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Stacje do naprawy rowerów już dostępne
Po zimowej przerwie do Mrągowa wróciły samoobsługowe stacje napraw rowerów. Dzięki nim
dokonamy szybkiej i niezbędnej naprawy roweru, napompujemy koła, wyregulujemy siodełko
czy hamulce.

Stacje naprawy rowerów funkcjonują w Mrągowie od 201 7 ro-
ku, ale zawsze, na czas zimy są demontowane. W tym roku są już
dostępne i umożliwiają rowerzystom, którzy nie posiadają wła-
snych narzędzi albo których awaria zaskoczy w trakcie podróży,
drobne naprawy.
Stacje znajdują się w miejscach często uczęszczanych, istotnych
z punktu widzenia komunikacji .
Znajdziemy je:
- przy klubie sportowym "Baza Mrągowo"
- przy CKiT Mrągowo
- przy sklepie "Biedronka" (osiedle Mazurskie)
- w parku lotników, za Urzędem Miejskim w Mrągowie
- przy Ekomarinie
Korzystanie ze stacji jest całkowicie bezpłatne. Stacje posiadają
zestaw narzędzi i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zawo-
rów. Możliwe jest również zawieszenie roweru w specjalnym
uchwycie na czas naprawy.

Piesi i rowerzyści na mrągowskiej promenadzie.
Zasady bezpiecznego poruszania
Ciąg pieszo-rowerowy nad jeziorem Czos jest chętnie odwiedzany przez spacerowiczów i ro-
werzystów. Ale czy każdy z nas wie jakie są zasady ruchu na mrągowskiej promenadzie? Je-
żeli macie wątpliwości warto zapoznać się z naszym artykułem.

Promenada nad jeziorem Czos w Mrągowie na odcinku od
ul. Traugutta do zabudowy Amfiteatru, jest ciągiem pieszo-ro-
werowym. Z uwagi na ograniczoną szerokość ścieżki, ruch
pieszych i rowerzystów wspólnie odbywa się na całej szeroko-
ści co jest uregulowane istniejącym znakiem C-1 3 i C-1 6. Na
pewnych odcinkach promenady oraz krzyżujących się z nią
drogach, z uwagi na sąsiedztwo nieruchomości mieszkalnych,
dopuszcza się ruch pojazdów mieszkańców oraz służb komu-
nalnych obsługujących te nieruchomości. W takich przypad-
kach, zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego, konieczne
jest na drodze dopuszczenie ruchu pojazdów innych niż rowe-

ry. Nie obowiązują wówczas znaki C-1 3 i 1 6 „droga dla pie-
szych i rowerów”.

Promenada nad jeziorem Czos w Mrągowie na odcinku od
ul. Traugutta do ZOS BAZA w Mrągowie, jest ciągiem pieszo –
jezdnym oznakowanym znakiem D-40 tzw. „strefą zamieszka-
nia”, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej
udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierw-
szeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu
w każdym wypadku). Wyznaczony kolorem czerwonym pas, w
tym przypadku służyć ma pieszym jako chodnik, a nie ścieżka
rowerowa, jak powszechnie jest stosowana.



S16 to lepsze powiązanie ze światem
i komfort życia w mieście
Z perspektywy Mrągowa budowa drogi S1 6 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z ob-
wodnicą miasta przyniesie szereg korzyści – przekonuje samorząd miejski. Wśród nich wła-
dze wskazują na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, potencjał rozwoju
oferty przewoźników zbiorowych oraz poprawę obsługi ruchu turystycznego.

W ramach budowy ekspresówki S1 6
na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo po-
wstać ma obwodnica Mrągowa. Jak prze-
konuje samorząd, inwestycja ta znacząco
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców mazurskiego miasta. Ma
mieć to związek z jednej strony z wypro-
wadzeniem ruchu tranzytowego z uważa-
nej za wypoczynkową miejscowości, a z
drugiej – z poprawą skomunikowania jej z
resztą kraju.

Udogodnienia w ruchu pojazdów prze-
łożą się na poprawę bezpieczeństwa

Obecnie ruch przelotowy prowadzony
jest przede wszystkim po drodze krajowej
nr 1 6, mocno obciążona jest też ul. Kolejo-
wa, która ma status drogi gminnej. – Drogi
te zbierają ruch zarówno z Olsztyna, jak i z
Giżycka i Kętrzyna, Mikołajek i Augustowa
oraz Szczytna i Pisza – wylicza Tadeusz
Łapka, pierwszy zastępca burmistrza Mrą-
gowa. – Pomimo funkcji drogi zbiorczej ru-
chu przyspieszonego, jaką pełni DK-1 6,
biegnie ona w terenie zabudowanym z
wielorodzinną zabudową mieszkaniową i
szkołami wraz z kompleksem sportowym
zagospodarowanym na obszarze po byłej
jednostce wojskowej – zauważa.

Podkreśla on, że przy ulicach, którymi
biegnie droga krajowa, znajdują się także
sklepy, w tym supermarkety. – Planowana
inwestycja zwiększy przepustowość, ale
przede wszystkim poprawi warunki życia
mieszkańców oraz [przyniesie] udogodnie-

nia dla ruchu pojazdów – ocenia rozmów-
ca. Jego zdaniem z tych ostatnich wynikać
będzie ograniczenie poziomu hałasu, spa-
dek zanieczyszczenia powietrza i ogólna
poprawa bezpieczeństwa.

Po nowej drodze kursować będzie wię-
cej autobusów?

– Miasto Mrągowo nie ma obecnie wy-
starczająco zaspokojonych potrzeb komu-
nikacyjnych – zauważa przy tym zastępca
burmistrza. Ocenia on, że inwestycja do-
prowadzi do znacznej poprawy połączenia
drogowego wewnątrz regionu Warmii i Ma-
zur poprzez możliwość rozbudowy usług
przewozowych. Ma być to istotne w jego
opini i także z punktu widzenia całego po-
wiatu mrągowskiego i przyniesie korzyści
zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

– Z uwagi zaś na fakt, że połączenie bę-
dzie istotnym szlakiem tranzytowym, po-
zytywnie wpłynie również na rozwój
gospodarki obszarów przemysłowych mia-
sta – przewiduje Tadeusz Łapka.

Dodaje on, że zarówno samorząd, jak i
mieszkańcy oraz mrągowscy przedsię-
biorcy bral i udział w konsultacjach doty-
czących ogólnej koncepcji i dokumentacji
projektowej przedsięwzięcia. Sama gmina
nie planuje zaś żadnych inwestycji wła-
snych związanych z budową drogi S1 6. –
Budowę dróg wspomagających oraz prze-
budowę istniejących w celu dowiązania do
planowanych połączeń przewiduje inwe-
stor – stwierdza przedstawiciel samorzą-
du.

