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Drodzy mieszkańcy Mrągowa

18 marca postanowiłem powołać II Zastępcę Burmistrza Miasta Mrągowa. Na takie działania
pozwala ustawa o samorządzie gminnym. Uznałem, że młodzi ludzie Mrągowa mają prawo mieć
swojego przedstawiciela we władzach miasta. Młodzi mieszkańcy Mrągowa są sercem miasta, a
przez ostatnie 25 lat byli najczęściej ignorowani, władza ich nie słuchała. Przyszedł czas by to zmie-
nić, by młodzi ludzie mieli dużo do powiedzenia w Mrągowie.

Zaufałem Krystianowi Korzyckiemu. Jestem pewien, że scali on środowiska młodzieżowe i zadba
o ich potrzeby, nie zapominając oczywiście o innych Mieszkańcach. Pan Krystian to bardzo dobrze
wykształcony i inteligentny człowiek, znający perfekcyjnie język angielski, człowiek który ma do-
świadczenie nie tylko w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale i w pracy w sądownictwie, jest
idealnie przygotowany do pracy w administracji samorządowej.

Nowy wiceburmistrz ma bardzo dużo zadań. Będzie m. in. odpowiedzialny za proces uzyskania
przez nasze miasto statusu uzdrowiska (wymaga to wielu lat działań), budowy samorządowego do-
mu seniora jak i przygotowanie analizy działań, które w niedalekiej przyszłości, doprowadzą do bu-
dowy nowego przedszkola ze żłobkiem. Pan Krystian będzie do dyspozycji młodych osób skupionych
w różnych organizacjach i będzie im pomagał w pozyskiwaniu środków na wiele cennych inicjatyw.
Inne organizacje także będą mogły korzystać z jego pomocy i to nie tylko w czasie pracy, ale i poza
jej godzinami.

Informację o powołaniu drugiego zastępcy podałem do publicznej wiadomości na swoim profilu
Facebook, zrobiły to również media lokalne. Ku mojemu zaskoczeniu (pomimo, że tę decyzję zapo-
wiadałem już wielokrotnie) pojawiły się głosy bezpodstawnej krytyki i zarzuty braku doświadczenia
w stosunku do Pana Krystiana. Takiego zachowania zwyczajnie nie rozumiem. Moim zdaniem brak
doświadczenia w pracy w samorządzie to wielka zaleta, a nie wada: otwarty umysł w kontaktach z
młodymi ludźmi jest bardzo potrzebny. Dość tych samych osób funkcjonujących w różnych miej-
scach władzy od dziesięcioleci - czas na nowy sposób myślenia. Czas na prawdziwy rozwój miasta.
Ponadto dotychczasowe zmiany w strukturze urzędu już doprowadziły do ogromnych oszczędności,
które w skali roku oscylować będą grubo powyżej 100 tysięcy złotych w stosunku do tego co zasta-
łem. Wynagrodzenie II zastępcy zostało ustalone na poziomie ok. 60% wynagrodzenia I zastępcy.

Życzę powodzenia nowemu zastępcy, za którego powołanie biorę pełną odpowiedzialność. Pro-
szę Was również o wspieranie mojego zastępcy, a także danie mu szansy i powstrzymanie się od bez-
podstawnej krytyki. Jeśli naprawdę zależy nam na dobru Mrągowa powinniśmy działać razem i
wspierać się wzajemnie. Mieszkańcy Mrągowa w ostatnich wyborach w 80% oddali swój głos na
tych kandydatów na burmistrza, którzy zapowiadali zmiany w zarządzaniu miastem - ja tych zmian
dokonuję wspólnie z 13 osobową grupą radnych. Wierzę, że Pan Krystian sprosta postawionym za-
daniom i udowodni, że zasłużył na tę funkcję. Tylko dajmy mu czas na to, by się wykazał.

W następnym numerze Magazynu Mrągowskiego ukaże się wywiad z nowym zastępcą, z którego
dowiecie się więcej o nim i poznacie jego plany na rozwój naszego miasta. Ponadto przedstawimy
informacje jak m. in. moje działania zapobiegły utraceniu przez miasto wielu milionów złotych. Na
początku kwietnia zafunkcjonuje w urzędzie rzecznik prasowy, który zadba o to, aby Mieszkańcy
otrzymywali wszystkie informacje, zarówno te, które odnosić się będą do przyszłości jak i przeszłości.

