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1 8 propozycji zadań zgłosili mieszkańcy naszego miasta w pią-
tej edycji Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Kolejny raz
to mrągowianie będą decydować, które z nich zostaną zrealizo-
wane dzięki pieniądzom z miejskiej kasy. Podobnie jak w latach
poprzednich, zaproponowane działania są bardzo zróżnicowane
i dotykają różnych sfer aktywności. Głosowanie na projekty już
się rozpoczęło i potrwa do 9 października. Mieszkańcy mogą
oddać głos w formie papierowej lub w elektronicznej - interak-
tywny formularz dostępny na stronie www.mragowo.svonline.pl
Przed głosowaniem zachęcamy do zapoznania się z opisem po-
szczególnych propozycji! STRONY 4-5

Do wydzierżawienia!

STRONA 2

Sprawdź komin i wentylację

STRONA 2

Podpowiadamy
co robić po szkole

STRONY 6-7

Mrągowo z certyfikatem!

STRONA 3
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Rozpoczął się sezon grzewczy. Sprawdź kominy i wentylację
W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 201 7/201 8 przypominamy właścicielom i zarząd-
com budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Państwowa Straż Pożarna każde-
go roku odnotowuje kilkanaście ty-
sięcy pożarów spowodowanych
wadami lub nieprawidłową eksplo-
atacją urządzeń ogrzewczych.
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eks-
ploatacja przewodów kominowych
grozi także zatruciem tlenkiem wę-
gla, popularnie zwanym czadem.

Ustawa Prawo budowlane stano-
wi, że właściciel – zarządca budynku
jest zobowiązany co najmniej 1 raz w
roku zlecić przeprowadzenie okreso-
wej kontrol i stanu technicznego prze-

wodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadającej odpowiednie uprawnie-
nia – mistrza kominiarskiego.

Kominy: instalację dymową, spali-
nową oraz wentylacyjną należy pod-
dawać okresowej kontrol i , oraz
czyszczeniu przez uprawnionego ko-
miniarza. Profesjonalna kontrola ko-
miniarska to nie tylko formalność,
lecz główna zasada bezpieczeństwa,
zapobiega zaczadzeniom, pożarom,
spełniając jeden z podstawowych
warunków ubezpieczenia domu.

Przetarg na budynek z przeznaczeniem
na punkt przedszkolny

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że ogłoszony został pierw-
szy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres
trzech lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytko-
wym o powierzchni 276,56 m2 (w tym 33,28 m2 piwnice), stanowią-
cej własność Gminy Miasto Mrągowo, położonej przy ul icy
Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 6, jako
część działki nr 21 6/80, o powierzchni 7,1 8 ara, z przeznaczeniem na
punkt przedszkolny.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzier-
żawnego za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku (bez piwnic), po-
większona o podatek VAT w wysokości 23 %.

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:
8,80 zł za 1 m2 powierzchni budynku (bez piwnic) + podatek VAT w
wysokości 23 %.

Bliższych informacji na temat przetargu, który odbędzie się 2 paź-
dziernika bieżącego roku udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (I I piętro, pok. 49),
tel . 89 741 90 23.

Ogłoszenie o przetargu wraz z projektem umowy dzierżawy do-
stępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
tut. Urzędu.

Sekretarz Miasta odeszła
na zasłuĀoną emeryturę

Z końcem sierpnia br. na emeryturę odeszła do-
tychczasowa Sekretarz Miasta Jadwiga Osiecka.
Pani Jadwiga pełniła swoją funkcję od 1 986 r. Wcze-
śniej pracowała w Urzędzie Miasta na stanowisku
Kierownika Wydziału Finansowego, a wcześniej Kie-
rownika Referatu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
W swojej pracy zawsze miała czas dla Mieszkańców,
bardzo ważna była dla niej etyka i właściwy wizeru-
nek urzędników. Pomocna i zawsze uśmiechnięta.
Tak zapamiętają ją pracownicy urzędu.

Od 1 września nowym Sekretarzem Miasta zo-
stała Pani Beata Klimek. Przez ostatnie 6 lat dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Mrągowie - największej szkoły
w powiecie mrągowskim. Wcześniej zdobyła duże
doświadczenie w zakresie zarządzania jako dyrektor
regionalny w kilku bankach. - Zgodnie z ustawą o
pracownikach samorządowych Sekretarz Miasta za-
pewnia właściwe funkcjonowanie Urzędu oraz reali-
zuje politykę kadrową Urzędu - mówi Beata Klimek. -
To bardzo odpowiedzialne zadanie, teraz więc
przede wszystkim skupiam się na poznawaniu spe-
cyfiki tej pracy. Z pewnością dużo nauki przede mną
chociaż sprawy samorządu nie są mi obce.