Kasper Fiszer
www.rynekinfrastruktury.pl

KOMUNIKAT
BURMISTRZAMIASTAMRĄGOWO

Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości, że w związku z reorganizacją oraz

zmniejszeniem stanu osobowego Straży Miejskiej w Mrągowie, zmianie ulegają godziny pracy strażników.

Straż Miejska w Mrągowie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-1 5.00.

Zgłoszenia osobiste przyjmowane są codziennie w godzinach 11 .00-1 3.00 w Komendzie Straży Miejskiej w

Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60 A, natomiast telefoniczne w godzinach urzędowania tj . 7.00-1 5.00

pod numerem tel. 89 741 90 37 . Zmiana ma charakter tymczasowy .

Poza wyznaczonymi dniami i godzinami pracy zgłoszenia proszę kierować do Komendy Powiatowej Policj i

w Mrągowie pod numer alarmowy 997.



Dotacje na nasze drogi. Złożyliśmy wnioski!
Miasto Mrągowo złożyło dwa wnioski do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. remontu
dróg na mrągowskim zatorzu i remontu ulicy Okulickiego. Inwestycje mają szanse na dofinan-
sowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ciągów komu-
nikacyjnych wraz z infrastruktu-
rą techniczną "Na Zatorzu" ma
objąć ul ice: Orzeszkowej, Plac
Słowackiego i część ul. Krasiń-
skiego. Obecnie drogi posiada-
ją nawierzchnię z płyt
betonowych typu JOMB. W ra-
mach inwestycji planowane jest
wykonanie drogi o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej,
chodników, a także budowę
oświetlenia ul icznego i kanali-
zacji deszczowej oraz przebu-
dowę kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej.

Wnioskowana inwestycja
obejmuje zakresem Etap I , z
wyłączeniem zakresu dotyczą-

cego przebudowy drogi ul . Tu-
wima, która zostanie
sfinansowana w całości ze
środków własnych.

Wartość projektu to ponad
5,5 mil iona złotych.

Budowa odcinka ulicy Ge-
nerała L. Okulickiego w Mrągo-
wie obejmuje budowę na
odcinku od DK nr 59 (Zachod-
niej Obwodnicy miasta Mrągo-
wa) do skrzyżowania z drogą
prowadzącą do centrum Miasta
oraz do os. Mazurskiego i os.
Parkowego. Obecnie droga jest
drogą gruntową. W ramach in-
westycji planowane jest wyko-
nanie drogi o nawierzchni
bitumicznej, jednostronnego

chodnika z betonowej kostki
brukowej, ścieżki rowerowej, a
także oświetlenia ul icznego,
kanalizacji deszczowej, kanału

technologicznego oraz nasa-
dzeń zieleni.

Wartość projektu to prawie
3,5 mil iona złotych.

Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa: Mamy spore szanse na uzyskanie dofinansowania dla naszych za-
dań. Rozmawialiśmy z wojewodą Arturem Chojeckim i poinformowaliśmy go jak bardzo zależy nam na tych inwesty-
cjach. Przypomnę również, że niedawno znaleźliśmy się na liście rankingowej konkursu NFOŚiGW, a nasz wniosek,
dotyczący budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie Mrągowa, pozytywnie przeszedł oce-
nę wg kryteriów formalnych i może otrzymać ponad 16 milionów złotych dofinansowania. Wartość całego projektu to
ponad 24 miliony złotych. Projekt został zgłoszony w poprzedniej kadencji samorządu za co bardzo dziękuję po-
przednim władzom miasta. Osobiście również zabiegałem o jego dobrą ocenę i jak się okazuję z dobrym skutkiem.
Realizacja inwestycji ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście, docelowo
umożliwi przebudowę dróg w śródmieściu. Warto jednak zauważyć, że na tę chwilę budowa uszczupli budżet miasta
o prawie 8 milionów złotych, a mieszkańcy będą musieli borykać się z utrudnieniami w ruchu. Jest również niebezpie-
czeństwo braku wykonawcy na tak ogromną inwestycje – jak dobrze wiemy w ostatnich latach wykonawcy żądają
często kwot dużo większych od planowanych przez samorząd. Zrobimy jednak wszystko, by dobrze zrealizować to
zadanie i w miarę możliwości ograniczyć problemy związane z inwestycją.

Stoją od lewej: Stanisław Bułajewski - burmistrz Mrągowa, Artur Chojecki
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Bogdan Moroz - Radny Miejski, Tade-
usz Łapka - Zastępca Burmistrza Mrągowa.

Odebraliśmy nagrody w konkursie „Świeć się z Energą”
Miasto Mrągowo wygrało etap wojewódzki plebiscytu „Świeć się z Energą” i znalazło się w
gronie 1 6 najładniej świątecznie oświetlonych miast w Polsce. W nagrodę organizator konkur-
su, czyli Grupa Energa, przekazał władzom miasta sprzęt AGD o wartości 1 0 tysięcy złotych.
Nagrody trafią do potrzebujących mieszkańców miasta.

Akcja „Świeć się z Energą” w tym roku odbyła się już po raz
1 0. O miano najładniej świątecznie przystrojonej miejscowości w
Polsce rywalizowało aż 1 59 miast, natomiast do finału plebiscytu
awansowało 1 6 miejscowości reprezentujących 1 6 województw.

W naszym regionie wygrało Mrągowo i wywalczyło zestawy
sprzętu AGD o wartości 1 0 tysięcy złotych.

- Cieszymy się, że już po raz drugi mrągowska iluminacja
spodobała się mieszkańców naszego województwa – mówi Stani-
sław Bułajewski, burmistrz Mrągowa. – Otrzymany sprzęt AGD
trafi do potrzebujących mieszkańców wymagających społecznego
wsparcia. O tym kto otrzyma pomoc zdecyduje w najbl iższym
czasie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

"Świeć się z Energą" to plebiscyt, w którym miasta prezentują
świąteczne iluminacje. Podstawowe cele konkursu to niesienie
pomocy potrzebującym i aktywizowanie społeczności lokalnych,
zachęcanie Polaków do prezentowania swojego patriotyzmu -
przywiązania do miasta i regionu. W tym roku odbyła się 1 0 edy-
cja akcji . Mrągowo w rywalizacji regionalnej pokonało inne miasta
z województwa m. in. Olsztyn, Ostródę, Ełk, Elbląg.



