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XVI Festiwal  

Kultury Kresowej 
6-8 sierpnia  

 

Szczegółowy  
program na str. 8 

XVI Festiwal Kultury 
Kresowej 

Już niedługo kolorowe korowody przejdą miastem, a z amfiteatru Już niedługo kolorowe korowody przejdą miastem, a z amfiteatru Już niedługo kolorowe korowody przejdą miastem, a z amfiteatru Już niedługo kolorowe korowody przejdą miastem, a z amfiteatru 
popłynie muzyka Kresowa. 6popłynie muzyka Kresowa. 6popłynie muzyka Kresowa. 6popłynie muzyka Kresowa. 6----8 sierpnia w Mrągowie odbędzie się 8 sierpnia w Mrągowie odbędzie się 8 sierpnia w Mrągowie odbędzie się 8 sierpnia w Mrągowie odbędzie się 
Festiwal Kultury Kresowej.  Festiwal Kultury Kresowej.  Festiwal Kultury Kresowej.  Festiwal Kultury Kresowej.      

F estiwal jest niezwy-
kłym zjawiskiem 
kulturowym i jedy-
ną tego rodzaju pro-

pozycją w kraju. Minione 
festiwale spotkały się z bardzo 
przychylnym przyjęciem. 
Występy zespołów muzycz-
nych i tanecznych z Litwy, 
Łotwy, Białorusi i Ukrainy 
transmitowane są przez TVP 
2 oraz Telewizję Polonia. 
Koncert galowy w amfiteatrze 
jest podsumowaniem trzech dni imprez 
festiwalowych w mieście, w trakcie 
których oglądać można występy kapel, 
chórów oraz zespołów pieśni i tańca. 
Występom towarzyszą wystawy pla-
styczne, fotograficzne, rękodzieła, wie-
czory poetyckie, kiermasze i degustacje 
kresowych potraw. Festiwal jest najcie-
kawszym obok Pikniku Country przed-
sięwzięciem kulturalnym miasta Mrą-
gowo. W programie 16. Festiwalu Kul-

tury Kresowej zobaczymy: 
UKRAINA: Zespół Folklorystyczny 
„Podolski Kwiat”, Folklorystyczny Wo-
kalno - Instrumentalny Zespół 
"Bukowińskie kolory",Zespół 
„Jagiellonia”, Kapela Wesoły Lwów. 
LITWA: Zespół Pieśni i Tańca „Znad 
Mereczanki”, Zespół instrumentalny 
„Akord” z udziałem zespołu „Melodia”, 
Polski Zespół Folklorystyczny 
„Rudomianka”, Zespół  Żeński 

"Marzenie", Kapela 
Świętojańska, Ze-
spół Grzegorzanie, 
Kapela Wileńska.  
BIAŁORUŚ: Ze-
spół "Karolinka", 
Zespół Folklory-
styczny "Matczyna 
Piosenka", Mło-
dzieżowy Zespół 
Taneczny „Białe 
Skrzydła”, Muzy-
kująca Rodzina 
Żych ze Smorgo-
nia.  Zespół Sukces na scenie Festiwalu Kultury Kresowej.  
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STRONA 2 

KALEJDOSKOP INWESTYCYJNY 

Trwa przebudowa  
Parku Lotników 

Od połowy maja trwa przebudowa Parku Lotników w Mrągowie. Od połowy maja trwa przebudowa Parku Lotników w Mrągowie. Od połowy maja trwa przebudowa Parku Lotników w Mrągowie. Od połowy maja trwa przebudowa Parku Lotników w Mrągowie. 
Obecnie to jeden wielki plac budowy, ale już w czerwcu przy-Obecnie to jeden wielki plac budowy, ale już w czerwcu przy-Obecnie to jeden wielki plac budowy, ale już w czerwcu przy-Obecnie to jeden wielki plac budowy, ale już w czerwcu przy-
szłego roku miejsce to będzie miało nowoczesny wygląd i ma szłego roku miejsce to będzie miało nowoczesny wygląd i ma szłego roku miejsce to będzie miało nowoczesny wygląd i ma szłego roku miejsce to będzie miało nowoczesny wygląd i ma 
szansę stać się jedną z wizytówek miasta.szansę stać się jedną z wizytówek miasta.szansę stać się jedną z wizytówek miasta.szansę stać się jedną z wizytówek miasta.    