Pani Sekretarz życzymy powodzenia i wielu suk-
cesów!
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Miasto Mrągowo z certyfikatem
„Gmina Przyjazna Rowerzystom”!
Mrągowo to „Gmina Przyjazna Rowerzystom” stwierdziło jury konkursu pod tą samą nazwą.
Jesteśmy jedną z pięciu gmin od 1 0 do 30 tys. mieszkańców, które zostały laureatem plebi-
scytu w tym roku. Jury doceniło oznakowane szlaki rowerowe, szereg imprez organizowanych
dla miłośników dwóch kółek, zarówno rekreacyjnych rajdów krajoznawczych jak i wyścigów
kolarskich, infrastrukturę rowerową, plany ruchu rowerowego dla miasta oraz wydawnictwa
poświęcone turystyce rowerowej.

Konkurs jest organizowany od
201 2 roku przez PTTK. Plebiscyt do-
cenia samorządy, które w swoich pla-
nach i działaniach uwzględniają
potrzeby rowerzystów i stawiają na
promocję aktywnego wypoczynku na
rowerach, tworzą rowerową infrastruk-
turę, wydają rowerowe przewodniki
czy mapy oraz stają się coraz bardziej
przyjazne dla rowerowych podróżni-
ków.

Wręczenie certyfikatów odbyło się
21 września 201 7 roku podczas 8.
edycji Międzynarodowych Targów Ro-
werowych Kielce Bike-Expo.

Co nas wyróżnia:
- 6 szlaków rowerowych przechodzą-
cych przez miasto o łącznej długości
ponad 250 km,
- rajdy rowerowe, których w zeszłym
roku odbyło się prawie 30,
- cykl wyścigów w kolarstwie górskim
Mazury MTB oraz Mrągowski Festi-
wal Rowerowy,
- tor dla kolarstwa górskiego Bike
Park Poręby,
- opracowanie „Koncepcji systemu
tras rowerowych na terenie Mrągo-
wa”,
- 6 ogólnodostępnych, samoobsługo-

wych stacji naprawy rowerów,
- strona www.aktywnynarowerze.pl
oraz aplikacja Masuria służące popu-
laryzacji turystyki rowerowej,
- Mazurska Pętla Rowerowa, która od
201 9 roku ma przechodzić przez
Mrągowo.

Turyści kochają Mrągowo.
Sezon był wyjątkowo udany!
To był wyjątkowy sezon, pełen wrażeń i pozytywnej energii. Sztandarowe propozycje: Dni
Mrągowa, Mazurska Noc Kabaretowa, Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej, jak co roku
ściągnęły swoich miłośników z kraju i zagranicy.

Jubileusz 20-lecia piosenki Czar-
ka Makiewicza był dobrą okazją do
wspomnień i ciekawych spotkań.
Kolejne edycje Mazurskiego Festi-
walu Operowego Belcanto, Gypsy
Carnaval czy Projektu Arboretum
wzbogaciły program imprez o niety-
powe wydarzenia muzyczne. Były
też nowe propozycje: Top Festiwal
Mrągowo, Polska Noc Kabaretowa
oraz Festiwal Weselnych Przebojów.
Ten ostatni był transmitowany na ży-
wo w Telewizj i Polsat i pobił rekordy
oglądalności. Całość dopełniały let-
nie koncerty na deptaku, młodzieżo-
wy Street Event, wojewódzki
przegląd rękodzieła, oraz l iczne wy-
darzenia sportowe, jak choćby Że-
glarskie Grand Prix Mrągowa, Turniej
Tenisowy Warmia Mazury Open, cykl
wyścigów Mazury MTB, Energy Tria-
thlon czy Motocrossowe Mistrzostwa
Polski. Bogata oferta, z której każdy
mógł wybrać coś dla siebie.

Oto kilka ciekawszych liczb
minionego sezonu

29 imprez
kulturalnych i sportowych

29 200 osób
w amfiteatrze nad j. Czos

1 36 jachtów podczas
Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa

621 meczów
w turnieju Warmia Mazury Open

500 biegaczy VI Mrągowskiego
Biegowego Pikniku Wojskowego

460 zawodników
na Triathlon Energy

92 zawodników
na Motocyklowych Mistrzostwach

Polski Cross Country
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Do 9 października mieszkańcy Mrągowa będą brać udział w głosowaniu nad listą proponowanych
zadań do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 201 8. Do wyboru jest 1 8 projektów. Przed gło-
sowaniem zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych propozycji. Głosowanie odby-
wa się w dwóch formach: elektronicznej i tradycyjnej. Elektronicznie głos można oddać na stronie
www.mragowo.svonline.pl Tradycyjne karty do głosowania wraz z urnami znajdują się w Centrum
Kultury i Turystyki (portiernia) oraz w Urzędzie Miasta w referacie Strategii, Rozwoju Promocji.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1 . Budowa miejsc postojowych
dla samochodów i remont chod-
nika na os. Mazurskim
Celem zadania jest powiększenie
ilości miejsc parkingowych, zwięk-
szenie bezpieczeństwa, poprawa
estetyki osiedla Mazurskiego. Za-
danie dot. remontu odcinka chod-
nika, budowa miejsc ilu posto-
jowych dla samochodów.
Osoba składająca wniosek:
Grzegorz Parda.
Koszt brutto: 100 000 zł.