Stanisław Bułajewski - burmistrz Mrągowa

PARASOL GRUPA WSPARCIA dla ro-
dzin obciążonych niepełnosprawnością
zaprasza na spotkania dzieci z orze-
czona niepełnosprawnością, młodzież i
rodziców. Spotkania odbywają we
wtorki, godz. 1 6:00-1 8:00, w Mrągow-
skim Centrum Aktywności Lokalnej,
przy ul Kopernika 2C, I I piętro, sala nr
11 . Kontakt: tel . : 787 345 971 , 603 755
589.
Harmonogram spotkań:
Grupa dla rodzin z dziećmi niepełno-
sprawnymi w wieku 0-1 5 lat:
02.04, 1 6.04, 07.05, 21 .05, 04.06

NIEBIESKI PARASOL – zajęcia z psy-
chologiem dla uczniów z zaburzeniami,
uczęszczających do szkół ogólnodo-
stępnych: wtorek, godz. 1 6:00-
1 7:30/1 8:00
Harmonogram spotkań:
09.04, 23.04, 1 4.05, 28.05, 1 1 .06

Miasto Mrągowo zaprasza do
udziału w projekcie „Ja w internecie”.
Projekt to cykl bezpłatnych szkoleń,
mających na celu naukę bezpieczne-
go korzystania z internetu oraz poka-
zania jak przydaje się on w
prowadzeniu własnego biznesu, po-
szukiwaniu pracy i codziennym życiu.

Szkolenia odbywają się w Mrą-
gowskim Centrum Aktywności Lokal-
nej (ul . Kopernika 2C). Zajęcia są
bezpłatne i odbywają się popołudnia-
mi i w weekendy.

Zainteresowanych zapraszamy
do Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
Referat Strategii , Rozwoju i Promocji .
Informacji udziela: Marta Krasowska
tel. 089 741 90 41 .

Projekt jest realizowany przez Gminę
Miasto Mrągowo w ramachProgramu
Operacyjnego Polska Cyfrowa z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa.
Operatorem programu jest Fundacja
Legalna Kultura



Mamy nowy program opieki
nad bezdomnymi zwierzętami

Radni, podczas lutowej sesji, jednogłośnie przyjęli nowy program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Mrągowo na rok 201 9.

Do już istniejącego progra-
mu udało się włączyć kilka no-
wych elementów po
konsultacjach społecznych (z
inicjatywy radnych MIS oraz
Stowarzyszenia Kociarze Mrą-
gowo), które dadzą szersze
możliwości dla społecznych
karmiciel i , opiekunów bezdom-
nych kotów oraz możliwości
zgłaszania spraw bezdomnych
zwierząt. W programie podane
są numery telefonów pod które
można dzwonić w razie znale-
zienia bezdomnego zwierzęcia:

Zgłoszenia w sprawie bez-
domnych zwierząt przyjmuje

w dni robocze w godz. 7.00-
20.00 – Straż Miejska pod nr
tel 667959201 , natomiast w
pozostałych godzinach oraz
w dni niepracujące – dyżurny
KPP w Mrągowie pod nr tel.
997).

Po raz pierwszy mowa jest
również o możliwości stawia-
nia domków dla kotów wol-
nożyjących. Wszystkim
odłowionym bezdomnym zwie-
rzętom zapewnione jest miej-
sce w schronisku w
Bagienicach. Program określa
również możliwość steryliza-
cji kotów wolnożyjących lub

bezdomnych, której można
dokonać po wypełnieniu wnio-
sku, dostępnego w Urzędzie
Miejskim i złożeniu go w sie-
dzibie Straży Miejskiej. Obec-
nie na usługi steryl izacji i
kastracji bezdomnych, wolno-
żyjących kotów odbył się prze-
targ w wyniku którego zostały
wyłonione dwie lecznice Pro-
Animali oraz Vita -Wet.

Społeczni karmiciele będą
mogli l iczyć również na pomoc
doraźną, w postaci karmy lub
środków na leczenie zwierząt.
Dotyczy to sytuacji wyjątko-
wych i wymagane jest złożenie

deklaracji społecznego opie-
kuna kotów wolno żyjących .
Deklarację taką, dostępną w
Urzędzie Miejskim, można zło-
żyć obecnie w Straży Miejskiej.

Społeczność lokalna zwie-
rzolubów liczy na rozwiązania
systemowe, które polepszą byt
kotów i psów, pozwolą odciążyć
zwykłych obywatel i . Zgłoszony
został również pomysł zwołania
szerokiego posiedzenia przed-
stawiciel i gmin z Burmistrzem
Miasta Mrągowo w sprawie wy-
pracowania wspólnych rozwią-
zań, dotyczących bezdomności
zwierząt.

WARTO WIEDZIEĆ!
Bezdomne zwierzęta zgłaszamy

pod numery telefonów:
-dni robocze w godz. 7.00-20.00 –

Straż Miejska pod nr tel 667959201 ,
- w pozostałych godzinach oraz w dni
niepracujące – dyżurny KPP w Mrą-

gowie pod nr tel. 997
Wszystkie bezdomne zwierzęta mają
zapewnione miejsce w schronisku

„Mój Dom” w Bagienicach

Jeśli jesteś opiekunem społecz-
nym wolno żyjących kotów masz

prawo:
- wypełnić deklarację opiekuna spo-

łecznego
- złożyć wniosek o darmową steryl i-

zację (w siedzibie Straży Miejskiej).
Steryl izację wykonują lecznice Pro-
Animali i Wita-Wet w zależności od

rejonu bytowania kotów.
- doraźną pomoc w leczeniu bezdom-

nego zwierzęcia oraz w zakupie
karmy

- postawienia domku dla bezdomnia-
ków w miejscu nie przeszkadzającym

innym

Organizacje pozarządowe prowa-
dzące adopcje zwierząt:

Stowarzyszenie Kociarze Mrągowo
Facebook: Stowarzyszenie Kociarze
Mrągowo (koty do adopcji , znalezio-

ne, zaginione)
Telefon wolontariusza:
695421 437- Magda

Wszelkie powiadomienia, pytania i
prośby prosimy kierować na adres:
kociarze.mragowo@gmail .com

Bieg na 6 łap
Wolontariusze Mrągowo

Facebook: Schronisko w Bagienicach
"Mój Dom" - Bieg na sześć łap – Wo-

lontariusze
Telefon do wolontariuszy:

601 459800- Wiola, 604309381 - Ewa

Spacery z pieskami: poniedziałek,
środa, piątek: 1 0.00- 1 4.00, soboty-

punktualnie od 1 0.00.
Schronisko „Mój Dom” w Bagienicach

jest czynne poniedziałek-piątek:
7.00- 1 5.00, sobota: 7.00- 1 3.00



Wszystkie drogi prowadzą z
Krakowa do Mrągowa!

Nieoficjalny hymn Pikniku Country rozbrzmiewał 1 6 marca 201 9 w Bonarka City Center w Krakowie.
Był to jeden z wielu elementów całodziennego happeningu promującego nowe, letnie połączenie z
Krakowa na Mazury. Organizatorami akcji było Miasto Mrągowo i Port Lotniczy Olsztyn – Mazury.

Występ Cezarego Makiewicza z jego
najbardziej znanym przebojem okazał się
promocyjnym strzałem w dziesiątkę. Kra-
kowianie kojarzą Festiwalowe Mrągowo z
dużymi imprezami kulturalnymi, w tym
oczywiście z Piknikiem Country, które od-
bywają się w jednym z największych i
najładniejszych polskich amfiteatrów.
Wspólne śpiewanie przeboju otwierające-

go Piknik Country robiło bardzo duże
wrażenie na odwiedzających Bonarkę.
Krakowianie z przyjemnością wspominali
swoje pobyty na Mazurach, ale było też
kilku mrągowian, którzy obecnie mieszka-
ją w Krakowie ale przyszl i nas odwiedzić i
porozmawiać o mieście.

Zainteresowanie nowym połączeniem
lotniczym było ogromne. Nie może to

zresztą dziwić. Tanie i szybkie (ok. 1
godz.) połączenie lotnicze może śmiało
konkurować z pociągami (czas do Olsz-
tyna śr. ok. 7 – 8 godz.). Weekendowe
połączenia lotnicze są idealne by dotrzeć
do Mrągowa na wybraną imprezę festi-
walową. Połączenia lotnicze będą odby-
wać się w sezonie od 25.04 do
30.09.201 9r.

Historia mrągowskich festiwali na fotografii
Mrągowskie festiwale to temat przewodni czwartej edycji akcji zbierania powojennych zdjęć Mrągowa.
Z zebranych fotografii powstanie wystawa prezentująca historię mrągowskich imprez kulturalnych.

Już po raz czwarty Muzeum w Mrągo-
wie oddział Muzeum Warmii i Mazur, Lo-
kalna Organizacja Turystyczna „Ziemia
Mrągowska” oraz Towarzystwo Miłośników
Ziemi Mrągowskiej zapraszają mieszkań-
ców do podzielenia się wspomnieniami i
przekazania powojennych zdjęć Mrągowa.
Tym razem organizatorzy chcą zaprezen-
tować historię najpopularniejszych wyda-
rzeń kulturalnych organizowanych w
mieście.

Mrągowianie, którzy mają zdjęcia z
pierwszych edycji takich jak festiwali jak
Pikniku Country czy Festiwalu Kultury Kre-
sowej mogą przynieść je do Mrągowskiego
Centrum Informacji Turystycznej (ul . War-
szawska 26, budynek Centrum Kultury i
Turystyki), gdzie fotografie zostaną zeska-
nowane. Fotografie poza ludźmi powinny

zawierać elementy architektoniczne mia-
sta. Zeskanowane już zdjęcia można wy-
słać na adres mailowy:
kierownik@it.mragowo.pl

Nie chcemy pozbawiać Państwa wspo-
mnień, a wszystkie przekazane zdjęcia po
zeskanowaniu będą oczywiście zwrócone.
Chodzi nam o stworzenie galeri i zdjęć, któ-
re wykorzystywane byłyby przy różnych
okazjach. Fajnie byłoby zobaczyć, zwłasz-
cza pewnie dla młodzieży, jak wyglądało
nasze miasto w latach 40-tych, 50-tych,
czy 60-tych - mówi Robert Wróbel - kierow-
nik Mrągowskiego Centrum Informacji Tu-
rystycznej.

Akcja zbierania starych zdjęć miasta
została zainicjowana w 201 2 roku. A już
rok później otwarto wystawę prezentującą
powojenne Mrągowo, która cieszyła się

ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Popularność wspomnień zatrzyma-
nych na starych zdjęciach miasta nie
słabnie, dlatego też w tym roku odbędzie
się czwarta edycja akcji . Wernisaż wysta-
wy prezentującej historię mrągowskich fe-
stiwali zaplanowany jest pod koniec
kwietnia.