R obotnicy wkroczyli na plac 
budowy w połowie maja. Po 
dwóch miesiącach od rozpo-
częcia przebudowy widać już 

wyraźne efekty ich pracy. Przebudowy-
wana jest stara fontanna, powstają nowe 
alejki z kostki brukowej. Zmodernizowa-

no już schody prowadzące do Parku od 
strony Urzędu Miasta oraz zdjęto ogro-
dzenie kortów tenisowych, które także 
zostaną przebudowane. Z parkowego 
krajobrazu na zawsze zniknęły także 
garaże za budynkiem Urzędu Miasta. 
Koszt inwestycji, która zakończyć się ma 

w czerwcu przyszłego roku to 
ponad 1,8 mln zł. Środki na tę 
inwestycję Samorząd Miasta pozy-
skał z Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury w ramach dzia-
łania 4.2 Rewitalizacja miast. W 
ramach tej inwestycji wykonany 
zostanie duży parking i uporząd-
kowany zostanie teren wokół 
Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa 
Powiatowego.  W tym zadaniu 
Starostwo Powiatowe wsparło tą 
inwestycję kwotą 120 892 zł.  

Nowy Orlik na osiedlu  
Mazurskim w Mrągowie   

Jeszcze jeden kompleks sportowy w ramach programu "Moje boisko Jeszcze jeden kompleks sportowy w ramach programu "Moje boisko Jeszcze jeden kompleks sportowy w ramach programu "Moje boisko Jeszcze jeden kompleks sportowy w ramach programu "Moje boisko ----    
Orlik 2012" powstaje w Mrągowie, tym razem przy Zespole Szkól Nr 4 Orlik 2012" powstaje w Mrągowie, tym razem przy Zespole Szkól Nr 4 Orlik 2012" powstaje w Mrągowie, tym razem przy Zespole Szkól Nr 4 Orlik 2012" powstaje w Mrągowie, tym razem przy Zespole Szkól Nr 4 
na osiedlu Mazurskim.na osiedlu Mazurskim.na osiedlu Mazurskim.na osiedlu Mazurskim.    

C ałkowity koszt inwestycji wyno-
si ponad 1 246 tys., pieniądze w 
części pochodzą z naszych środ-
ków- informuje Burmistrz Mrą-

gowa Otolia Siemieniec – Gmina Miasto 
Mrągowo przeznaczyła na inwestycję 580 
tys. zł, pozostała część to pozyskane dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
333 tys. i z Ministerstwa Sportu i Turystyki  
w wysokości 333 tys. zł. Wykonawca inwe-
stycji firma SPORTPROJEKT Sp. z o.o roz-
poczęła już inwestycję , prace potrwają do 
końca września bieżącego roku. W ramach 
programu "Moje boisko - Orlik 2012" po-
wstaną dwa boiska. Jedno ze sztuczna trawą 
do gry w piłkę nożną. Drugie ze sztuczną 
nawierzchnią wielofunkcyjne: do siatków-
ki, kosza, piłki ręcznej. - Boiska są potrzeb-

ne, będą z nich korzystać nie tylko ucznio-
wie szkoły, ale też mieszkańcy osiedla Ma-
zurskiego – dodaje Otolia Siemieniec.  
Baza rekreacyjno-sportowa powiększa się, 
co bardzo cieszy władze miasta i samych 
mieszkańców. W Mrągowie mamy już OR-
LIKA na terenie byłej jednostki wojskowej, 
tam też powstanie hala widowiskowo-
sportowa z kompleksem boisk przy ZS Nr 1, 
na których budowę pozyskano wsparcie z 
UE w wysokości 15 mln zł. Celem projek-
tów realizowanych w ramach programu 
„ORLIK 2012” jest przede wszystkim udo-
stępnienie dzieciom i młodzieży nowocze-
snej infrastruktury sportowej i popularyza-
cja wśród społeczeństwa zdrowego, a więc 
aktywnego trybu życia.  