Mrągowscy hotelarze zdecydują na co
przeznaczyć opłatę klimatyczną
Ponad 340 tysięcy złotych w zeszłym roku wpłynęło do miejskiej kasy w ramach tzw. opłaty
klimatycznej - lokalnego podatku, który zbierają mrągowianie świadczący usługi hotelarskie.
Miasto chce, by o wydatkowaniu tych pieniędzy decydowali hotelarze. - Będziemy pierwszym
samorządem w Polsce, który wprowadzi takie rozwiązanie - mówi Stanisław Bułajewski, bur-
mistrz Mrągowa.

Opłata kl imatyczna pobierana jest w
wielu miastach naszego kraju za korzysta-
nie z walorów krajobrazowych czy uzdro-
wiskowych. Zasila budżety samorządów i
pomaga w realizacji wielu ważnych inwe-
stycj i .

- W Mrągowie co roku do ogólnego bu-
dżetu miasta wpływa z tego tytułu pokaźna
suma - mówi Robert Wróbel, radny miejski
i kierownik Mrągowskiego Centrum Infor-

macji Turystycznej. - W zeszłym roku była
to kwota około 343 tysięcy złotych. O jej
wydatkowaniu decydowały tylko władze
miasta. Teraz chcemy, by o przeznaczeniu
pieniędzy rozstrzygały w stu procentach
podmioty, które je zbierają. Rozwiązanie
polegające na utworzeniu Mrągowskiego
Budżetu Turystycznego, dzięki któremu
podmioty zaangażowane w pobór opłaty,
jednocześnie miałyby wpływ na realizację

projektów promocyjnych i infrastruktural-
nych jest ewenementem na skalę kraju.
Cieszę się, że pomysł znalazł wsparcie
władz miasta.

Burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajew-
ski, dodaje: - Właściciele obiektów hotelar-
skich znają potrzeby i oczekiwania
turystów. Na bieżąco śledzą również tury-
styczne trendy. To między innymi ich dzia-
łania przyciągają jak magnes turystów do
Mrągowa. Ich głos jest cenny, dlatego
chcemy brać go pod uwagę.

Władze miasta spotkały się już z hote-
larzami i przedstawiły im pomysł wydatko-
wania pieniędzy z opłaty kl imatycznej.
Wszyscy zgodnie stwierdzil i , że propono-
wane rozwiązanie jest dobre, a opłata kl i-
matyczna powinna być w całości podstawą
finansowania systemu promocji i rozwoju
turystyki w naszym mieście.

- Wprowadzając taki system rozdziału
pieniędzy, będziemy pierwszym samorzą-
dem w Polsce, który w taki sposób współ-
pracuje z branżą turystyczną - mówi
Stanisław Bułajewski. - Lokalna turystyka
potrzebuje wsparcia, trzeba podnieść
atrakcyjność Mrągowa i podkreśl ić jego tu-
rystyczny charakter.

Szkolenia „Ja w Internecie” na półmetku
Dziesięć z dwudziestu szkoleń "Ja w Internecie" za nami. Certyfikaty ukończenia kursu otrzy-
mało już 1 20 uczestników! Wciąż trwa rekrutacja na kolejne szkolenia.

Projekt "Ja w Internecie" to cykl bezpłatnych szkoleń, mają-
cych na celu naukę bezpiecznego korzystania z internetu oraz po-
kazania jak przydaje się on w prowadzeniu własnego biznesu,
poszukiwaniu pracy i codziennym życiu. W ramach projektu zo-
stanie przeprowadzonych jeszcze 1 0 szkoleń w 6 modułach tema-
tycznych do wyboru:
Mój biznes w sieci; Działam w sieciach społecznościowych; Two-
rzę własną stronę internetową (blog); Moje finanse i transakcje w
sieci; Rodzic w Internecie; Kultura w sieci

I lość przeprowadzonych szkoleń w danym temacie zależy od
zainteresowania. Rekrutacja wciąż trwa. Szkolenia odbywają się
w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej (ul . Kopernika 2C).
Zajęcia są bezpłatne. Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu
Miejskiego w Mrągowie.
Informacji udziela :
Marta Krasowska –koordynator projektu, tel. 89 741 90 41
m.krasowska@mragowo.um.gov.pl

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Mrągowo w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Program Opera-
cyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operato-
rem programu w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji jest Fundacja Le-
galna Kultura.



Ruszyła Mrągowska Rada Biznesu
Odbyło się pierwsze spotkanie Mrągowskiej Rady Biznesu. Wśród przedsiębiorców, którzy
wejdą w jej skład, znaleźli się przedstawiciele zarówno dużych jak i małych firm, produkcji
oraz usług. Na spotkaniu ustalono zasady współpracy oraz wstępny harmonogram spotkań.
Rada Biznesu to dobrowolne zrzeszenie
przedsiębiorców, pełniące funkcję dorad-
czą. To również głos mrągowskiego bizne-
su w sprawach związanych z
gospodarczym rozwojem miasta. Przedsię-
biorcy zgodnie stwierdzil i , że skład Rady
jest otwarty dla każdego i w każdej chwil i
można do niej dołączyć.
Przedstawiciele mrągowskiego biznesu,
którzy tworzą Radę to :
• Krzysztof Czepiel inda - Mazur Travel
• Bogdan Dziamałek - SM Metalowiec
• Andrzej Figura - Cech Rzemiosł Różnych
• Janusz Gruszczewski - Zakład Metalowy
Agromasz
• Stanisław Huszcza - Hotel Huszcza
• Anna Krysiak - Biuro Rachunkowe Rach-
Ekspert
• Paula Lewakowska - Siłownia Power
Gym, Miasteczko Mrogovil le
• Władysław Marczuk - Vita-Wet
• Lubomir Melnicki - Mrągowskie Stowarzy-
szenie Gospodarcze
• Wiesław Mierzejewski - Firma Inter Wi-
dex
• Adam Pędzich - Firma Adams
• Marcin Piwowarczyk - SM Mlekpol

• Tomasz Radziewiński - Quady Mrągowo,
Fun-Park
• Krystian Szymelfejnik - For-Mech Sp. z
o.o.
• Krzysztof Trzciński - Cech Rzemiosł Róż-
nych, Cukiernia Jagodzianka
• Bogusław Wilk - Usługi szkoleniowe

Kolejne spotkanie zaplanowano na
czerwiec. Do tego czasu przedsiębiorcy

mogą zgłaszać propozycje tematów, które
należy poruszyć podczas spotkań Rady.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie oso-
by prowadzące działalność gospodarczą,
które chciałyby mieć wpływ na politykę roz-
woju miasta.