2. Estetyzacja i doposażenie
os. Nikutowa
Celem zadania jest: likwidacja
dziury w ziemi w sąsiedztwie skle-
pu osiedlowego; zakup i montaż
ławek (12 sztuk); zakup i montaż
przyrządów do ćwiczeń dla doro-
słych (6 sztuk); reaktywacja boiska
do siatkówki (zakup mini bramki,
mini kosza i słupków do siatkówki;
zakup latarni ulicznej (1 sztuka);
wymiana nawierzchni chodnika
przy budynkach mieszkalnych; za-
kup koszy na psie odchody
Osoba składająca wniosek: Krysty-
na Ruban, Krzysztof Marczenko.
Koszt brutto: 100 000 zł.

3. Wybieg/plac zabaw dla psów
na polanie przy ul. Moniuszki
Zadanie zakłada przeznaczenie
przestrzeni 40m2 dla pupili, by mo-
gły one w sposób nie budzący
strachu spożytkować swoją ener-
gię. Ogrodzona przestrzeń z 12
urządzeniami do zabawy dla psów,
wyposażona w regulamin, wieszak
na smycze, psią toaletę, kosz na
zwierzęce odchody oraz 2 ławki do
siedzenia.
Osoba składająca wniosek: Ewa Sza-
łachowska. Koszt brutto: 69 779,37 zł.

4. Plac zabaw na os. Ptasim
Zadanie zakłada stworzenie miej-
sca do zabaw dla rodzin z małymi
dziećmi, by dzieci wraz z rodzicami
mogły spędzać wolny czas. Po-
wstanie ogrodzony plac zabaw.
Osoba składająca wniosek:
Krzysztof Jabłoński.
Koszt brutto: 81 445,40 zł.

5. Trybuny sportowe przy boisku
SP1 , przy ul. Bohaterów Warsza-
wy
Celem projektu jest rozmieszcze-
nie siedzisk, które byłyby amfite-
atrem i trybunami. Jego
umiejscowienie byłoby w pobliżu
lodowiska i placu zabaw. Miejsce
to mogłoby się stać miejscem inte-
gracji działalności mieszkańców.
Osoba składająca wniosek:
Arkadiusz Sowiński.
Koszt brutto: 60 000 zł.

6. Mrągowski Parkour Park
Projekt zakłada, że Mrągowski
Parkour będzie miejscem aktywno-
ści ruchowej zarówno dzieci, mło-
dzieży jak i dorosłych. WMrągowie
jest spore grono osób trenujących
parkour, freerunning oraz street
workout. Z braku miejsca osoby
uprawiające te dyscypliny spotyka-
ją się z dezaprobatą społeczeń-
stwa oraz interwencjami służb
porządkowych w trakcie treningów
przeprowadzanych w przestrzeni
publicznej.
Osoba składająca wniosek:
Michał Nosek, Rafał Kraska.
Koszt brutto: 98 769 zł.

7. Doposażenie placu zabaw w
przy ul. Bohaterów Warszawy
Doposażenie placu zabaw, by
uczynić je dostępnymi dla wspólnej
zabawy dla wszystkich dzieci. Huś-
tawka typu "Bocianie Gniazdo"

oraz trampolina pozwala na wspól-
ną zabawę dla dzieci chodzących,
siedzących i raczkujących. W mie-
ście jest tylko jedna tego typu huś-
tawka, z której korzystają jedynie
dzieci z przedszkola.
Osoba składająca wniosek:
Dorota Krzemińska.
Koszt brutto: 33 210 zł.

8. Przebieralnia na plaży miej-
skiej przy os. Grunwaldzkim
Na plaży nie ma możliwości prze-
brania odzieży plażowej. Sytuacja
taka zmusza do szukania ustron-
nych miejsc. Na innych plażach
znajdują się przebieralnie, a ludzie
chętnie z nich korzystają.
Osoba składająca wniosek: Dorota
Krzemińska. Koszt brutto: 7 626 zł.

9. Kompleks Street workout w
Mrągowie
Propozycja nawiązuje i rozwija za-
danie "Budowa bramy treningowej
do treningu funkcjonalnego", które
zdobyło poparcie mieszkańców w
MBO 2017r. Zadanie przewiduje
pokrycie bezpieczną nawierzchnią
terenu o powierzchni 6,5m x 7,5m,
zakup i montaż urządzeń do street
workout`u (treningu ulicznego), po-
ręczy gimnastycznych, a także
montaż elementów małej architek-
tury ławek (4 szt. ), przeznaczonych
dla publiczności i opiekunów.
Osoba składająca wniosek: Maciej
Kaźmierski, Donata Kobylińska -
Durka. Koszt brutto: 90 000 zł.