W skrócie 

Termomodernizacja  
budynków użyteczności 
publicznej w Mrągowie 
Całkowita wartość robót wg zawar-Całkowita wartość robót wg zawar-Całkowita wartość robót wg zawar-Całkowita wartość robót wg zawar-
tych umów tych umów tych umów tych umów ––––    5 870 540 zł.  Zakoń-5 870 540 zł.  Zakoń-5 870 540 zł.  Zakoń-5 870 540 zł.  Zakoń-
czenie całego zadania planowane czenie całego zadania planowane czenie całego zadania planowane czenie całego zadania planowane 
jest do końca 2011 r. W zakresie jest do końca 2011 r. W zakresie jest do końca 2011 r. W zakresie jest do końca 2011 r. W zakresie     
zadania zrealizowana zostanie zadania zrealizowana zostanie zadania zrealizowana zostanie zadania zrealizowana zostanie 
m.in.:m.in.:m.in.:m.in.:    
1. Termomodernizacja budynku MOPS Termomodernizacja budynku MOPS Termomodernizacja budynku MOPS Termomodernizacja budynku MOPS . 
Wartość robót - 480 300 zł. Zrealizowane 
roboty: docieplenie ścian zewnętrznych i 
stropów, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont i wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania, remont pokrycia 

dachowego, wykonanie przyłącza do 
sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego. 
2. Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 
2A. Wartość – 1 294 740 zł. 
Zrealizowane roboty: docieplenie ścian i 
stropów, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont i wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania. 
3.Zespół Szkół Nr 4 Zespół Szkół Nr 4 Zespół Szkół Nr 4 Zespół Szkół Nr 4 os. Mazurskie 12 
Realizacja do końca czerwca 2011.  War-
tość robót – 2 373 213 zł. Roboty wyko-
nane do 30.06.2010r. – docieplenie ścian i 
stropów, remont i wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania, wymiana stolar-
ki okiennej i drzwiowej. 
4. Przedszkole niepubliczne „KUBUS” Przedszkole niepubliczne „KUBUS” Przedszkole niepubliczne „KUBUS” Przedszkole niepubliczne „KUBUS” ul. 
Spacerowa. Realizacja – roboty rozpoczę-
ły się w II kwartale 2010r. Zakończenie 
robót 12.2011r. Wartość robót – 538 130 
zł. W ramach zadania zostanie wykonane 
docieplenie ścian i stropów, wymieniona 
stolarka okienna oraz wymieniona insta-
lacja centralnego ogrzewania wraz z wę-
złem cieplnym. 

Budynek MOPS po zakończonym 

remoncie 
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STRONA 3 

LOKALNE AKTUALNOŚCI 

W skrócie 

Koncert  
Reprezentacyjnego  
Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego 
8 sierpnia, godz. 17.00, 8 sierpnia, godz. 17.00, 8 sierpnia, godz. 17.00, 8 sierpnia, godz. 17.00,     
Amfiteatr nad jeziorem Czos, Amfiteatr nad jeziorem Czos, Amfiteatr nad jeziorem Czos, Amfiteatr nad jeziorem Czos, 
wstęp wolny.wstęp wolny.wstęp wolny.wstęp wolny.    

Swoją działalnością Zespół od ponad 
60 lat ukazuje bogactwo kultury naro-
dowej. Upowszechnia ją w środowisku 
wojskowym i cywilnym - w kraju oraz 
poza jego granicami. Przedmiotem 
działalności Zespołu jest opracowywa-
nie programów artystycznych i organi-
zowanie koncertów m.in. estrado-
wych, plenerowych, kameralnych, 
symfonicznych, solistycznych i chóral-
nych. Z Zespołem współpracują uzna-
ni artyści - śpiewacy, piosenkarze, 
tancerze i aktorzy. Zespół prowadzi 
działalność promocyjną i wydawniczą 
oraz upowszechnia twórczość arty-
styczną kierowaną do wielopokolenio-
wej widowni.         
Na koncert w ramach jubileuszu 50Na koncert w ramach jubileuszu 50Na koncert w ramach jubileuszu 50Na koncert w ramach jubileuszu 50----
lecia WOSzK Mragowo zaprasza:lecia WOSzK Mragowo zaprasza:lecia WOSzK Mragowo zaprasza:lecia WOSzK Mragowo zaprasza:    
Komendant Wojskowego Ośrodka Komendant Wojskowego Ośrodka Komendant Wojskowego Ośrodka Komendant Wojskowego Ośrodka     
SzkoleniowoSzkoleniowoSzkoleniowoSzkoleniowo----Kondycyjnego, Kondycyjnego, Kondycyjnego, Kondycyjnego,     
Burmistrz Miasta Mrągowo oraz CKiT. Burmistrz Miasta Mrągowo oraz CKiT. Burmistrz Miasta Mrągowo oraz CKiT. Burmistrz Miasta Mrągowo oraz CKiT.  