Swoje uwagi i pomysły można słać do
p. Magdy Maślanki na adres:
m.maslanka@mragowo.um.gov.pl

Wojciech Malajkat poleca Mazury!
Mazury to Biznes - to hasło ogólnopolskiej kampanii promocyjnej,
która ruszyła w kwietniu tego roku i ma za zadanie promować poten-
cjał gospodarczy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Twarzą kampanii
został mrągowianin Wojciech Malajkat. To pierwsza kampania infor-
macyjno-promocyjna naszego regionu na tak wielką skalę.

Obejmuje ona promocję w telewizj i , radiu,
prasie, internecie, działania PR w Polsce i zagra-
nicą, w mediach społecznościowych, spoty vi-
deo, wywiady z biznesem i samorządowcami
oraz wizyty studyjne dziennikarzy.

Celem kampanii jest dotarcie do jak najwięk-
szej l iczby liderów opini i , inwestorów i profesjo-
nal istów, odbiorców polskich usług oraz turystów
biznesowych. Przekonujemy w niej, że Mazury to
coś więcej niż turystyka. Kraina Wielkich Jezior
Mazurskich jest regionem atrakcyjnym pod
względem możliwości rozwoju biznesu, posiada-
jącym przewagę konkurencyjną nad innymi re-
gionami Polski, gdzie z sukcesem można
prowadzić i rozwijać biznes. Zachęcamy do od-
wiedzenia strony internetowej www.mazurytobiz-
nes.pl oraz śledzenia kampanii w mediach
społecznościowych www.facebook.com/Mazury-
toBiznes

Kampania promocyjna „Mazury to Biznes” to
część projektu promocji gospodarczej „7 Cudów
Mazur”, którego celem jest wypracowanie oferty
gospodarczej regionu, integrację i koordynację
jednostek odpowiedzialnych za obsługę inwesto-
ra oraz wzmocnienie wizerunku Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich jako miejsca atrakcyjnego dla
biznesu.

Oprócz kampanii promocyjnej, głównymi
działaniami projektowymi są:
- stworzenie mazurskiego systemu obsługi inwe-
stora dla całej krainy wielkich jezior
- utworzenie portalu, na którym przedsiębiorca
znajdzie informacje gospodarcze dla całego re-
gionu
- wizyty studyjne przedsiębiorców i dziennikarzy
z zagranicy
- organizacja cyklu konferencji biznesowych „Ma-
zury to Biznes”, najbl iższa odbędzie się we wrze-
śniu w Mrągowie.

MSG z odświeżonym
zarządem

Dobiegła końca czterolet-
nia kadencja zarządu Mrą-
gowskiego Stowarzy-
szenia Gospodarczego. W
sobotę, 1 3 kwietnia, do-
konano wyboru nowych
władz.

Prezesem Stowarzyszenia
został ponownie Stanisław
Brodowski, a jego zastępcą
Marcin Nosek z firmy IQ
Connect. Funkcję skarbnika
powierzono Władysławowi
Marczukowi, a sekretarza -
Wojciechowi Trawińskiemu.

MSG powstało w 1 999 r.
by wspierać inicjatywy lokal-
nej działalności gospodarczej.

Od początku swojej dzia-
łalności MSG organizuje co-
roczne konkursy „Przed-
siębiorcy Roku”, w których
nagradza przedsiębiorców
osiągających najlepsze rezul-
taty swojej działalności.

Obecnie Mrągowskie Sto-
warzyszenie Gospodarcze li-
czy 24 członków, w tym 20
zwyczajnych, 2 honorowych i
2 wspierających.



Pijmy dobrą, mrągowską kranówkę!
Człowiek każdego dnia powinien pić mniej więcej dwa litry wody. Przeciętnie każdy, kto pije
butelkowaną wodę, musi za nią zapłacić ok. 1 00 zł miesięcznie. A nasza kranówka jest na
prawdę zdrowa, ekologiczna, tańsza i smakuje dobrze! Do picia wody z kranu zachęcają:
Andrzej Wołosz - dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie, a także Jakub
Doraczyński - Radny Miejski i pracownik ZWiK.
- Coraz częściej zamiast kupować wo-
dę w butelkach pijemy ją bezpośrednio
z kranu. Czy mieszkańcy Mrągowa mo-
gą śmiało pić wodę z kranu?
- Andzrej Wołosz: Biorąc pod uwagę wyniki
badań próbek wody pobieranych regular-
nie zarówno na stacji uzdatniania jaki na
sieci wodociągowej jak najbardziej tak. Z
punktu widzenia konsumenta najistotniej-
szy jest fakt, że woda w naszym wodocią-
gu jest bezpieczna do spożycia zarówno
pod względem fizyko-chemicznym jak i mi-
krobiologicznym. Wszystkie badane para-
metry spełniają wymagania dla wody
przeznaczonej do spożycia dla ludzi okre-
ślone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Odrębną rzeczą są indywidualne preferen-
cje konsumentów. Woda butelkowana mo-
że posiadać lepsze właściwości
organoleptyczne aniżel i woda z kranu. Wy-
nika to z faktu, że woda butelkowana musi
spełniać bardziej rygorystyczne wymaga-
nia określone w odrębnych przepisach i
często jest w procesie produkcyjnym „ulep-
szana”. Zdarza się także że smak, zapach
i barwę wody z kranu pogarsza stan insta-
lacj i wewnętrznej u odbiorcy na co nasz
Zakład nie ma wpływu.
Z całą pewnością za piciem wody z kranu
przemawia aspekt ekonomiczny, jest ona
po prostu dużo tańsza. Litr „kranówki” w
Mrągowie kosztuje 0,26 grosza czyli jest
500 razy tańsza od wody butelkowanej.
Wspomnę jeszcze o aspekcie ekologicz-
nym, pijąc wodę z kranu nie zużywamy
plastykowych opakowań.

