l-
my 2D i 1 2 zł na fi lmy 3D

Centrum Budowlane Mrągowo Sp. z o.o.
Sklep "Mrówka"
- 8 % rabatu na asortyment

Hotel Mercure Mrągowo Resort & Spa
- możliwość korzystania z basenu ponie-
działek – piątek, w godz. 9.00-1 4.00, 1 5
zł/osoba

Mardi Sp. z o.o.
Sklepy firmowe przy
ulicach: Królewieckiej 35A, Ratuszowej 3,
Wojska Polskiego 22
- 5 % rabatu

Sklep "Garmażerka" (ul . 8-go Maja),
Sklep "Małgosia Tradycyjne Smaki” (ul .
Ratuszowa), Kawiarnia "Małgosia Cefe"
(ul . Ratuszowa)
- 1 0 % rabatu

Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski
Sklepy na terenie miasta Mrągowo
- 5 % rabat

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RP"
Ryszard Płocharczyk
- 5 % rabat (bez art. tytoniowychn i dołado-
wań telefonów)

Sklep "Wrzos"
ul. Warszawska 16A
- 1 0 % rabatu na cały asortyment

Salon Fryzur Małgorzata Kuśmierczuk
ul. Królewiecka 31A
- 20 % rabatu strzyżenie damskie/mę-
skie/modelowanie
- 1 5 % rabatu farbowanie
- 1 0 % rabatu pasemka (baleyage)

Hurtowania Ogólnobudowlana "Wę-
glewski"
ul. Kolejowa 4A, ul. Olsztyńska 9
- 1 0 % rabatu (nie obejmuje towaru w pro-
mocji i przecenionego)

Sklep odzieżowy "Moda Damska"
ul. Królewiecka 21/2
- 1 0% na cały asortyment (nie obejmuje
produktów objętych promocją)

RACH-EKSPERT S.C.
ul. 8 Maja 15/5
Usługi finansowo – księgowe:
- pomoc przy założeniu działalności gospo-
darczej
- obsługa finansowo – księgowa

- pomoc przy rozl iczeniu rocznym PIT

AP-MED Monika Krysiak Aparaty Słu-
chowe
ul. Królewiecka 54A/4
- 1 0 % zniżki na akcesoria do aparatów
słuchowych i środków pielęgnacyjnych do
aparatów słuchowych

Radio Taxi Wama
- 20 % rabatu teren miasta Mrągowo

Centrum Piękna
ul. Kościuszki 2
- zniżka na wszystkie usługi fryzjersko –
kosmetyczne
"Dobry Smak"
ul. Wolności 2
- 1 0 % zniżki na obiady lub zestaw obia-
dowy z dowozem do domu od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-1 7.00

Sklepy "Społem" na terenie Mrągowa
- przekazanie Kart Społem ze zniżką 4%

Aktualna lista partnerów akcji Mrągowska Karta Seniora
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Rekord na 25. Finale WOŚP w Mrągowie!
O takim wyniku 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mrągowie można było tyl-
ko marzyć. Mrągowianie wykazali się niezwykłą mobilizacją i otwartymi sercami. Udało się bo-
wiem zebrać kwotę 70 307,02 zł, co stanowi kwotę dwukrotnie wyższą niż w roku ubiegłym.
Jest to rekordowy wynik biorąc pod uwagę wszystkie mrągowskie finały!

Mrągowski finał o godzinie 1 1 :30 roz-
poczęli biegacze z Klubu Biegacza Mrą-
gowo, mrągowskie morsy, a także szereg
zaprzyjaźnionych z tymi stowarzyszenia-
mi osób. Wspólnie przybiegl i na plażę
miejską, gdzie w południe skorzystal i z zi-
mowej kąpiel i w Czosie. Podczas wspól-
nego biegania i morsowania zbierane
były datki na WOŚP i to było właśnie
głównym celem ich akcji .