 

Gdzie można kupić Czosy? 
----    Mrągowskie Centrum Informacji Mrągowskie Centrum Informacji Mrągowskie Centrum Informacji Mrągowskie Centrum Informacji 
Turystycznej, ul. Warszawska 26, Turystycznej, ul. Warszawska 26, Turystycznej, ul. Warszawska 26, Turystycznej, ul. Warszawska 26, 
tel. 89 tel. 89 tel. 89 tel. 89 74180 3974180 3974180 3974180 39    
----    Mrongoville, ul. Młynowa 50Mrongoville, ul. Młynowa 50Mrongoville, ul. Młynowa 50Mrongoville, ul. Młynowa 50    
----    Muzeum Warmii i Mazur Od-Muzeum Warmii i Mazur Od-Muzeum Warmii i Mazur Od-Muzeum Warmii i Mazur Od-
dział w Mrągowie, ul. Ratuszowa dział w Mrągowie, ul. Ratuszowa dział w Mrągowie, ul. Ratuszowa dział w Mrągowie, ul. Ratuszowa 2222    
    

Finał konkursu  
im. Abrahama Heschela  

28 lipca 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 28 lipca 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 28 lipca 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 28 lipca 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
„Pegaz” w Pieckach odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Pegaz” w Pieckach odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Pegaz” w Pieckach odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Pegaz” w Pieckach odbyło się wręczenie nagród w konkursie 
historycznym im. Prof. Abrahama Heschela.historycznym im. Prof. Abrahama Heschela.historycznym im. Prof. Abrahama Heschela.historycznym im. Prof. Abrahama Heschela.    

K onkurs jest organizowany 
przez Stowarzyszenie Eduka-
cji Ekologicznej i Kulturalnej 
SEEiK w Mrągowie we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Kobieta 
na PLUS z Rucianego-Nidy. Patronat nad 
konkursem objęli: 
Burmistrz Miasta 
Mrągowo Pani Otolia 
Siemieniec, Wójt 
Gminy Piecki Pani 
Maria Jarczewska, 
Starosta Powiatu Pisz 
Pan Andrzej Nowic-
ki, Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Żydow-
skiego w Warszawie, 
Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział 
w Olsztynie Koło w Mrągowie, Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
"Pegaz" w Pieckach. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele organizacji i 

instytucji patronujących. Nagrody dofi-
nansowane zostały przez Samorząd Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego w 
ramach realizacji projektu. Ponadto na-
grody zostały przekazane przez Ambasa-
dę Izraela w Warszawie, Burmistrz Mia-

sta Mrągowo, 
Radio Planeta 
Mrągowo. Dzieci i 
młodzież biorący 
udział w konkur-
sie były bardzo 
zadowolone, ich 
udział został doce-
niony. Przybyli 
goście mogli zapo-
znać się z pracami, 
które zostały wy-
eksponowane w 

GOKSiR "Pegaz". W roku 2011 zostanie 
przeprowadzona III edycja konkursu o 
zasięgu wojewódzkim. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy.  

Perły w Koronie  
1 lipca ruszyła druga edycja plebiscytu Perły w Koronie Województwa 1 lipca ruszyła druga edycja plebiscytu Perły w Koronie Województwa 1 lipca ruszyła druga edycja plebiscytu Perły w Koronie Województwa 1 lipca ruszyła druga edycja plebiscytu Perły w Koronie Województwa 
WarmińskoWarmińskoWarmińskoWarmińsko----Mazurskiego 2010. Mazurskiego 2010. Mazurskiego 2010. Mazurskiego 2010.  