Mrągowski BudĀet obywatelski 2018.
Zagłosuj na wybrane projekty!

ciag dalszy na stronie 5
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OPIS ZADAŃMIĘKKICH

1 . Wszyscy chętnie czytamy
książki w Mrągowie
Zadanie zakłada zakup współcze-
snych zbiorów specjalistycznych
(filmów, audiobooków, płyt, itp. ) dla
Biblioteki Publicznej i Szkolnej.
Każda biblioteka ma być uzupeł-
niona w najnowsze wydawnictwa.
Projekt zakłada promocję czytel-
nictwa wMrągowie.
Osoba składająca wniosek:
Rafał Chróst. Koszt brutto: 6 000 zł.

2. Trener osiedlowy – zajęcia ru-
chowe dla mieszkańców Mrągo-
wa
Atrakcyjne, bezpieczne, całkowicie
darmowe zajęcia animacji czasu
wolnego dla dzieci, młodzieży i se-
niorów. Ci mieszkańcy byliby pod
opieką instruktorów w obiektach
sportowych (np. siłownia na wol-
nym powietrzu), mogliby korzystać
z ich opieki przez cały rok.
Osoba składająca wniosek:
Rafał Chróst. Koszt brutto: 6 000 zł.

3. Mrągowo złapane w fotografii
– konkurs i produkcja pocztó-
wek
Zadanie zakłada ukazanie miasta
na fotografii z punktu widzenia
mieszkańców. Tematem fotografii
będą: ludzie, mrągowskie festiwa-
le, architektura i natura, a także
miasto widziane wiosną, latem, je-
sienią i zimą. Z najlepszych zdjęć
powstaną pocztówki.
Osoba składająca wniosek:
Wojciech Koliński.
Koszt brutto: 10 000 zł.

4. Mrągowo kwiatem malowane
– Kameralny Festiwal Zdrowia
Zadanie ma na celu ukazanie wa-
lorów miasta poprzez wystawę fo-
tografii kwiatowych ogródków
przydomowych działkowych. Semi-
narium będzie działaniem dla zdro-

wia mieszkańców, w celu
prezentacji nowych technik relak-
sacyjnych w środowisku natural-
nym i domowym, bezpłatnych
badań parametrów ciała, konsulta-
cji z dietoterapeutą, prezentacji
specjalistycznych suplementów
diety i kosmetyków opartych na na-
turalnych produktach.
Osoba składająca wniosek:
Zofia Wojciechowska.
Koszt brutto: 10 000 zł.

5. Szklane stare miasto
Zadanie polega na postawieniu w
przestrzeni miejskiej 6 szklanych
tablic przedstawiających historycz-
ne obiekty i miejsca oraz dawną
zabudowę, która obecnie już nie
istnieje lub w znacznym stopniu
została zmieniona. Stare fotografie
lub widokówki Mrągowa zostaną
umieszczone na tafli z przezroczy-
stego szkła akrylowego, które
umożliwia porównanie wyglądu
miejsc dawnych z aktualnymi.
Osoba składająca wniosek:
Agnieszka Rodnicka-Szczepanik.
Koszt brutto: 10 000 zł.

6. Zakręceni informacją
Zadanie polega na wykonaniu i po-
stawieniu innowacyjnego systemu
prezentacji wydarzeń w Mrągowie.
Treści byłyby prezentowane na po-
wierzchni obracanych brył prze-
strzennych umieszczonych na
stalowej konstrukcji.
Osoba składająca wniosek:
Klaudia Wróbel. Koszt brutto: 10 000 zł.

7. #Mrągowo (hasztag Mrągowo)
Zadanie polega na wykonaniu i po-
stawieniu na Skwerze Jana Pawła
II w Mrągowie wielkogabarytowych,
podświetlanych liter tworzących
kolorowy napis "#Mrągowo". Ze-
wnętrzny napis ustawiony w cen-
trum miasta będzie idealnym
miejscem, gdzie zarówno miesz-
kańcy jak i turyści będą mogli zro-

bić sobie pamiątkowe zdjęcie z
amfiteatrem w tle.
Osoba składająca wniosek:
Mariusz Szapiel.
Koszt brutto: 10 000 zł.

8. Wolna książka – plenerowa bi-
blioteka
Akcje bookcrossingowe /uwalnia-
nia książki/ stanowią szeroko rozu-
mianą promocję czytelnictwa,
bezpłatny dostęp do książki poza
biblioteką, dostęp przez całą dobę.
Zadnie będzie polegać na wykona-
niu 3 metalowych skrzynek book-
crossingowych i umieszczenie na
terenie miasta
Osoba składająca wniosek:
Jan Szymański. Koszt brutto: 8 300 zł.

9. Mrągowo H od drzwi do drzwi
Przygotowanie i wydanie przewod-
nika o Mrągowie, prezentującego
piękno architektury miasta. Publi-
kacja ukaże cenne detale architek-
toniczne (stolarkę zabytkowych
drzwi), zachowanych w XIX i XX-
wiecznych kamienicach. W publi-
kacji zilustrowane i opisane zosta-
ną najciekawsze przykłady
architektury 25 miejsc oraz opisy
min. 5 historii "kryjących się za
drzwiami".
Osoba składająca wniosek:
Donata Kobylińska-Durka.
Koszt brutto: 10 000 zł.