- Jakiej jakości jest mrągowska kra-
nówka?
- Jakub Doraczyński: Woda na potrzeby
naszego miasta wydobywana jest z utwo-
rów geologicznych trzecio i czwartorzędo-
wych za pomocą studni głębinowych o
głębokościach od 50-1 20m. Woda z ujęć
głębinowych charakteryzuje się bardzo do-
brą jakością pod względem zawartości mi-
nerałów i ich związków oraz czystością
pod względem zawartości mikroorgani-
zmów szkodliwych dla człowieka. Brak za-
nieczyszczeń bakteriologicznych pozwala
uniknąć konieczności stosowania dezyn-
fekcji wody (metodą chlorowania) co
znacznie pogorszyłoby jej smak.
Negatywną cechą wody pozyskiwanej z
ujęć głębinowych jest często podwyższona
zwartość żelaza oraz manganu. Aby osią-
gnąć wymaganą przepisami jakość wody
do picia niezbędna jest redukcja zawarto-
ści obu pierwiastków, jak również zmniej-
szenie mętności wody. Po zakończeniu
procesu uzdatniania zawartość tych pier-
wiastków w naszej wodzie jest znacznie
poniżej dopuszczalnych wartości. Z pełny-

mi analizami badań fizyko – chemicznymi
oraz bakteriologicznymi można się zapo-
znać wchodząc na naszą stronę interneto-
wą: www.zwik.mragowo.pl.
Jeżeli chodzi o twardość wody to nasza
woda wg skali twardości ogólnej wody
osiąga stopień średnio twardy. Twardość

ogólna wody – określa sumaryczną zawar-
tości jonów wapnia (Ca) i magnezu (Mg).
Twardość ogólna mrągowskiej wody wyno-
si ok. 325 mg/l itr (CaCO3), przy warto-
ściach dopuszczalnych: maksymalnej 500
mg/l itr (CaCO3) i minimalnej 60 mg/l itr (Ca-
CO3).
Oceniając zalety lub wady stopnia twardo-
ści wody, należy na to spojrzeć dwojako:
biorą pod uwagę relacje twardość wody a
zdrowie człowieka oraz twardość wody a
prowadzenie gospodarstwa domowego.
Według Światowej Organizacji Zdrowia nie
ma żadnych przekonujących dowodów, że
twardość wody powoduje niekorzystne
skutki zdrowotne u ludzi. Wręcz przeciw-
nie, wyniki l icznych badań sugerują, że
twarda woda może chronić przed niektóry-
mi chorobami, szczególnie układu krążenia
i ma ochronny wpływ na zdrowie człowie-
ka. Faktem jest, że magnez i wapń, nie-
zbędne w diecie człowieka, są łatwiej
przyswajalne z wody niż z pożywienia. Ma-
gnez zawarty w wodzie do picia jest ok. 30-
krotnie łatwiej wchłaniany w porównaniu z
magnezem pochodzącym z żywności.
Miękka woda, pozbawiona tych pierwiast-
ków, może być większym zagrożeniem dla
organizmu niż woda twarda. Miękka woda
wykazuje znaczną aktywność korozyjną i w
związku z tym charakteryzuje się zwykle
większym stężeniem metal i ciężkich,
zwłaszcza ołowiu.

Niektóre dane sugerują, że bardzo miękka
woda o twardości mniejszej niż 75 mg/l
może mieć niekorzystny wpływ na gospo-
darkę mineralną. Dlatego zmiękczanie
twardej wody, powinno być starannie roz-
ważone, a w przypadku wody przeznaczo-
nej do spożycia wręcz należy tego unikać.

- W jaki sposób badana jest woda i co
jaki czas, w celu sprawdzenia jej przy-
datności do picia?
- Przydatność mrągowskiej wody do spo-
życia stwierdza Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Mrągowie na
podstawie wyników badań laboratoryjnych.
W naszym przypadku w ramach nadzoru w
ciągu roku pobieranych jest łącznie 21
prób kontrolnych na sieci wodociągowej w
różnych punktach miasta. Pobierane są
również próby wody uzdatnionej na stacji
uzdatniania wody oraz próby wody suro-
wej. Dla przykładu w roku 201 7 wykonano
łącznie ponad 60 badań jakości wody.
Obecnie prowadzone są roboty budowla-
ne, po zakończeniu których będziemy po-
siadać własne laboratorium do badań
fizyko-chemicznych. Pozwoli nam to na
bieżąco kontrolować jakość produkowanej
wody.

- Czy jakość wody w butelkach różni się
od jakości wody z kranu wMrągowie?
- Andrzej Wołosz: Moim zdaniem jakość
wody z kranu niczym nie ustępuje jakości
niektórej wody butelkowanej. Mówiąc nie-
której , mam na myśli wodę, która nie jest
dodatkowa wzbogacaną różnymi pier-
wiastkami. Myślę, że każdy ma w tym kie-
runku wyrobione swoje zdanie. Ja polecam
picie wody z kranu, szczególnie dobrze
schłodzonej.

Do picia wody z kranu zachęcają: Andrzej Wołosz - dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Mrągowie (po prawej), a także Jakub Doraczyński - Radny Miejski i pracownik ZWiK.







Chcę się wykazać, by być dobrze ocenionym
O początkach pracy w urzędzie, o zakresie obowiązków i integracji środowisk młodzieżowych
rozmawiamy z Krystianem Korzyckim - drugim zastępcą burmistrza Mrągowa.

- Początki pana urzędowania nie
były łatwe. Na samym starcie poja-
wiły wątpliwości, co do pana kom-
petencji. Jak pan to odbiera?

- Zadziało to na mnie motywująco.
Od samego początku wziąłem się do
pracy, by udowodnić, że jestem do-
brze przygotowany do pełnienia po-
wierzonej mi funkcji . Cieszy mnie fakt,
że dużo komentarzy jest pozytywnych,
dobrze, że duża część mieszkańców
widzi potencjał w mojej osobie. Uwa-
żam, że młodzi ludzie powinni mieć
wpływ na Miasto, bardzo ważne jest
też odmłodzenie kadr zarządzających
samorządem. Nowo wybrany bur-
mistrz to widzi i daje szanse takim
osobom jak ja. W Mrągowie, w ostat-
nich latach, młodzi ludzie nie byli na
takim poziomie włączani w proces
współrządzenia i ponoszenia odpowie-
dzialności za Miasto . Oczywiście „nie
od razu Kraków zbudowano” – wszyst-
ko co wymaga zmian, wymaga też
czasu, wymaga zmiany sposobu my-
ślenia. Będę reprezentował sposób
myślenia młodszej części naszej Małej
Ojczyzny, ale też wdrażał pomysły po-
zostałych Mieszkańców. Zamierzam w
pełni poświęcić się Miastu i jego
Mieszkańcom.

- Czy objęcie takiego stanowiska
buduje pewność siebie?