Także w południe rozpoczął się finał
w głównej siedzibie mrągowskiego sztabu
Orkiestry, czyl i w Centrum Kultury i Tury-
styki. W holu centrum można było zaopa-
trzyć się w smakołyki, książki i różnego
rodzaju gadżety, na stoiskach przygoto-
wanych m. in. przez Bibl iotekę Miejską i
jej przyjaciół, Mrągowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku oraz mrągowską mło-
dzież. Przed centrum od samego począt-
ku do końca finału, gral i i zbieral i
pieniądze mrągowscy didżeje: Dj Kaktus,
Dj Gruby, Dj Never, Dj Wilga, Dj MetYou,
Dj Barto, Dj MarCyk oraz Dj Mular. Na
scenie CKiT w pierwszych godzinach fi-
nału gościl i m. in. Orkiestra Dęta Mrongo-

via, sol istki z ZS nr 2, Kawałek Mrągowa
czy Przedszkola Kubuś i Stokrotka oraz
Zuchy z SP nr 1 .

Pomiędzy kolejnymi występami od-
bywały się l icytacje, które tego dnia cie-
szyły się ogromnym powodzeniem. Po
godzinie 1 6 na scenie CKiT pojawiły się
mrągowskie zespoły muzyczne – The
PHAKS, The Dry Tears oraz Blues4Cash,
które zaprezentowały rockowe brzmienie.

Wieczór mrągowskiego finału WOŚP był
przeznaczony dla tancerzy z dwóch do-
mów kultury – MDK i CKiT. Po występach
organizatorzy przygotowali jeszcze jedną
niespodziankę, czyl i efektowne laserowe
Światełko do Nieba, które wyjątkowo, z
przyczyn atmosferycznych zostało zapre-
zentowane w sali widowiskowej.

Pieniądze z orkiestrowych puszek na
bieżąco były l iczone przez pracowników
banku Pekao SA oraz wolontariuszy, a
wyniki podawane w trakcie trwania finału.
Kwota systematycznie rosła i już o godzi-
nie 1 8 przekroczyła ubiegłoroczny wynik
finału w Mrągowie (35 tysięcy złotych). O
godzinie 22:00, szefowa mrągowskiego
sztabu Alicja Naworska-Kotelon podała
nieoficjalną, ale prawdopodobnie osta-
teczną kwotę zebraną w Mrągowie – 70
307,02 zł, plus waluta obca oraz dwie
złote obrączki przekazane przez ofiaro-
dawców. Wynik marzenie, bo do tej pory
żaden z mrągowskich finałów nawet nie
zbliżył się do tego wyniku!

Piotr Piercewicz/mragowo24. info

Przedsiębiorcy zapraszają na Mrągowski Bal Biznesu
W sobotę 1 8 lutego w hotelu Mercure Mrągo-
wo Resort & Spa odbędzie się Mrągowski Bal
Biznesu, podczas którego zostanie ogłoszony
tegoroczny laureat nagrody Przedsiębiorca
Roku. Koszt: 400 złotych od pary.

Coroczny Bal Biznesu ma już swoją wieloletnią
tradycję. Jego organizatorami są: Mrągowskie Stowa-
rzyszenie Gospodarcze oraz Cech Rzemiosł Róż-
nych. Tradycją balu jest także ogłoszenie laureata
nagrody Przedsiębiorca Roku. Podczas ubiegłorocz-
nego balu, ta statuetka trafiła do Henryka i Adama
Pędzichów, właściciel i mrągowskiej firmy AdamS.
Wyróżnienia przyznane zostały Państwu Danucie i
Andrzejowi Mazurek ze Sklepu Spożywczo-Przemy-
słowego oraz Państwu Salwowskim, właścicielom
Kompleksu Mazur-Syrenka w Krutyni.

Tegoroczny bal również będzie obfitował w wyróż-
nienia dla najlepszych przedsiębiorców z naszego te-
renu.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w tym
wydarzeniu. Gwarantują doskonałą zabawę, pyszne
potrawy przygotowane przez kuchni hotelu Mercure
Mrągowo Resort & Spa. Rozpoczęcie balu w sobotę
1 8 lutego o godzinie 1 9:00.