Ważne terminy:

22 września
Rozpoczęcie głosowania

22 września – 9 października
Głosowanie mieszkańców

10 - 16 października
Liczenie głosów

17 października
Ogłoszenie wyników

głosowania

BudĀet obywatelski, zwany równieĀ partycypacyjnym, to specjalnie wydzielona kwota z budĀetu naszego miasta, o wydaniu któ-

rej decydują mieszkańcy. Podobne rozwiązania, sprzyjające pobudzeniu aktywności obywatelskiej i lepszemu wydawaniu publicz-

nych pieniędzy, stosowane są z powodzeniem na całym świecie. W Polsce, budĀet obywatelski jako pierwszy wprowadził Sopot w

2011 roku.

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

wydatki z miejskiego budĀetu - mówi burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec. - Chcę, by razem z władzami decydowali na co idą

nasze wspólne pieniądze. Samorząd to przecieĀ wspólnota, dlatego kaĀdy mieszkaniec powinien mieć wpływ na zarządzanie mia-

stem. BudĀet Obywatelskim jest takĀe jednym z mechanizmów angaĀowania mieszkańców w Āycie wspólnoty lokalnej, stwarza

moĀliwość większego zaangaĀowania obywateli w procesy decyzyjne. To waĀne narzędzie, które słuĀy poszerzaniu świadomości

mieszkańców, ich edukacji i animacji.
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Co robić popołudniami w Mrągowie?
Po wakacjach mrągowskie placówki kulturalne i stowarzyszenia sportowe przygotowały no-
we, bogate oferty zajęć dodatkowych skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i
dorosłych oraz seniorów. Na chętnych czekają m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, rekreacyj-
ne i techniczne. Zapisy wciąż trwają!

CENTRUMKULTURYI TURYSTYKI

MRĄGOWSKA SCENA
TAŃCAWSPÓŁCZESNEGO
instruktor - Marta Szymborska

/sala baletowa/
grupa 7-9 lat - środa godz. 1 5.30-

1 6.30 (pierwsze spotkanie -
27 września),

grupa 1 0-1 3 lat - poniedziałek godz.
1 5.30-1 6.30,

czwartek godz. 1 5.00-1 6.00
(pierwsze spotkanie - 25 września),
grupa zaawansowana powyżej 1 4 lat
- poniedziałek, środa godz. 1 6.30-

1 8.00
(od 1 8 września)

BREAKING MRĄGOWO
(od października)

instruktor - Robert Grynis
/sala baletowa/

grupa dziecięca - piątek 1 7.00
grupa młodzieżowa - środa, piątek

godz. 1 8.00

TEATR ŚWIATŁA
(pierwsze spotkanie - 26 września)

instruktor - Justyna Zapała
/sala widowiskowa/

wtorek godz. 1 6.00-1 8.00 (młodzież)

TEATR INSANIA (od października)
instruktor - Paweł Kisiel

/sala widowiskowa lub teatralna/
sobota godz. 1 0.00 - 1 4.00 (młodzież)

PRACOWNIA MALARSTWA
(od października)

instruktor - Dorota Kruszewska
/sala plastyczna/

poniedziałek godz. 1 7.00 - 20.00
(młodzież, dorośl i)

PRACOWNIA WITRAŻU
instruktor - Dorota Kruszewska

/sala plastyczna/
środa godz. 1 7.00 - 21 .00

(młodzież, dorośl i)

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
(od października)

instruktor - Dorota Kruszewska
/sala plastyczna/

czwartek godz. 1 6.00 - 1 8.00
(dzieci, młodzież)

ORKIESTRA DĘTA MRONGOVIA
(od września)

instruktor - Andrzej Regiec
/sala Orbita/

więcej na stronie Orkiestry
www.orkiestramrongovia.pl

STUDIO WOKALNE SUKCES
(od września)

instruktorzy: Agata Dowhań, Mariusz
Garnowki /sala teatralna i kameralna/
wtorek, czwartek godz. 1 7.00-1 9.00

(dzieci, młodzież)

CHÓR KAMERTON
(od października)

instruktor - Justyna Zapała
/sala kameralna/

poniedziałek, środa godz. 1 4.00 -
1 5.30 (dorośl i)

PRACOWNIA MUZYCZNA
(od października)

zapisy i informacje - opiekun Justyna
Zapała, tel. 89 743 34 65

poniedziałek - sobota godz. 1 4.00 -
21 .00 (młodzież, dorośl i)

Zajęcia rekreacyjne:
AEROBIK i BÓLE KRĘGOSŁUPA

(od września)
instruktor - Agnieszka Sędłak

/sala baletowa/
opłata - 70 zł miesięcznie

poniedziałek, czwartek godz. 1 9.00 -
20.00 - aerobik

poniedziałek, czwartek godz. 1 8.00 -
1 9.00 - profi laktyka bólów kręgosłupa

PILATES (od października)
instruktor - Małgorzata Duszak

/sala baletowa/
opłata - 60 zł miesięcznie
wtorek godz. 1 8.00 - 1 9.30

Informacje o zajęciach znajdują się na
stronie Centrum –

www.ckit.mragowo.pl.
Więcej informacji można uzyskać w
CKiTw dziale organizacji imprez

(I piętro) oraz telefonicznie:
89 743 34 53

lub 89 743 34 65.
Zapisy przyjmujemy w CKiT lub u po-
szczególnych instruktorów (na wyzna-
czonym spotkaniu lub bezpośrednio

na zajęciach).