Otwarcie wystawy:
30 kwietnia (wtorek) 201 9 r. ,

godz. 1 7.30

Miejsce: Muzeum w Mrągowie
oddział Muzeum Warmii i Mazur



Kulturalne lato w Mrągowie
rozgrzeje nie tylko pogoda!

Festiwalowe Miasto tego lata będzie tętnić
muzyką i pozytywną energią. Podczas pierw-
szego wakacyjnego weekendu z amfiteatru nad
jeziorem Czos rozbrzmiewać będą hiphopowe
bity oraz taneczne disco. Mocnym akcentem wy-
brzmi Święto Miasta z topowymi gwiazdami. W
sezonie letnim nie zabraknie również pięciu
sztandarowych mrągowskich festiwali . To wła-
śnie dzięki nim każde lato w Mrągowie to opo-
wieść rozpoczynająca się ostrym dowcipem,
wędrówkami po dzikim zachodzie, kresowej mi-
łości oraz tęsknocie za Polską, weselnej biesia-
dzie. Letni sezon to nie tylko wydarzenia
kulturalne, ale i sportowe. Do najbardziej widowi-
skowych należą rowerowe zmagania w kolar-
stwie górskim czy dynamiczny triathlon.

Szczegółowe informacje o kulturalnych wy-
darzeniach organizowanych w Mrągowie można
znaleźć na Facebooku: @ Imprezy Mrągowo,
@CKiT Mrągowo a także na www.ckit.mragowo.pl

Festiwal HIP-HOP SUMMER START
21 czerwca 201 9, Mrągowo

Festiwal DISCO SUMMER START
22 czerwca 201 9, Mrągowo

Dni Mrągowa
28-30 czerwca 201 9

AMAZING DANCE SHOW –
Międzynarodowy Turniej i pokazy tańca
nowoczesnego i współczesnego, show

akrobatyczne i cheerleading
29 czerwca 201 9, Mrągowo

21 . Mazurska Noc Kabaretowa
6 lipca 201 9, Mrągowo

Wojewódzki Przegląd Rękodzieła
Artystycznego

1 3 l ipca 201 9, Mrągowo

Mistrzostwa Polski w kolarstwie
górskim XCO / XCR

1 9-21 l ipca 201 9, Mrągowo

IV Mazurski Festiwal Operowy Belcanto
20 lipca 201 9, Mrągowo

38. Taneczny Piknik Country
26-28 lipca 201 9, Mrągowo

Mazurska Noc Rozrywki
2 sierpnia 201 9, Mrągowo

Koncert Muzyki i Tańca Romów
3 sierpnia 201 9, Mrągowo

25. Festiwal Kultury Kresowej
9-11 sierpnia 201 9, Mrągowo

Festiwal Weselnych Przebojów
1 6-1 7 sierpnia 201 9, Mrągowo

Mrągowo Triathlon Energy 201 9
25 sierpnia 201 9, Mrągowo

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 bezkom-
promisowa. Podąża własną drogą. Jest obecna na pol-
skiej scenie muzycznej od ponad 20 lat. Wszechstronność
pozwala jej łączyć tak różne gatunki, jak jazz, funk, muzy-
ka elektroniczna czy pop. 4 maja zapraszamy do mrągow-
skiego 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 hi-
storię polskiej muzyki. Współpracowała
z wieloma polskimi i zagranicznymi ar-
tystami. Z Michelem Legrandem jako
jedyna polska wokalistka wystąpiła na
prestiżowym, jubi leuszowym Festiwalu
Jazz Jamboree. Współpracowała także
m. in. z Michałem Urbaniakiem, Janem
Ptaszynem-Wróblewskim, Bogusła-
wem Mecem oraz Urszulą Dudziak.
Maria ukończyła PWSFTViT na Wy-
dziale Reżyseri i i od lat z powodze-
niem realizuje projekty fi lmowe. Jej
pełnometrażowy debiut fabularny
„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 naj-
większym telewizyjnym show muzycz-
nym „The Voice of Poland”, gdzie
została powierzona jej rola jednego z
czterech trenerów. Jako jedyna w hi-
stori i polskiej edycji programu trzykrot-
nie doprowadziła swoich uczestników
do zwycięstwa. Po latach obfitych w
sukcesy na gruncie zarówno muzycz-
nym 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 opowia-
dał historię życia Michaliny Wisłockiej.
Fi lm zdobył mnóstwo pozytywnych re-
cenzji , wiele prestiżowych nagród i
uplasował się na pierwszym miejscu
polskiego Box Office.Rok 201 9 będzie
dla Marii rokiem muzycznym. Obecnie
pracuje nad premierowym materiałem,
którego zapowiedź usłyszymy nieba-
wem.