Rezerwacja biletów: 691 555 760, 605 602 1 43
Bilety są także do nabycia w Przychodni weteryna-

ryjnej Vita-Wet oraz w Cukierni Jagodzianka.
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Kortez zagra w Mrągowie 25 lutego
— Po rozmowach z managementem Korteze informujemy, że jedyny możliwy termin na orga-
nizację odwołanego koncertu artysty w Mrągowie to 25.02.201 7 rok (sobota, godz. 1 8.00) —
informuje Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Zakupione wcześniej bi lety zachowują ważność. Bilety można
również zwracać w miejscu zakupu (w kasie CKiT najpóźniej do
dnia 31 .1 2.201 6 - po tym terminie zwrot bi letów nie będzie możli-
wy).

Bilety: 65 zł - do nabycia w recepcji CKiT (ul. Warszawska 26),
tel . 89 743 34 66, 89 743 34 73 oraz przez ekobilet.

Kortez to charyzmatyczny artysta, obdarzony cudownym, głę-
bokim głosem, z którego umiejętnie korzysta. Jeden z najwięk-
szych wschodzących talentów na naszym rynku. Wyedukowany
pianista i puzonista z zacięciem do muzyki klasycznej. Podbił pol-
ską scenę muzyczną albumem „Bumerang”, który jest intymnym
zbiorem opowiadań o miłości i jej braku. Kilka lat temu zaczął
śpiewać. Dziś jego płyta zyskała status Platynowej Płyty, a utwór
„Zostań” stał się ogromnym przebojem.

"Kortez gra niesamowite koncerty, które na długo pozostają w
pamięci. Głos, charyzma i prawda, która bije z jego piosenek to
jego siła, która sprawia, że publiczność słucha jak zahipnotyzo-
wana (. . . ). Aż chce się sparafrazować jego słowa i powiedzieć:
dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy tworzą taką muzykę. Tak pro-
stą, a tak piękną, można rzec wręcz magiczną."

Operowe walentynki
11 lutego o godz. 1 8.00 zapraszamy na wyjąt-
kowy koncert walentynkowy w wykonaniu ar-
tystów Fundacji AVANGART - organizatora
Mazurskiego Festiwalu Operowego BELCAN-
TO.

Wystąpią: Katarzyna Zając-
Caban - sopran i Piotr Wołosz-
bas. Solistom towarzyszyć bę-
dzie kwartet smyczkowy, forte-
pian oraz balet. W programie
koncertu znajdą się najpiękniej-
sze arie i duety z oper, opere-
tek oraz musical i . Czas trwania
koncertu około 90 minut.

Bi lety: 45 zł, 40 zł - przed-
sprzedaż do dnia 27.01 .201 7 r.
do nabycia w recepcji CKiT (ul.
Warszawska 26), tel . 89 743 34
66, 89 743 34 73 oraz online
przez system ekobilet. Dla grup
zorganizowanych (powyżej 1 0
os.) - 1 0 % upustu.

Katarzyna Zając-Caban: so-
pran, zadebiutowała na de-
skach Teatru Wielkiego w Łodzi
partią Xerxesa w operze G. Ha-
endla – „Xerxes”. W swoim re-

pertuarze ma wiele pieśni, arie
operowe, oratoryjne, musicalo-
we oraz partie w operetkach:
Księżniczka Czardasza, Hrabi-
na Marica E. Kálmána i Wesoła
Wdówka F. Lehára.

Piotr Wołosz - swoją karierę
rozpoczynał od pracy jako soli-
sta „Opery na zamku” w Szcze-
cinie, oraz „Opery
Wrocławskiej”. Kolejnym kro-
kiem w jego drodze artystycz-
nej była współpraca z „Teatrem
Wielkim-Operą Narodową”, w
Warszawie, „Operą Łódzką”,
„Operą i Fi lharmonią Podlaską”
w Białymstoku, oraz „Operą
Śląską” w Bytomiu.

Od roku 201 3 występuje
głównie na deskach włoskich
teatrów m.in. w Mediolanie,
Rzymie, Pisie, Belluno i Arezzo.

ST. JAMES HOTEL w
mrągowskim CKiT!

Zapraszamy na wyjątkowy koncert. Zagra ze-
spół ST. JAMES HOTEL z Katowic – laureaci
Impresji artystycznych ŚPIEWAJĄCE OBRA-
ZY 201 6.