MŁODZIEŻOWYDOMKULTURY

(tel . 89–741 –25–32)
- nauka gry na gitarze;

- tenis stołowy (dla początkujących i
zaawansowanych); zajęcia odbywają
się w Sali gimnastycznej na ul. Boh.

Warszawy;
- zajęcia plastyczne, zajęcia kreatyw-
nego dziecka (malarstwo, rysunek,

modelowanie, grafika);
- Akademia Przedszkolaka – dla naj-
młodszych – w 2 grupach wiekowych
(swobodna zabawa, taniec, śpiew,
gry, plastyka, rytmika – występy dla

rodziców);
- Mały Einstein – zajęcia naukowo –
techniczne (dzieci poznają tajniki

chemii i fizyki);
- Fotografia analogowa i cyfrowa –

zajęcia fotograficzne dla dzieci i mło-
dzieży;

- od 1 października b.r. ruszają zapisy
na nowe zajęcia z robotyki i modelar-

stwa (każdy czwartek);
zapisy tel. 89–741 –25–32 lub bezpo-
średnio w placówce; 2 grupy wiekowe

- 5-7 lat i grupa starsza do 1 3 lat;
- spotkania integracyjne wolontariu-
szy z dziećmi i młodzieżą niepełno-

sprawną oraz pomoc w
przygotowaniach akcji charytatywnej

„Być dla innych”

ciag dalszy na stronie 7
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Zumba – Alicja Jakubiak
ZUMBA FITNESS

– wtorek, czwartek, godz.1 9.oo SP nr
1 ul. Kopernika

(wejście od strony parkingu)
- poniedziałek godz. 1 7.3o SP nr 4

os. Mazurskie
- środa godz. 1 8.3o „Klatka” os. Parko-

we
ZUMBA KIDS

– środa godz.1 3.35 SP nr 4
- czwartek godz. 1 2.40 SP nr 1

ul. Kopernika, 1 3.4o SP
ZUMBA GOLD – poniedziałek, czwar-
tek, godz. 1 6.oo CKiT (zajęcia dla se-
niorów, kobiet w ciąży lub po porodzie,

osób po urazach i kontuzjach)

Zumba – Asia Jurczak
ZUMBA FITNESS

– poniedziałek, środa, godz. 1 8.30 SP
nr 1 ul. Kopernika

(sala przy głównym wejściu)
STRONG by ZUMBA

– wtorek, czwartek, godz. 1 8.30 SP nr
1 ul. Kopernika

Hotel Mercure
JOGA FUNKCJONALNA – poniedzia-

łek, środa, godz. 1 9.40
Nauka pływania w Hotelu Mercure –
nauka i doskonalenie tylko w formie

lekcji indywidualnych – zapisy pod nu-
merem telefonu 661 –325-11 8.

Aikido Mrągowo
www.aikido.mragowo.pl (tel .

696–200–360 FB: Mrągowski Klub
Aikido i Samoobrony)

AKADEMIA AIKIDO – trwają zapisy
do grup początkujących:

- dzieci 3-4 letnie z rodzicami
- dzieci 5-7 lat
- dzieci od 8 lat

- młodzież, dorośl i

Szkoła Walki www.kaliniakteam.pl
(tel . 785–460–432, FB: KaliniakTeam)

– POWER RANGERSI – dla dzieci, po-
niedziałek, czwartek, godz. 1 6.00 – 1 6.50
– ARRACHION MRĄGOWO – MMA,
Kickboxing, poniedziałek, czwartek,

godz 1 7.00 - 1 8.30
– CROSSTRAINING – codziennie,

godz. 1 8.30 – 1 9.30
– CROSSFIT_MAMA – poniedziałek,

czwartek, godz. 1 7.1 5 – 1 8.1 5

Jumping Frog Mrągowo (tel . 731 -81 6-
777 FB: @jumpingfrogmragowo)

- zajęcia dla dzieci Jumping Frog KIDS
(5-9 lat)

- zajęcia dla młodzieży Jumping Frog
TEENS (1 0-1 5 lat)

- zajęcia dla dorosłych Jumping Frog
Cardio i Jumping Frog Extreme

- zajęcia dla Seniorów Jumping Frog
GOLD (50+) NOWOŚĆ!! !

- zajęcia Jumping Frog Plus Size
NOWOŚĆ!! !