- Tak. Otrzymałem duży kredyt za-
ufania, dlatego swoją pracą postaram
się udowodnić, że decyzja pana bur-
mistrza nie była pomyłką. Wiem, że
wszystko to co robię jest obserwowa-
ne, więc chcę się wykazać, by później
być dobrze ocenionym. Chcę też by
Mieszkańcy wiedziel i , że nie przysze-
dłem do urzędu dla pieniędzy. Oczywi-
ście są one w życiu ważne, ale dla
mnie nie są najważniejsze. Zanim
przyjąłem ofertę pracy w urzędzie mia-
łem wiele lepszych finansowo propo-
zycji , które były zgodne z moim
dotychczasowym doświadczeniem i
wykształceniem. Mogłem też wyjechać
do innego miasta lub za granicę, jed-
nakże postanowiłem zostać i być czę-
ścią pozytywnych zmian jakie już
dokonują się w Mrągowie.

- Burmistrz Bułajewski określił
pana zakres obowiązków. Czego
dotyczy?

- Mój zakres obowiązków jest bar-
dzo szeroki. Są to między innymi kwe-
stie związane z uzyskaniem przez

Miasto statusu uzdrowiska. Jednak za-
nim do tego dojdzie musimy uzyskać
status obszaru ochrony uzdrowisko-
wej. Będziemy również staral i się wy-
budować termy. Jesteśmy po
wstępnych rozmowach z osobą odpo-
wiedzialną za projekt oraz wykonanie
Term Uniejów.

Jeśl i chodzi o promocję Miasta,
planujemy stworzyć nowy format im-
prez na kolejny rok. Na tę chwilę mo-
gę jedynie zdradzić, że prowadzimy
zaawansowane rozmowy z kilkoma or-
ganizatorami, dzięki którym sprowa-
dzimy do Miasta nowe znane twarze
między innymi z mediów społeczno-
ściowych.

W tym momencie koordynuję rów-
nież prace związane z rozpoczęciem
przez miejską spółkę „Mrongovil le” no-
wej działalności polegającej m. in. na
prowadzeniu pod mrągowskim amfite-
atrem lokalu gastronomicznego. Se-
zon już blisko, a więc czasu jest
bardzo mało – musimy podjąć wiele
działań o charakterze administracyjno-
prawnym. Wierzę jednak, że już ten
rok pokaże prawdziwy potencjał tej
spółki, a w przyszłości przy jej wspar-
ciu pozwoli wypromować i sfinanso-
wać wiele ciekawych imprez w
mieście.

W zakresie swoich obowiązków

mam także wspomnianą współpracę z
młodzieżą. Chcę być łącznikiem mię-
dzy urzędem, a młodymi ludźmi i sto-
warzyszeniami w których działają.
Każdy młody mieszkaniec Mrągowa
może przyjść do mnie ze swoimi po-
mysłami i przemyśleniami oraz reflek-
sjami odnośnie Miasta.

- Na koniec proszę powiedzieć
klika słów o sobie.

- Mam 29 lat, jestem absolwentem
Prawa na Uczelni Łazarskiego w War-
szawie. Ukończyłem również studia
podyplomowe z zakresu Wyceny Nie-
ruchomości. Jestem uczestnikiem se-
minarium doktorskiego. Interesuję się
nieruchomościami, uwielbiam zabytki,
nowe technologie, motoryzację oraz
sport - szczególnie piłkę nożną i sporty
motorowe. Mieszkam w Mrągowie, z
którym jestem związany od najmłod-
szych lat. Moi rodzice prowadzą tu od
wielu lat działalność gospodarczą,
dlatego znane mi są problemy z jakimi
borykają się małe i średnie firmy oraz
czego oczekują od władz miasta. Po
studiach miałem możliwość pozosta-
nia w Warszawie i podjęcia pracy w
renomowanej kancelari i , jednak za-
wsze jakoś szczególnie ciągnęło mnie
na Mazury. Tu po prostu czuję się naj-
lepiej, tu jest mój domu.



Burmistrz Miasta Mrągowa

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na najem lokalu użytkowego położonego w Mrągowie, ul. Wojska

Polskiego 1, obręb nr 6, działka nr 323/2, nr księgi wieczystej: OL1M/00034936/8, na okres 3 lat, z przeznaczeniem

na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej dla otoczenia.

Lokal użytkowy o powierzchni 68,25 m2, usytuowany jest na parterze budynku, składa się z 4 pomieszczeń. W lokalu

znajduje się instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej i zimnej wody, instalacja

kanalizacyjna.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot najmu położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z

usługami nieuciążliwymi.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lat.

Wywoławcza stawka czynszu najmu netto za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 9,30 zł.

Najemca lokalu użytkowego będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej za 1 m²

powierzchni użytkowej lokalu, powiększony o 23% VAT.

Stawka czynszu podlega podwyższeniu co roku, w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Wynajmującego, w

wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy pierwsze kwartały roku

poprzedzającego zmianę czynszu w stosunku do trzech pierwszych kwartałów roku ubiegłego, obwieszczonego przez

Prezesa GUS i obowiązuje od dnia 01 stycznia każdego roku.

Poza czynszem najmu najemca uiszcza podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną i wodę na podstawie

wskazań podliczników lub w formie ryczałtu uzgodnionego przez strony. Najemca we własnym zakresie podpisuje

umowę na odbiór nieczystości stałych.

Przed podpisaniem umowy najmu Najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej

pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Wysokość kaucji wynosi 3-krotną wysokość miesięcznego czynszu najmu.

Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Wydatki poniesione przez najemcę na potrzeby przystosowania lokalu do wymogów prowadzonej działalności nie

podlegają rozliczeniu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie

wadium w wysokości 1 904,18 zł (słownie: jeden tysiąc

dziewięćset cztery złote 18/100 zł) w kasie Urzędu

Miejskiego, bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w

Mrągowie, PKO BP S.A. w Mrągowie, nr konta: 45 1020

3639 0000 8502 0005 1235.

Wadium należy wnieść w terminie do 30 kwietnia 2019

roku.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu

środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg,

zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium

wniesione przez pozostałych uczestników przetargu,

zwrócone zostanie im po przetargu. W przypadku gdy

uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od

zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od dnia podania do

publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu,

wniesione przez niego wadium ulega przepadkowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2019 r., w Urzędzie

Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, w pokoju nr

19, o godz. 10.00.

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Referat

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego

w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, (II piętro, pok. 50) tel.

89 741 90 25.