Dziękujemy Zespołowi za
pomysł zagrania pełnometra-
żowego koncertu w Mrągowie
i tym samym zapraszamy
Państwa 24 lutego (piątek)
na godz. 1 9.30 do Centrum
Kultury i Turystyki. Wstęp
wolny!

St. James Hotel ucieka od
tradycyjnych porównań, pre-
zentuje materiał oryginalny,
pozbawiony wszelkiej kalki.
Kompozycje zespołu oferują
podróż do nieobecnych jak
dotąd dźwięków i pozwalają
cieszyć się muzyką.

- Historia każdego zespołu
jest jak droga: początkiem na-
szej drogi była wspólna fascy-
nacja muzyką, która powstała
tysiące mil od śląskiej ziemi.
Tworzyli ją Son House, Bukka
White, Leadbelly, Bob Dylan,
Johnny Cash. Echa ich twór-
czości można usłyszeć w mu-
zyce naszych mistrzów: Nicka
Cave, Davida Eugena
Edwardsa i jego zespołów 1 6
Horsepower i Wovenhand,
również w całym nurcie muzy-
ki alt-country – mówią człon-
kowie Zespołu.

St. James Hotel powstał
wiosną 2009 roku w Katowi-
cach, z inicjatywy Tomasza

Pełczyńskiego i Jacka Raci-
borskiego. Na przełomie
kwietnia i maja 2009 roku na-
gral i pierwszą EP, z której na-
grania były prezentowane
m. in. w radiowej Trójce i w
RMF-ie. Świetne piosenki i
żywiołowe granie doceniono
na wielu festiwalach w całej
Polsce. Zespół zakwalifikował
się do głównego konkursu 45
Festiwalu Piosenki Studenc-
kiej, wygrał Maj Music Festival
201 0, wystąpił podczas kon-
certu półfinałowego do Przy-
stanku Woodstock (z ponad
700 zgłoszeń wyłoniono 28
zespołów), zdobył trzecie
miejsce na Festiwalu Mu-
zycznym im. Ryśka Riedla,
wygrał festiwal Generacja,
którego główną nagrodą był
występ na OFF Festivalu
201 0. Świeże brzmienia ze-
społu oraz nurt alt-country
pozwoliły grupie znaleźć się
również na jubileuszowej 30.
Rawie Blues i Olsztyńskich
Nocach Bluesowych. Teraz
czas na Mrągowo!

Obecnie skład zespołu
tworzą Tomasz Pełczyński
(gitara,śpiew), Michał Marko-
wicz (gitara basowa), Marek
Wilczyński (perkusja).
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Sportowiec Roku 2016. Zgłoś
kandydata lub kandydatkę!
Mrągowskie szkoły, stowarzyszenia i organizacje sportowe oraz nieformalne grupy sportowe
z terenu Mrągowa do 31 stycznia 201 7 r. mogą zgłaszać kandydatury do miana Sportowca,
Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużyny, Imprezy Sportowej i Spor-
towego Ambasadora Mrągowa Roku 201 6.
Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane

w formie ankiet, które wraz z regulaminem
dostępne są na stronie www.mragowo.pl
oraz
www.sportzmieniamragowo.pl
Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie
drogą elektroniczną na adres b.kozia-
tek@ckit.mragowo.pl do 31 stycznia br. (do
godziny 1 5:00). Do każdego zgłoszenia
należy dołączyć minimum 2 zdjęcia w wy-
sokiej rozdzielczości (powyżej 300 dpi).
Do 31 stycznia 201 7 r można również
zgłaszać kandydatów do Kapituły Konkur-
sowej.
Następnie Kapituła, złożona z przedstawi-
ciel i klubów i stowarzyszeń sportowych z
naszego Miasta oraz przedstawiciel i Rady
Sportu wybierze:
a) Sportowca Roku 201 6
b) Trenera Roku 201 6
c) Sponsora Roku 201 6
d) Sportowego Ambasadora Mrągowa Ro-
ku 201 6
e) Drużynę Roku 201 6
f) Wolontariusza Roku 201 6
g) Działacza Sportowego Roku 201 6
h) Imprezę Sportową Roku 201 6.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 3
marca 201 7 r. podczas VI I Mrągowskiej
Gali Sportu, która odbędzie się w Centrum
Kultury i Turystyki.
W tym roku odbędzie się już siódma edycja
imprezy, która jest kontynuacją Balu Spor-
towca, organizowanego w Mrągowie od
1 994 roku. Mrągowska Gala Sportu to wy-