P rzez całe wakacje głosować 
można na stronie plebiscyto-
wej w portalu naszemiasto.pl 
na największe atrakcje tury-

styczne regionu. Czytelnicy wybierają 10 
pereł, które uhonorowane zostaną certy-

fikatami portalu naszemiasto.pl. W ubie-
głym roku wybieraliśmy perełki archi-
tektury i niezwykłe budowle. W drugiej 
edycji warmińsko-mazurskiego plebiscy-
tu głosujemy na największe atrakcje re-
gionu - miejsca, obiekty, szlaki... Wśród 

kandydatów do tytu-
łów znalazły się pro-
pozycje organizato-
rów akcji oraz inter-
nautów, w tym m.in.: 
Ośrodek turystyczny 
Mrągowo (obecnie na 
2 miejscu) oraz Mia-
steczko westernowe 
Mrongoville (obecnie 
6 miejsce). Najważ-
niejsze informacje na 
stronie 
www.it.mragowo.pl 

Piknik Country 2010 

Fot.M.Modzelewski 
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STRONA 4 

AKTUALNOŚCI LOKALNE 

Projekt ,,Mrągowo Projekt ,,Mrągowo Projekt ,,Mrągowo Projekt ,,Mrągowo ----    wyrzeźbione Miasto”wyrzeźbione Miasto”wyrzeźbione Miasto”wyrzeźbione Miasto”    

Plener rzeźbiarski już trwaPlener rzeźbiarski już trwaPlener rzeźbiarski już trwaPlener rzeźbiarski już trwa    
W zakładzie Kamieniarstwo Paśnikowski 19 lipca rozpoczęli prace rzeźbiarze uczest-W zakładzie Kamieniarstwo Paśnikowski 19 lipca rozpoczęli prace rzeźbiarze uczest-W zakładzie Kamieniarstwo Paśnikowski 19 lipca rozpoczęli prace rzeźbiarze uczest-W zakładzie Kamieniarstwo Paśnikowski 19 lipca rozpoczęli prace rzeźbiarze uczest-
niczący w tegorocznej edycji projektu „Mrągowoniczący w tegorocznej edycji projektu „Mrągowoniczący w tegorocznej edycji projektu „Mrągowoniczący w tegorocznej edycji projektu „Mrągowo----wyrzeźbione miasto”.wyrzeźbione miasto”.wyrzeźbione miasto”.wyrzeźbione miasto”.    

M ateriałem, z którym, 
przez kilka tygodni, 
zmagać się będą arty-
ści i z którego po-

wstaną rzeźby jest mazurski kamień. 
Każdy rzeźbiarz uczestniczący w 
projekcie ma za zadanie wyrzeźbić 
wiatr, który jest tematem przewod-
nicz tegorocznej edycji. Dlaczego 
akurat wiatr? Metaforyka tematu 
stwarza możliwość niezwykle róż-
norodnej interpretacji. Mówi się, że 
tutaj na Mazurach wiatr wieje ina-
czej. Jest nieobliczalny, raz oziębia, 
po czym ogrzewa. Czasem zawieje 
bezlitośnie wyginając konary drzew, 
powodując trwogę w sercach żegla-
rzy. Uroczyste zakończenie działań 
rzeźbiarskich nastąpi 20 sierpnia. 
Już teraz zapraszamy na oficjalne 
zakończenie pleneru. Efekty ciężkiej 
pracy artystów mieszkańcy Mrągo-
wa będą mogli podziwiać na Placu 
PCK, gdzie zaprezentują swoje pra-
ce: Tomasz Górnicki, Sławek Klimek, 
Kinga Smaczna – Łagowska, Mateusz 
Łagowski, Jarosław Skoczylas, Zbi-
gniew Stanuch, Grzegorz Witek. 