Rowerowa promocja Mazur na Targach w Gdańsku
Mrągowo, Giżycko, Mikołajki i Piecki wzięły udział w targach turystyki i czasu wolnego Free
Time Festiwal w Gdańsku, które odbyły się w pierwszy weekend kwietnia. Podczas wydarze-
nia w Amber Expo mazurskie samorządy oraz Luz Grupa promowały Rowerowe Mazury.

Dla dorosłych wyścig Amber Expo MTB Eliminator z torem
przeszkód ustawionym przed gdańskim centrum wystawienniczo-
kongresowym, dla dzieci strefa malucha z trasą do jazdy na ro-
werkach balansowych. Ponadto dla wszystkich kulinarne specjały
z Mazur. W taki sposób Mrągowo, Giżycko, Mikołajki i Piecki pod-
jęły wspólne działania promujące aktywny wypoczynek w ramach
hasła „Rowerowe Mazury”, przede wszystkim na dwóch kółkach.
Nic dziwnego, że mazurskie samorządy otrzymały nagrody za naj-
lepszą ekspozycję targów.

A wszystko zaczęło się w Mrągowie. . . W 201 5 roku Luz Grupa
zorganizowała zawody MTB oraz wytyczyła trasę kolarstwa gór-
skiego Bike Park Poręby. Obecnie Milko Mazury MTB jest to naj-
szybciej rozwijający się cykl wyścigów kolarstwa górskiego w
Polsce. Organizacyjna jakość wyścigów stoi na bardzo wysokim
poziomie. Potwierdzeniem dużego zaufania było powierzenie w
201 8 roku Luz Grupie organizacji Mistrzostw Polski w kolarstwie
górskim na Górze Czterech Wiatrów, w których wzięła udział Maja
Włoszczowska.

W tym roku odbędzie się aż 1 2 imprez w ramach cyklu Milko
Mazury MTB, które zasięgiem obejmą całą południową część wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. Do tej pory udział w Milko
Mazury MTB wzięło bl isko 8 000 zawodników i zawodniczek z ca-
łej Polski, a zmagania na trasach obserwowało około 50 000 kibi-
ców. Impreza była promowana podczas Free Time Festiwal,
jednego z najważniejszych wydarzeń rowerowych w Polsce. Tego-
roczna edycja odbyła się w dniach 6 - 7 kwietnia. W tym roku licz-
ba odwiedzających osiągnęła ponad 20.000.

Imprezy organizowane w Mrągowie w ramach cyklu Milko Mazury
MTB:
20.07.201 9 - Bike Park Niedźwiedzi Szlak (XCO)
1 5.09.201 9 - Wyścig o Niedźwiedzią Łapę
1 5.09.201 9 - UCI MTB Marathon

Robert Wróbel - kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Tu-
rystycznej.

Ponad 18 tysięcy złotych na
„Być dla innych”. To rekord!
Działania charytatywne związane z akcją Ewy Gnozy "Być dla innych" przyniosły ponad 1 8 ty-
sięcy złotych. Zebrana kwota jest najwyższa w porównaniu do poprzednich edycji imprezy.

- Jestem bardzo szczęśliwa z uzbieranej sumy, ale naj-
bardziej cieszy mnie fakt, że z roku na rok w naszej akcji
bierze udział coraz więcej osób, a poziom integracji rośnie -
mówi zadowolona Ewa Gnoza, organizatorka akcji . - Dzięki
zbiórce podopieczni z Domu Pomocy Społecznej w Mrągo-
wie wyjadą na wymarzone wakacje. Dziękuję wszystkim za
uczestnictwo w imprezie i już zapraszam na kolejną, 20-tą
edycję imprezy, która odbędzie się za rok!

- Wsparcie jest nieocenione - dodaje Jolanta Iwanicka,
dyrektor DPS w Mrągowie. - Dzięki darczyńcom będziemy

mogli zorganizować naszym podopiecznym kolonie nad pol-
skim morzem. Będą to dwa tygodniowe obozy, które odbędą
się w miesiącach letnich. Sami nie bylibyśmy w stanie opła-
cić pobytu, dlatego bardzo dziękuję darczyńcom za ofiar-
ność.

Impreza charytatywna "Być dla innych" odbyła się 7
kwietnia w CKiT w Mrągowie. Na sali widowiskowej odbywa-
ły się występy artystyczne, prowadzone były l icytacje. W ho-
lu wystawione były między innymi stoiska , na których
można było zakupić wyroby rękodzielnicze.



Gala Operowo-Operetkowa

25 kwietnia o godz. 1 8.00 zapraszamy do Centrum Kul-
tury i Turystyki na GALĘ OPEROWO-OPERETKOWĄ w
wykonaniu artystów Grupy Operowej Sonori Ensemble.
To wyjątkowy koncert przywodzący na myśl najwspa-
nialsze tradycje operowe!

Wyjątkowa Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu znakomi-
tych, utalentowanych artystów Grupy Operowej Sonori Ensemble
to przebojowy koncert, podczas którego zabrzmią czardasze, wal-
ce, toasty, miłosne arie i duety, sceny operowe i operetkowe, a
także standardy jazzowe, pieśni neapolitańskie i popularne pio-
senki. Przed Państwem niepowtarzalna podróż muzyczna, pełna
emocji i wzruszeń. W programie najsłynniejsze sceny z oper:
"Carmen", "Opowieści Hoffmanna", "Lakme", "Rigoletto" i wiele in-
nych, a także wiedeńskie przeboje operetkowe, jak "Księżniczka
Czardasza", "Zemsta nietoperza" czy "Wesoła wdówka".

Pełną emocji i wzruszeń ucztę z muzyką klasyczną spędzą
państwo w towarzystwie sześciu znakomitych śpiewaków – soli-
stów scen operowych z Pragi, Krakowa i Wrocławia. Popisom
śpiewaków towarzyszyć będzie wirtuozowska, brawurowa gra for-
tepianowa, a koncert oplecie słowo wiążące. Serdecznie zapra-
szamy!

Grupa Sonori Ensemble ma na swoim koncie ponad 300 kon-
certów w salach koncertowych, teatrach i innych instytucjach kul-
tury Polsce i za granicą. Do ważniejszych osiągnięć należą:
występy z Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej, trzykrotny występ
podczas Nowosolskiej Jesieni Artystycznej, gdzie artyści koncer-
towali m. in. obok Grupy MoCarta oraz orkiestry Arte dei Suonato-
ri , koncert w ramach prestiżowego cyklu „Wieczory u Attavantich”
w Jarosławiu, spektakl „Mozartiada” podczas festiwalu Drama Te-
atralna w Tarnobrzegu.
Więcej informacji o zespole na stronie: www.sonori.pl
BILETY w cenie 60 zł dostępne na kupbilecik.pl oraz w recepcji
CKiT (ul. Warszawska 26, Mrągowo) tel. 89 743 34 66,
e-mail : bi lety@ckit.mragowo.pl

Otwarcie Sezonu Motorowego
Mrongoville Motorally

Zapraszamy do Mrongoville Family Town na
Otwarcie Sezonu Motorowego. Wydarzenie
połączone będzie z otwarciem Indian Saloon.