- zajęcia Jumping Frog Sport (treningi
kondycyjne dla sportowców, służb
mundurowych, itp.) NOWOŚĆ!! !

Fitness Euforia (tel . 730– 720–1 67, ul.
Skłodowskiej 1 A, jola@sportx.pl)

- trening personalny od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 1 5.00

(możliwość ustalenia innych godzin tre-
ningu po konsultacj i tel . )
- Fit Dance (Roksana)
– czwartki godz. 1 7.00

- Trening obwodowy funkcjonalny
– wtorek/piątek godz. 1 8.00

- Fit Dance - środa – godz. 1 8.00
- Indoor Cycling (Kamil)

– wtorek/piątek godz. 1 8.00
- Indoor Cycling (Jola) – środa godz.

1 8.00
- Mix Aerobic – poniedziałek/czwartek

godz. 1 8.20

Biblioteka Pedagogiczna

Ul. Warszawska 51
(Tel. 89–741 –40–80 FB: Bibl ioteka Pe-

dagogiczna w Mrągowie)
* spotkania l iterackie w każdy wtorek,

godz. 1 5.00, pod opieką poetki mrągow-
skiej Hanny Szymborskiej

* spotkania „Przy samowarze o
literaturze”

* w planie Bibl ioteki warsztaty
rękodzielnicze dla dorosłych

(w listopadzie wieńce adwentowe)
* organizacja wystaw przedstawiających

pasje mieszkańców (dot. twórczości
malarskiej, fotograficznej, rękodzielni-

czej, l i terackiej)
* od października wystawa związana z
obchodami 500-lecia reformacji , pokaz

najciekawszych eksponatów
* edukacja regionalna dla grup szkol-
nych i przedszkolnych w okresie Ad-
wentu i Wielkiego Postu – Mazurskie

Tradycje
Świąteczne

* zajęcia „Bez łazienki i wanienki” zwią-
zane z utrzymaniem higieny osobistej i
czystości w chatach mazurskich z wy-
korzystaniem eksponatów z „Mazurskiej

Izby Regionalnej” w Marcinkowie
* zajęcia dot. gwary mazurskiej, bibl iote-
rapii , bajkoterapii , metod skutecznego

uczenia się poprzez zabawę.

Komedia PRZEBÓJ SEZONU w październiku w CKiT
1 4 października o godz. 1 6.00 serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki na ko-
medię w iście gwiazdorskiej obsadzie pt. „PRZEBÓJ SEZONU”.

Daniel Wielorak to uwielbiany aktor-cele-
bryta, znany powszechnie z telewizyjnych re-
klam. Zarabia ogromne pieniądze, jest
oczkiem w głowie pism plotkarskich, prowadzi
wystawny dom. Ma piękną, efektowną żonę,
bardzo przytomnego impresaria i uległą asy-
stentkę-sekretarkę. Jego życie wydaje się baj-
ką. . . do pewnego dnia, gdy przypadkowo do
jego wil l i trafia uciekinier z pobliskiego więzie-
nia. Niejaki Stasiek, niczym nie wyróżniający
się gość, oprócz tego, że jest łudząco podob-
ny do słynnego Daniela Wieloraka. Nie jest to
żaden groźny przestępca - to tylko wielokrotny
bigamista. Ale w gruncie rzeczy nieporadny
życiowo pechowiec. Trafia w ręce (i nie tylko)
asystentki Wieloraka - Doroty, która ulega

wdziękowi Staśka i wymyśla niezwykły plan.
To komedia o tym, że jednego dnia mo-

żesz być na szczycie, ale już następnego bę-
dziesz na dnie. I nawet nie spodziewasz się,
że ktoś przypadkowy obok będzie spijał nek-
tary Twojej kariery. To przedstawienie o tym,
że nic nie możesz wiedzieć o swojej przyszło-
ści. Życie wymyśla najdziwniejsze rozwiąza-
nia. Nawet się nie spodziewasz JAKIE!
W Mrągowie wystąpią:
Olga Borys, Ewa Kuklińska, Andrzej Beya-Za-
borski, Artur Dziurman.
BILETY: 85 zł, 80 zł (balkon)
Recepcja CKiT ul. Warszawska 26, Mrągowo
tel. 89 743 34 66. Bilety przez Internet na por-
talu www.kupbilecik.pl

MKS Mrągowia Mrągowo ogłasza na-

bór do grup młodzieĀowych Piłki NoĀnej

"Małych Gigantów" rocznika 2007, 2008,

2009, 2010, 2011, 2012 które odbędzie się

w dniu 19 października 2017 roku o go-

dzinie 18:00 w Hali Widowiskowo-Sporto-

wej przy Zespole Szkól nr 1 w Mrągowie.