Marii Sadowskiej będą towarzy-
szyć: Paulina Atmańska - instrumenty
klawiszowe; Bartłomiej Nazaruk – per-
kusja; Kacper Zasada – kontrabas; To-
masz Łabanowski – gitary; Beata Orbik
– chórek; Marta Dryl l – chórek; Ewa
Lewandowska – chórek.

Wydarzenie kontynuuje ideę kon-
certów jazzowych organizowanych
przez Mrągowskie Towarzystwo Jazzo-
we.

PRZEDSPRZEDAŻ DO 22.04.1 9
Bilety: 54 zł - ulgowy /uczniowie,stu-

denci, z kartą MRTP/MKS/
60 zł - normalny

OD 23.04.1 9
60 zł - ulgowy /uczniowie,studenci, z

kartą MRTP/MKS/
75 zł - normalny

do nabycia w recepcji CKiT w Mrągo-
wie, 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



Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 01 KWIETNIA 2019 roku

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. Rada Miejska w Mrągowie pod-
jęła Uchwałę w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie komunalnymi.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z 39,9% wzro-

stem kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Od-
padów Komunalnych w Olsztynie, co przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania całego
systemu gospodarki odpadami. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, sys-
tem gospodarki odpadami musi się samofinansować, to znaczy, że nie można dofinansowywać sys-
temu z budżetu Miasta oraz nie można wydatkować pozyskanych środków finansowych z opłat, na
inne cele niezwiązane z gospodarką odpadami.

Jedynym wyjściem na zmniejszenie kosztów systemu odpadowego jest zwiększenie selektywnej
zbiórki „u źródła”, tak aby odpady segregowane nie trafiały do pojemnika na odpady zmieszane.

Jednocześnie przypominamy że odpady wytworzone w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, stanowiące inne niż podobne do odpadów komunalnych, nie będą odbierane w ramach sys-
temu gospodarowania odpadami. Tego typu odpady muszą być odbierane na podstawie
indywidualnej umowy cywilnoprawnej.

Termin i sposób opłaty nie uległy zmianie. Opłatę należy uiszczać z dołu, bez wcześniejszego we-
zwania, w terminie do 1 0 dnia kolejnego miesiąca (np. za kwiecień do 1 0 maja).

• w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (I I piętro, pok. 56), w dni robocze od wtorku do piątku
w godzinach od 900 do 1 400, w poniedziałki od 800 do 1 600 lub

• przelewem na rachunek tut. Urzędu w Banku PKO BP S.A. o/Mrągowo – nr konta: 39 1 020
3639 0000 8202 0005 061 7.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji .

W przypadku pytań lub wątpl iwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 89 741 90 07, na adres
poczty elektronicznej odpady@mragowo.um.gov.pl lub osobiście w Referacie Środowiska i Gospo-
darki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewieckiej 60A, 11 -700 Mrągowo (I I piętro,
pok. nr 47).



Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych

PONIEDZIAŁEK

os. Brzozowe, ul. Brzozowa, Konopnickiej, Ko-
ścielna, Krakowska, Królewiecka, Leśna, Leśna Dro-
ga, Mała Warszawska, os. Mazurskie,
Młodkowskiego, Okulickiego, os. Parkowe, Podmiej-
ska, Ratuszowa, Skłodowskiej, Sobczyńskiego, Spa-
cerowa, Szkolna, Warszawska, Wolności, Zielone
Wzgórze.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie
wystawki: 25.03 i 24.06.201 9 r.

WTOREK

Andersa, Chopina, Giżycka, Gołębia, Harcerska,
Jaszczurcza Góra, Jeziorna, Kochanowskiego, Ko-
pernika, Kormoranów, Krasińskiego, Krucza, Lasko-
wa, Łabędzia, os. Medyk, Młynowa, Mrongowiusza,
Nadbrzeżna, Na Ostrowiu, Nowogródzka, Ogrodowa,
Oficerska, Orla, Orzeszkowej, Polna, Pl. Armii Krajo-
wej, Pl. Prusa, Pl. Słowackiego, Pl. Wyzwolenia,
Traugutta, Roosevelta, Rybna, Rynkowa, Słowicza,
Sołtyska, Torowa, Tuwima, Tymniki, Widok, Wiejska,
Wileńska, Wyspiańskiego, Żurawia.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie
wystawki: 26.03 i 25.06.201 9 r.

ŚRODA

8-go Maja, Bohaterów Warszawy, Dolny Zaułek,
Kolejowa, Kościuszki, Lubelska, Mały Rynek, ul. Ma-
zurska, Mickiewicza Moniuszki, Olsztyńska, Piasko-
wa, Plutonowa, Pl. Kajki, Przemysłowa,
Sienkiewicza, Staromiejska, Żeromskiego, Żołnier-
ska.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie
wystawki: 27.03 i 26.06.201 9 r.

CZWARTEK

Akacjowa, Bukowa, Cicha, Długa, Dziękczynna,
Grabowa, ul. Grunwaldzka, os. Grunwaldzkie, Jaśmi-
nowa, Jaworowa, Kalinowa, Klonowa, Krótka, Krzy-
wa, Księżycowa, Lipowa, Łąkowa, os. Metalowców,
os. Nikutowo, Półwysep 4 Wiatrów, Słoneczna, To-
warowa, Wojska Polskiego.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie
wystawki: 28.03 i 27.06.201 9 r.



Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych
(np. firmy, instytucje)

PONIEDZIAŁEK

os. Brzozowa, ul. Brzozowa, Ko-
nopnickiej, Kościelna, Krakowska, Króle-
wiecka, Leśna, Leśna Droga, Mała
Warszawska, os. Mazurskie, Młodkow-
skiego, Okulickiego, os. Parkowe, Pod-
miejska, Ratuszowa, Skłodowskiej,
Spacerowa, Sobczyńskiego, Szkolna,
Warszawska, Wolności, Zielone

WTOREK

Andersa, Pl. Armii Krajowej, Chopi-
na, Giżycka, Gołębia, Harcerska, Jasz-
czurcza Góra, Jeziorna, Kochanowskiego,
Kopernika, Kormoranów, Krasińskiego,
Krucza, Laskowa, Łabędzia, Os. Medyk,
Młynowa, Mrongowiusza, Nadbrzeżna,
Nowogródzka, Na Ostrowiu, Ogrodowa,
Orla, Orzeszkowej, Oficerska, Polna, Pl.
Prusa, Roosevelta, Rybna, Rynkowa,
Słowicza, Pl. Słowackiego, Sołtyska, To-
rowa, Traugutta, Tuwima, Tymniki, Widok,
Wiejska, Wileńska, Wyspiańskiego, Pl.
Wyzwolenia, Żurawia.

ŚRODA

8-Maja, Bohaterów Warszawy, Dol-
ny Zaułek, Pl. Kajki, Kolejowa, Kościuszki,
Mały Rynek, ul. Mazurska, Mickiewicza,
Moniuszki, Lubelska, Olsztyńska, Piasko-
wa, Plutonowa, Przemysłowa, Sienkiewi-
cza, Staromiejska, Żeromskiego,
Żołnierska.

CZWARTEK

Akacjowa, Bukowa, Cicha, Długa,
Dziękczynna, Grabowa, ul. Grunwaldzka,
os. Grunwaldzkie, Jaśminowa, Jaworowa,
Kalinowa, Klonowa, Krótka, Krzywa,
Księżycowa, Lipowa, Łąkowa, os. Meta-
lowców, os. Nikutowo, Półwysep 4 Wia-
trów, Słoneczna, Towarowa, Wojska
Polskiego.



Harmonogram odbioru odpadów segregowanych ze wszystkich nieruchomości na
terenie Mrągowa (w tym odpadów zielonych, popiołu i odpadów kuchennych z

nieruchomości zamieszkałych)

PONIEDZIAŁEK
8-go Maja, Bohaterów Warszawy, Dolny Zaułek, Kościel-
na, Kościuszki, Królewiecka, Krakowska, ul. Mazurska,
Mały Rynek, Mickiewicza, Moniuszki, Na Ostrowiu, Pl.

Kajki, Ratuszowa, Staromiejska, Wolności, Wyspiańskie-
go, Żeromskiego.

Akacjowa, Bukowa, Cicha, Długa, Grabowa, Jaśminowa,
Jaworowa, Kalinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konop-
nickiej, Krasińskiego, Lipowa, Olsztyńska, Orzeszkowej,
Pl. Słowackiego, Skłodowskiej, Towarowa, Tuwima.Sob-

czyńskiego, Torowa.

WTOREK
Chopina, ul. Grunwaldzka, os. Grunwaldzkie, Jeziorna,
Kopernika, Mała Warszawska, Nabrzeżna, Oficerska, Pl.
Wyzwolenia, Roosevelta, Rybna, Traugutta, Warszawska.

ul. Brzozowa, os. Brzozowe, Leśna, Leśna Droga,
Mrongowiusza, os. Mazurskie, Okulickiego os. Parkowe,
Podmiejska, Rynkowa, Sołtyska, Spacerowa, Szkolna,

Zielone Wzgórze.



Harmonogram odbioru odpadów segregowanych ze wszystkich nieruchomości na
terenie Mrągowa (w tym odpadów zielonych, popiołu i odpadów kuchennych z

nieruchomości zamieszkałych)

ŚRODA

Andersa, Giżycka, Jaszczurcza Góra, Laskowa,
Młynowa, Nowogródzka, Ogrodowa, Pl. Armii Krajowej,

Tymniki, Wiejska, Wileńska.

CZWARTEK

Dziękczynna, Krótka, Łąkowa, os. Nikutowo,
Plutonowa, Półwysep 4 Wiatrów, Sienkiewicza, Wojska

Polskiego, Żołnierska.

PIATEK

Kolejowa, Krzywa, Księżycowa, Lubelska,
os. Metalowców, Piaskowa, Przemysłowa, Słoneczna.