Rzeźbiarze uczestniczący w projekcie 
to absolwenci, doktoranci i asystenci 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych i Uniwersytetu Marii Curie -
Skłodowskiej w Lublinie, osoby 

twórcze, mające na swoim koncie 
liczne wyróżnienia, wystawy indy-
widualne i zbiorowe w kraju i za 
granicą. Opiekunem artystycznym 
przedsięwzięcia jest podobnie jak w 
ubiegłym roku prof. Adam Myjak, 
natomiast opiekunem technicznym 
Bolesław Marschall. Projekt ma szan-
sę na stałe wpisać się w cykl znaczą-
cych przedsięwzięć kulturalno-
promocyjnych Miasta Mragowo. Jego 
celem jest promocja sztuki, przybli-
żanie jej mieszkańcom i uatrakcyj-
nianie oferty turystycznej. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 
567 000 zł. Pozyskane dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego to 498 950 zł w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury.  
Charakter pleneru i zmagania z ka-
mieniem najlepiej oddają zdjęcia, 
które można obejrzeć na stronie 
www.wyrzezbionemiasto.pl. www.wyrzezbionemiasto.pl. www.wyrzezbionemiasto.pl. www.wyrzezbionemiasto.pl.  

Zbigniew Stanuch uczestnik tegorocznej edycji projektu  „Mrągowo-wyrzeźbione 
miasto”. Fot. M. Marschall 

Prof. Adam Myjak sprawuje nadzór nad projektem . Fot. M. Marschall 
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STRONA 5 

Joannici i Maltańczycy  
pomagają w Mrągowie 

Po ponad roku nieobecności do Mrągowa wrócili Joannici. Organizacja, Po ponad roku nieobecności do Mrągowa wrócili Joannici. Organizacja, Po ponad roku nieobecności do Mrągowa wrócili Joannici. Organizacja, Po ponad roku nieobecności do Mrągowa wrócili Joannici. Organizacja, 
która za darmo troszczy się o chorych porozumiała się z miejscową parafią która za darmo troszczy się o chorych porozumiała się z miejscową parafią która za darmo troszczy się o chorych porozumiała się z miejscową parafią która za darmo troszczy się o chorych porozumiała się z miejscową parafią 
rzymskokatolicką i Zakonem Maltańczyków, którzy zadeklarowali pomoc. rzymskokatolicką i Zakonem Maltańczyków, którzy zadeklarowali pomoc. rzymskokatolicką i Zakonem Maltańczyków, którzy zadeklarowali pomoc. rzymskokatolicką i Zakonem Maltańczyków, którzy zadeklarowali pomoc. 
----    To przełomowy moment nie tylko w historii miasta, ale także w historii To przełomowy moment nie tylko w historii miasta, ale także w historii To przełomowy moment nie tylko w historii miasta, ale także w historii To przełomowy moment nie tylko w historii miasta, ale także w historii 
dwóch zakonów: Joannitów i Maltańczyków dwóch zakonów: Joannitów i Maltańczyków dwóch zakonów: Joannitów i Maltańczyków dwóch zakonów: Joannitów i Maltańczyków ----    mówi proboszcz parafii św. mówi proboszcz parafii św. mówi proboszcz parafii św. mówi proboszcz parafii św. 
Wojciecha w Mrągowie, ks. prał. Wiesław Świdziński.Wojciecha w Mrągowie, ks. prał. Wiesław Świdziński.Wojciecha w Mrągowie, ks. prał. Wiesław Świdziński.Wojciecha w Mrągowie, ks. prał. Wiesław Świdziński.    

Oficjalne otwarcie nowej stacji 
pomocy w plebania parafii św. 
Wojciecha przy ulicy Królewiec-
kiej w Mrągowie. Przypomnĳmy. 
W 1993 roku w Mrągowie powsta-
ła Stacja Socjalna Joannitów w 
Mrągowie. Organizacja, która za 
darmo troszczyła się o chorych 
mieszkańców, zaopatrując ich w 
leki, materiały opatrunkowe i 
sprzęt medyczny zawiesiła działal-
ność w marcu 2009 roku, bo nie 
miała pieniędzy na swoje dalsze 
utrzymanie. Członkowie organizacji 
wciąż szukali sposobu, aby powrócić 
do Mrągowa i dalej pomagać chorym. 
Zwrócili się między innymi do samo-
rządów z powiatu. Miasto Mrągowo  
odpowiedziało na apel i przeznaczyło 
na ten cel ponad 17 tys. zł. Pomoc 
przyszła też ze strony mrągowskiej 
parafii rzymskokatolickiej św. Woj-
ciecha i Zakonu Maltańczyków.  
- Był to trochę nietypowy pomysł - 
twierdzi proboszcz parafii św. Woj-
ciecha w Mrągowie, ks. prał. Wie-
sław Świdziński. - Do tej pory dwa 
zakony: Joannitów (zakon ewange-
licki) i Maltańczyków (zakon katolic-