Nabór prowadzą trenerzy: Koordynator

Karol Lemecha (tel: 695 580 238), trener

asystent Tomasz Piec (tel: 508 050 700)

oraz trener asystent Radosław Pawłowski

(tel: 663 061 191).
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Zapraszamy na Impresje artystyczne

ŚPIEWAJĄCE OBRAZY
W tym roku zdmuchniemy jubileuszową świeczkę. Impresje artystyczne ŚPIEWAJĄCE OBRA-
ZY obchodzić będą 1 0 lat! Wizytówką przedsięwzięcia, które nieprzerwanie od 2008 roku odby-
wa się w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, jest różnorodność artystycznych działań
skierowanych do osób, które chcą rozwijać swoje pasje, poszerzać horyzonty, spotkać cieka-
wych ludzi.. . W ramach Impresji zapraszamy na: OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI /OKP/,
RÓŻNORODNE WARSZTATY, a także wyjątkowe KONCERTY. Moc impresji gwarantowana!

W PROGRAMIE

27 października
sala widowiskowa CKiT, WSTĘPWOLNY

1 9:00 ZACZAROWANE MARZENIA -
koncert finalistów FESTIWALU ZACZA-
ROWANEJ PIOSENKI Fundacji Anny
Dymnej "Mimo Wszystko" z udziałem
ANI KARWAN
Każdy z nas o czymś marzy. Czasem te
marzenia wydają się nierealne. Final iści
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki spełniają
swoje marzenia o scenie, a niepełno-
sprawność nie przeszkadza im w rozwija-
niu muzycznych pasji . W Mrągowie
zaśpiewają utwory mistrzów polskiej pio-
senki m. in: Agnieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego. Udowodnią, że gdy się cze-
goś bardzo chce i znajdzie w sobie odwa-
gę, by spełniać marzenia, nie ma rzeczy
niemożliwychJ
Całość poprowadzi oraz zaśpiewa nie-
zwykle utalentowana Artystka ANIA
KARWAN , a wraz z nią w muzyczną po-
dróż marzeń zabiorą nas: PAULINA GRU-
SZECKA, WERONIKA RYBA, JAKUB
SANITERNIK, ULA KOWALSKA oraz
BARTEK PESZUK, którym towarzyszyć
będzie zespół pod dowództwem HADRIA-
NA TABĘCKIEGO.

28 października
sala widowiskowa CKiT, WSTĘPWOLNY

1 5:00 OGÓLNOPOLSKI K O N K U R S
PIOSENKI
Usłyszmy solistów i zespoły, profesjonali-

stów i amatorów, którzy powalczą o Grand
Prix Impresji i cenne nagrody pieniężne.
Na scenie gościć będziemy artystów pre-
zentujących różne style i gatunki muzycz-
ne, z autorskimi piosenkami lub
interpretacją utworów Marka Grechuty –
niepisanego patrona Impresji . Dla meloma-
nów i miłośników muzyki zaangażowanej –
obecność obowiązkowa.

sala widowiskowa CKiT, WSTĘPWOLNY
20:00 WIECZÓR I M P R E S J I
Będzie to artystyczny wieczór podsumowu-
jący warsztaty odbywające się podczas Im-
presji . Zobaczymy animacje poklatkowe
powstałe pod okiem MAGDALENY
BRYLL(animatorki m. in. oscarowego „Pio-
trusia i Wilka”), a także impresyjny pokaz.
Będzie to niezwykłe widowisko pt. Śpiewa-
jące Obrazy przygotowane przez grupę
EXODUS (organizatorów największego w
Polsce Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i
Kuglarstwa) z udziałem warsztatowiczów
oraz zaproszonych artystów specyficznych
(m. in. i luzja, akrobatyka). Magiczny świat
jakiego nie było jeszcze w Mrągowie!

29 października
sala widowiskowa CKiT,
WSTĘP BILETOWANY*

1 8.30 KONCERT G A L O W Y
Będzie to prawdziwa muzyczna uczta!
Wystąpią LAUREACI Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki, a całość zamknie
koncert ØRGANKA.
Wyraziste, błyskotl iwie opisujące teraźniej-
szość teksty osadzone w pełnej cytatów i

historycznych odniesień muzyce oraz nie-
zwykła ekspresja sceniczna - to znak roz-
poznawczy zespołu powołanego do życia
w 201 3 roku przez jego lidera, autora tek-
stów i kompozycji , gitarzystę i wokalistę
Tomasza Organka. Tego nie można prze-
gapić. . .
* Bilety w cenie 40 zł przedsprzedaż, 50 zł
w dniu koncertu - do nabycia w recepcji
Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszaw-
ska 26, tel. 89 743 34 66 oraz w systemie
Ekobilet.

Zachęcamy również do udziału w wyjątko-
wych WARSZTATACH:
TAJEMNICA GŁOSU , ANIMACJI PO-
KLATKOWEJ, DZIAŁAŃ ALTERNATYW-
NYCH/SZTUKI NOWO CYRKOWEJ.
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH WARSZTA-
TACH JEST BEZPŁATNY, l iczba miejsc
ograniczona. Zapisy poprzez formularze
zgłoszeniowe dostępne na
www.ckit.mragowo.pl. Więcej informacji :
tel . 89 743 34 69, 603 628 059,
e-mail : j .polomska@ckit.mragowo.pl