Gołębia, Harcerska, Kormoranów, Krucza, Łabędzia,
os. Medyk, Młodkowskiego, Orla, Polna, Pl. Prusa,

Słowicza, Widok, Żurawia.

popiół – od października do kwietnia (wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych)
zielone – od kwietna do listopada (wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych)

kuchenne – przez cały rok (wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych)



O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-
usługowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 1 7 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j . Dz. U. z 201 8 r. , poz. 1 945, z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j . Dz. U. z 201 8 r. , poz. 2081 , z późn. zm.), a także w związku z
uchwałą Nr XXXII I /3/201 7 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 201 7 r. , zawiadamiam o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 02.04.201 9 r. do 24.04.201 9 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 1 1 – 700 Mrągowo, ul.
Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 1 5.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
zmiany planu odbędzie się w dniu 1 5.04.201 9 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. nr 1 , w
godz. 1 6.00 – 1 7.00. Zgodnie z art. 1 8 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi
do projektu planu może wnieść każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do
publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.201 9 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1 ) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 1 8 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub,
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

1 7 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub,
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 7 lutego 2005 r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

PLAN URLOPÓW PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
NA TERENIE MIASTA MRĄGOWO NA 201 9 r.

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w związku z planowanymi, na okres wakacyjny, pracami remontowy-
mi w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, zmianie ulega plan urlopów przedszkoli publ icz-
nych i niepublicznych na terenie miasta Mrągowo na rok 201 9.

* Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie
przedszkola organu prowadzącego, plan urlopów na 2019 r. może ulec zmianie.

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki”, przy ul. Wojska Polskiego 4B w Mrągowie, funkcjonuje
przez cały rok.



To będzie wyjątkowy koncert.
Mikromusic na mrągowskiej scenie!

Znakomity wrocławski zespół, który plasuje się w gronie najpopularniejszych zespołów w Pol-
sce wystąpi w Centrum Kultury i Turystyki! Zapraszamy 1 2 maja na KONCERT MIKROMUSIC

Ich muzyka wymyka się wszelkim kla-
syfikacjom. Sam zespół określa ją po pro-
stu jako Mikromusic. Na koncie mają sześć
płyt studyjnych i trzy albumy koncertowe.
Grali na najważniejszych polskich festiwa-
lach i koncertowali za granicą. Zespół zo-
stał dwukrotnie nominowany do
najważniejszej polskiej nagrody muzycznej
czyl i Fryderyków w kategori i Alternatywna
Płyta Roku, a teledyski do ich utworów
wielokrotnie otrzymały wyróżnienia na ta-
kich festiwalach jak Yach Film Festival, Ca-
merimage, Berl in Music Video Awards.
Ostatnia płyta „Tak mi się nie chce” to
pierwszy album wydany samodzielnie po-
przez crowdfunding. Jak sami mówią:
„Wracamy do korzeni wydawania niezależ-
nego. Nagrywamy płytę bez żadnych ogra-
niczeń artystycznych i formalnych. A mając
totalną wolność nie spełniamy niczyich
oczekiwań, nagrywamy nowe piosenki z

ogromną radością i przyjemnością, co na
płycie będzie jak najbardziej do usłysze-
nia”.

Skład zespołu tworzą: Natal ia Grosiak
– wokal, Dawid Korbaczyński – gitara, Ro-
bert Szydło – gitara basowa, Robert Jar-
mużek – piano, Adam Lepka – trąbka i
instrumenty perkusyjne, Łukasz Sobolak –
perkusja.

Bilety: 65 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 i kupbilecik.pl

Koncert odbędzie się 1 2 kwietnia
(piątek), godz. 1 9.00 w CKiT Mrągowo

Nauka akwareli z niezwykłą artystką
Zapraszamy młodzież i dorosłych, początkujących i doświadczonych, twórców i amatorów, do
udziału w WARSZTATACH MALARSTWA AKWARELOWEGO, które poprowadzi niezwykła artystka,
akwarelistka, graficzka i członkini Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich - KARINA JAŹWIŃSKA.

Malarstwo akwarelowe uważane jest za jedną z najtrudniejszych technik,
będące jednocześnie doskonałą szkołą malarstwa, kunsztu i kreowania
własnego sposobu wyrażania się dla początkujących artystów. Piękno
obrazów wykonanych w tej technice wynika z jej nieprzewidywalności i
pewnej przypadkowości w procesie tworzenia. Jest unikatowe i urzekające
swą lekkością i finezją. Przekonajcie się o tym sami!
Warsztaty odbędą się 5 maja 201 9 r. w godz. 1 0.00 – 1 4.00 w Centrum
Kultury i Turystyki (sala Orbita).