Wystąpią: MAKAR & CHILDREN OF THE CORN,
CEZARY MAKIEWICZ I KOTLERSI, ROCK KONia,

BLUES STATION DŻEM COVER BAND,
TRAFFIC JUNKY.

Więcej informacji na profilu Facebook:
Mrongoville Family Town



Wystąpi 50 dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych w
różnych technikach. Wspólnym prezentacjom przyświecać będzie
idea wzajemnej inspiracj i , wymiany doświadczeń a także populary-
zacji różnych stylów tańca. Grupy reprezentować będą: Mrągowo,
Giżycko, Wilkasy, Węgorzewo, Grudziądz, Malbork, Pozezdrze, Ryn,
Kętrzyn, Korsze, Łomży, Dywit, Olsztyna, Ełku, Piecki, Ruciane-Nida.

Przed nami ki lka godzin tańca, niesamowitej energii młodych tan-
cerzy, pomysłów, stylów, muzyki i wspólnej zabawy!

Zespoły zaprezentują choreografie w 2 kategoriach tanecznych:
street dance (hip-hop, breakdance, popping, locking, techniki po-
krewne) oraz art dance (taniec współczesny, jazz, modern jazz, tech-
niki pokrewne), z podziałem na grupy wiekowe: do 8 lat, 9-11 lat,
1 2-1 5 lat i powyżej 1 6 lat.

Prezentacje oceni jury złożone ze specjal istów reprezentujących
różne style i techniki tańca, w składzie: Karol ina Garbacik, Magda
Jędra, Ewulin, Karol „Polssky” Polak. Ocenie podlegać będzie: orygi-
nalność pomysłu, technika, interpretacja i dobór środków wyrazu,
wartości artystyczne i kulturowe. Laureaci otrzymają nagrody (rze-
czowe i finansowe) oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach.

Mazurskie Transformacje Taneczne 2019
Centrum Kultury i Turystyki wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Mrągowie zapraszają na pre-
zentacje w ramach 2. MAZURSKICH TRANSFORMACJACH TANECZNYCH. Wydarzenie odbędzie
się 27 kwietnia 201 9 r. o godz. 11 .00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. TransFormacje od-
bywają się w ramach ogólnopolskiej akcji TańczMy - Miedzynarodowy Dzień Tańca w Polsce, pod
patronatem Instytutu Muzyki i Tańca.

Marysia Sadowska wystąpi w Mrągowie!
To będzie prawdziwa muzyczna bomba! Już niebawem w Mrągowie zaśpiewa charyzmatyczna i
odważna artystka, która działa na wielu polach sztuki. Niepokorna i bezkompromisowa. Podąża
własną drogą. Jest obecna na polskiej scenie muzycznej od ponad 20 lat. Wszechstronność po-
zwala jej łączyć tak różne gatunki, jak jazz, funk, muzyka elektroniczna czy pop. 4 maja zapra-
szamy do mrągowskiego CKiT na koncert MARYSI SADOWSKIEJ!

Jest uznaną wokalistką, reżyserką, kompozytorką i autorką
tekstów. Ma na koncie 11 płyt (w tym dwie wydane w Japonii).
Przełomem w jej karierze okazał się album „Tribute to Kome-
da”(Złota Płyta), który wpisał się w historię polskiej muzyki.
Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami. Z
Michelem Legrandem jako jedyna polska wokalistka wystąpiła na
prestiżowym, jubi leuszowym Festiwalu Jazz Jamboree. Współpra-
cowała także m. in. z Michałem Urbaniakiem, Janem Ptaszynem-
Wróblewskim, Bogusławem Mecem oraz Urszulą Dudziak. Maria
ukończyła PWSFTViT na Wydziale Reżyseri i i od lat z powodze-
niem realizuje projekty fi lmowe. Jej pełnometrażowy debiut fabu-
larny „Dzień Kobiet” miał premierę na 37. Festiwalu Filmowym w
Gdyni. Obraz był wielokrotnie nagradzany w Polsce i na świecie,
m. in. Grand Prix 22. Fi lm Festival Cottbus. W 201 3 roku Maria
przyjęła zaproszenie do udziału w największym telewizyjnym
show muzycznym „The Voice of Poland”, gdzie została powierzo-
na jej rola jednego z czterech trenerów. Jako jedyna w histori i pol-
skiej edycji programu trzykrotnie doprowadziła swoich
uczestników do zwycięstwa. Po latach obfitych w sukcesy na
gruncie zarówno muzycznym jak i fi lmowym wokalistka przypie-
czętowała swoją pozycję ostatnią, wydaną w kwietniu 201 4 roku
płytą „Jazz na ulicach". Album w szybkim tempie uzyskał status
Złotej Płyty. W roku 201 7 premierę miał jej najnowszy fi lm „Sztuka
Kochania”, który opowiadał historię życia Michaliny Wisłockiej.
Fi lm zdobył mnóstwo pozytywnych recenzji , wiele prestiżowych
nagród i uplasował się na pierwszym miejscu polskiego Box Offi-
ce.Rok 201 9 będzie dla Marii rokiem muzycznym. Obecnie pracu-
je nad premierowym materiałem, którego zapowiedź usłyszymy
niebawem.

Marii Sadowskiej będą towarzyszyć: Paulina Atmańska - in-
strumenty klawiszowe; Bartłomiej Nazaruk – perkusja; Kacper Za-
sada – kontrabas; Tomasz Łabanowski – gitary; Beata Orbik –
chórek; Marta Dryl l – chórek; Ewa Lewandowska – chórek.

Wydarzenie kontynuuje ideę koncertów jazzowych organizo-
wanych przez Mrągowskie Towarzystwo Jazzowe.

BILETY
60 zł - ulgowy /uczniowie,studenci, z kartą MRTP/MKS/

75 zł - normalny
do nabycia w recepcji CKiT w Mrągowie, ul. Warszawska 26,

tel. 89 743 34 66 lub przez system: ekobilet.pl

Koncert odbędzie się 4 maja w CKiT Mrągowo
o godzinie 1 8.00