ki) nie współpracowały ze sobą, mi-
mo, że wywodzą się z jednej Wspól-
noty. Do tego dołączyła jeszcze nasza 
rzymskokatolicka parafia, która zao-
ferowała pomieszczenia. Joannici dali 
sprzęt, Maltańczycy zadeklarowali 
pomoc finansową. Podpisaliśmy sto-
sowne porozumienia i rozpoczęliśmy 
nowe dzieło. - To fenomen na skalę 
Europy - tak o wspólnym porozu-
mieniu mówi dr Christian Meyl, któ-
ry wspomaga stacje socjalne Joanni-
tów na terenie Polski. - W Europie 
nie ma podobnych przypadków 
współpracy Joannitów i Maltańczy-
ków. Zakony dostały zgodę swoich 

przełożonych z Rzymu i Nie-
miec. Na pamiątkę tego wydarze-
nia nazwaliśmy mrągowską stację 
imieniem brata Gerarda - I Wiel-
kiego Mistrza Zakonu, powstałe-
go w 1048 r. który łączył Joanni-
tów i Maltańczyków. To on uczył 
nas jak pomagać chorym i potrze-
bującym. Dziś kontynuujemy 
jego dzieło. Znów działamy 
wspólnie, cechują nas przyjaciel-
skie stosunki.     Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

W skrócie 

„Legion 1920” na  
planie filmu Hoffmana 
Działająca od niedawna grupa rekon-Działająca od niedawna grupa rekon-Działająca od niedawna grupa rekon-Działająca od niedawna grupa rekon-
strukcji historycznej z Mrągowa strukcji historycznej z Mrągowa strukcji historycznej z Mrągowa strukcji historycznej z Mrągowa 
wzięła udział w zdjęciach do nowego wzięła udział w zdjęciach do nowego wzięła udział w zdjęciach do nowego wzięła udział w zdjęciach do nowego 
filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa War-filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa War-filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa War-filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa War-
szawska 1920 rok”. To wielkie wy-szawska 1920 rok”. To wielkie wy-szawska 1920 rok”. To wielkie wy-szawska 1920 rok”. To wielkie wy-
różnienie dla mrągowskich rekon-różnienie dla mrągowskich rekon-różnienie dla mrągowskich rekon-różnienie dla mrągowskich rekon-
struktorów, którzy interesują się tra-struktorów, którzy interesują się tra-struktorów, którzy interesują się tra-struktorów, którzy interesują się tra-
dycją Wojska Polskiego z okresu dycją Wojska Polskiego z okresu dycją Wojska Polskiego z okresu dycją Wojska Polskiego z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego.dwudziestolecia międzywojennego.dwudziestolecia międzywojennego.dwudziestolecia międzywojennego.    

Pomysłodawcą i założycielem grupy rekon-
strukcji historycznej z okresu dwudziesto-
lecia międzywojennego jest Marcin Jans. 
Mieszkaniec Mrągowa jest prezesem Towa-
rzystwa Miłośników Starej Motoryzacji i 
Techniki „Retrokoło”, a także członkiem 
grupy eksploracyjnej „Pogromcy Mitów i 
Legend”. - Od zawsze interesuje mnie hi-
storia wojskowości i wszystko to co z nią 
związane - mówi Marcin Jans. Na początku 
grupę tworzyły trzy osoby zainteresowane 
historią i tradycją Wojska Polskiego z okre-
su dwudziestolecia, a w szczególności 1920 
roku. Później zaczęli dołączać inni miłośni-
cy historii. - Zaczęliśmy zbierać cały ekwi-
punek z okresu, uszyliśmy mundury, które 
dzięki dokładnemu odwzorowaniu do złu-
dzenia przypominają stroje z dawnych lat - 
mówi Marcin Jans. W tej chwili grupa liczy 
10 osób. Rekonstruktorzy spotykają się, 
ćwiczą musztrę, uczą się maszerować, śpie-
wają pieśni patriotyczne. Zbierają wyposa-
żenie i umundurowanie polskich żołnierzy, 
kolekcjonują fotografie oraz pamiątki. Swój 
dorobek kolekcjonerski i umiejętności 
historyczne grupa mogła zaprezentować na 
planie nowego filmu Jerzego Hoffmana: 
„Bitwa Warszawska 1920 rok”. Przez trzy 
dni pasjonaci przebywali na obiekcie 
Twierdzy Modlin, co pozwoliło im poczuć 
klimat życia koszarowego tamtej epoki. 
Było to dla nich wielkim wyróżnieniem. 
Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIA 