Koszt: 120 zł. Zapewniamymateriały.
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Należy wypełnić FORMULARZ /dostępny na www.ckit.mragowo.pl lub w
Centrum Kultury i Turystyki, dział organizacji imprez I piętro, ul.
Warszawska 26/oraz dostarczyć go do dnia 26 kwietnia 2019 r do

CKiT/w godz. 8.00 - 16.00/ lub przesłać e-mailem na adres:
d.kruszewska@ckit.mragowo.pl

Szczegółowe informacje: instruktor Dorota Kruszewska, tel. 89 743 34 71

KARINA JAŹWIŃSKA Urodzona w Gdańsku, od lat mieszka i tworzy w
Warszawie. Polska malarka, ilustratorka i rysowniczka. Zrzeszona w
Stowarzyszeniu Akwarelistów Polskich. Absolwentka Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Koszalinie im. Władysława Hasiora oraz Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestniczka wystaw krajowych (m.in. w
Warszawie, Krakowie, Katowicach, Białymstoku) i międzynarodowych (m.in.
we Włoszech i Niemczech). Utalentowana artystka o szerokim spektrum
zainteresowań. W swoim dorobku ma prace olejne, akwarelowe, akrylowe,
murale jak również drobne formy ilustracji książkowych, którym nie brak dozy
humoru. Jej prace można rozpoznać po charakterystycznych, mocnych
uderzeniach pędzla, geometrycznych kompozycjach, zdecydowanych
kolorach, co w połączeniu z rzetelnym warsztatem malarskim tworzy
indywidualny styl.



Mazurskie Transformacje Taneczne 2019
Centrum Kultury i Turystyki wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Mrągowie zapraszają do
udziału w 2. MAZURSKICH TRANSFORMACJACH TANECZNYCH. Wydarzenie odbędzie się 27
kwietnia 201 9 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Start w godzinach przedpołudniowych.

Do udziału w konkursie zapraszamy dziecięce i młodzieżowe
zespoły taneczne w różnych technikach. Wspólne prezentacje,
wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń a także popularyza-
cja różnych stylów tańca to cele naszego tanecznego spotkania.

Zespoły zaprezentują choreografie w 2 kategoriach tanecz-
nych: street dance (hip-hop, breakdance, popping, locking, tech-
niki pokrewne) oraz art dance (taniec współczesny, jazz, modern
jazz, techniki pokrewne), z podziałem na grupy wiekowe: do 8 lat,
9-11 lat, 1 2-1 5 lat i powyżej 1 6 lat. Na zgłoszenia zespołów cze-
kamy do 1 2. kwietnia 201 9 r.

Prezentacje oceni jury złożone ze specjal istów reprezentują-
cych różne style i techniki tańca. Ocenie podlegać będzie: orygi-
nalność pomysłu, technika, interpretacja i dobór środków wyrazu,
wartości artystyczne i kulturowe. Laureaci otrzymają nagrody
(rzeczowe i finansowe) oraz dyplomy w poszczególnych katego-
riach. Więcej informacji , regulamin i karta zgłoszenia na stronie
www.ckit.mragowo.pl.

Do zobaczenia w Mrągowie!

Dzień Ziemi już 9 maja
W tym roku DZIEŃ ZIEMI w Mrągowie obchodzić bę-
dziemy pod hasłem: CHROŃMY NASZE GATUNKI! Ob-
chody święta odbędą się 9 maja 201 9 r. (czwartek), o
godz. 9.00 na Placu Unii Europejskiej i organizowane
zostaną na szczeblu powiatowym i miejskim. Koordy-
natorem działań związanych z organizacją obchodów
Dnia Ziemi w Mrągowie jest Centrum Kultury i Turystyki.

W programie imprezy znajdą się m. in. występy arty-
styczne grup ekologicznych z przedszkoli oraz szkół pod-
stawowych, szereg konkursów i zabaw, którym przyświeca
idea ochrony gatunkowej. Program wzbogacą występy w
wykonaniu grupy cyrkowej Heca. Wydarzenie uatrakcyjni
także bogata oferta stanowisk ekologicznych, m. in. Leśny
Kompleks Promocyjny, Mazurski Park Krajobrazowy, Lo-
kalną Grupę Działania Mazurskie Morze, Fundację RECAL,
które przygotowały szereg konkursów, quizów i pokazów z
nagrodami.

Zachęcamy uczniów szkół i przedszkoli naszego Po-
wiatu do udziału w konkursach przygotowanych specjalnie
na tę okazję! Na zgłoszenia czekamy do dnia 1 5 kwietnia
201 9 r. w CKiT w dziale organizacji imprez. Więcej infor-
macji na www.ckit.mragowo.pl.

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„Spotkania z Poezją”

Wraz z przybyciem wiosny w Centrum Kultury i
Turystyki zagości poezja! Współpracując z Towarzy-
stwem Kultury Teatralnej Warmii i Mazur realizujemy
XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkania
z Poezją”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podsta-
wowych, którzy zaprezentują się w trzech katego-
riach wiekowych na drodze wieloetapowych
eliminacji . Centrum Kultury i Turystyki jest organiza-
torem dwóch etapów Konkursu: el iminacji miejsko –
gminnych oraz rejonowych, które odbędą się 9 kwiet-
nia oraz 7 maja w CKiT. Wytypowani w Mrągowie
laureaci będą reprezentować nasz rejon w finale wo-
jewódzkim w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kultural-
nych w Olsztynie.

Zapraszamy miłośników literatury oraz sztuki re-
cytacji . Wszystkim uczestnikom życzymy powodze-
nia, ale nade wszystko życzymy pięknego „Spotkania
z poezją”! Więcej informacji na : www.ckit.mragowo.pl