darzenie podsumowujące i promujące
osiągnięcia sportowe oraz popularyzujące
sport i aktywność sportową wśród miesz-
kańców Mrągowa.
Aktualności związane z przygotowaniami
do VI I Gali Sportu będą na bieżąco publi-
kowane na stronie:
sportzmieniamrągowo.pl.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zapisy trwają
26 lutego Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Gmina Miasto Mrągowo oraz Zespół Oświatowo-
Sportowy „Baza” w Mrągowie organizują po raz drugi „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych”. Pomysłodawcą ogólnopolskiego projektu jest Fundacja Wolność i Demokracja. Już
ruszyły zapisy! Weź udział w biegu i uczcij pamięć Żołnierzy Niezłomnych.

Bieg, którego celem jest
upamiętnienie ostatnich
obrońców wolności, walczą-
cych po zakończeniu I I wojny
światowej z komunistycznym
zniewoleniem, jest najwięk-
szym biegiem pamięci w Pol-
sce i największą imprezą
masową towarzyszącą ob-
chodom „Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych”.

W poprzedniej edycji – 28
lutego 201 6 roku - wzięło
udział ponad 40 tysięcy bie-
gaczy w 1 60 miejscowo-
ściach.

Organizatorami biegu w
Mrągowie jest Starostwo Po-
wiatowe w Mrągowie i Gmina
Miasto Mrągowo. Zaprosze-
nie do współpracy w organi-
zacji uroczystości przyjęło:
Centrum Kultury i Turystyki w

Mrągowie, Zespół Oświato-
wo-Sportowy „BAZA” w Mrą-
gowie, Stowarzyszenie
Patriotyczne Mrągowo, Luz
Grupa Mrągowo, Klub Biega-
cza Mrągowo, Mrągowskie
Stowarzyszenie Miłośników
Pojazdów Wojskowych i Za-
bytkowych SZWADRON
Centrum Kultury i Turystyki w
Mrągowie, Mrągowski Klub
„Morsa”, ZHP Chorągiew
Warmińsko-Mazurska, Hufiec
im. Janusza Korczaka, p. Da-
niel Nurczyk oraz wielu życz-
l iwych ludzi.

Symboliczny dystans do
pokonania we wszystkich

miastach organizujących bieg
wynosi 1 963 metry. Jest to
nawiązanie do daty śmierci
ostatniego Żołnierza Wyklę-
tego – Józefa Franczaka
„Lalka”, który został zamor-
dowany w 1 963 roku. W na-
szym mieście zorganizujemy
także bieg na 8 km.

Każdy uczestnik zakwali-
fikowany do biegu - 300 osób
zarejestrowanych elektro-
nicznie - otrzymuje pakiet
startowy (numer startowy,
pamiątkową koszulkę, mate-
riały o Żołnierzach Wyklę-
tych),ciepły posiłek a po
zakończeniu biegu - medal

pamiątkowy.
Spotykamy się o godzinie

1 2:00 przy Zespole Oświato-
wo- Sportowym „Baza” w
Mrągowie ul. Nadbrzeżna 4.

Biec mogą wszyscy,
udział jest płatny - 1 0 złotych.
Wystarczy zapisać się, uiścić
opłatę i w niedzielę 26 lutego
201 7 roku stawić się na star-
cie. Na biegaczy i kibiców
czekają też l iczne dodatkowe
atrakcje.

Zapraszamy wszystkich
chętnych bez względu na
wiek,do uczczenia „Wyklę-
tych” sportowym wysiłkiem,
dostosowanym do indywidu-
alnych możliwości.

Więcej szczegółów (w tym
informację o zapisach)

można znaleźć na profilu
facebook:

VBieg Wilczym Tropem.Mrągowo

Jednym z laureatów Mrągowskiej Gali Sportu był Piotr Myszka–mistrz świata w klasie
RS:X. Nagrodę odebrał z rąk wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Wioletty Śląskiej-Zyśk i zastępcy burmistrza Mrągowa Tomasza Witkowicza.