Na zdjęciu od lewej: dr Christian Meyl (Joannici), ks. 
prał. Henryk Błaszczyk (Warmińska Delegatura Maltań-

czyków) i ks. prał. Wiesław Świdziński.  
Fot. Paweł Krasowski 

Fot. Paweł Krasowski Fot. M..Modzelewski 
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W skrócie 

STRONA 6 

SPORT I REKREACJA 

Sara Piasecka wystartuje  
na igrzyskach w Singapurze! 

Mrągowianka Sara Piasecka będzie reprezentowała Polskę podczas młodzieżo-Mrągowianka Sara Piasecka będzie reprezentowała Polskę podczas młodzieżo-Mrągowianka Sara Piasecka będzie reprezentowała Polskę podczas młodzieżo-Mrągowianka Sara Piasecka będzie reprezentowała Polskę podczas młodzieżo-
wych igrzysk olimpĳskich w Singapurze. Taką decyzję podjął Komitet Organi-wych igrzysk olimpĳskich w Singapurze. Taką decyzję podjął Komitet Organi-wych igrzysk olimpĳskich w Singapurze. Taką decyzję podjął Komitet Organi-wych igrzysk olimpĳskich w Singapurze. Taką decyzję podjął Komitet Organi-
zacyjny Młodzieżowych Igrzysk Olimpĳskich.zacyjny Młodzieżowych Igrzysk Olimpĳskich.zacyjny Młodzieżowych Igrzysk Olimpĳskich.zacyjny Młodzieżowych Igrzysk Olimpĳskich.    

S ara Piasecka jedno z miejsc na 
letnie Młodzieżowe Igrzyska 
Olimpĳskie w Singapurze wy-
walczyła podczas poprzednich 

mistrzostw Europy we Włoszech. Żeglu-
jąc na nowej łódce klasy Byte II nie miała 
sobie równych. By jednak samemu móc 
polecieć do Singapuru, musiała dobrze 
wypaść w kolejnych ważnych zawodach. 
Sukces był na wyciągnięcie ręki, ale w 
kulminacyjnym momencie starań dopa-
dła ją kontuzja, która pokrzyżowała pla-
ny. - Sara ze względu na wyczerpujące 
treningi żeglarskie i taneczne nabawiła 
się urazu kręgosłupa - mówi ojciec że-
glarki, Andrzej Piasecki. - Ból mocno 
doskwierał, co odbiło się na wyniku 
kwietniowych mistrzostw świata w Can-
nes we Francji. Sara zajęła tam dopiero 11 
pozycję i spadała w klasyfikacji. Pod fa-
chową opieką dr Ryszarda Biernata, Sara 
zaczęła wracać do zdrowia i do wcze-
śniejszej formy. Sukcesy, zaangażowanie 
w sport i talent zawodniczki Bazy Mrą-
gowo docenił Komitet Organizacyjny 
Młodzieżowych Igrzysk Olimpĳskich. 
Władze zdecydowały dopuścić Piasecką 
do olimpiady, zwiększając limit zawodni-
czek z 30 na 31.  Sara do Singapuru wyle-

ci 9 sierpnia, aby 9 dni później rozpocząć 
rywalizację. Paweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł KrasowskiPaweł Krasowski    

Sara Piasecka i  

Andrzej Piasecki 

Zmiany w Mrągowii 
Mrągowo 
Od kilkunastu dni piłkarze Mrągowii pod Od kilkunastu dni piłkarze Mrągowii pod Od kilkunastu dni piłkarze Mrągowii pod Od kilkunastu dni piłkarze Mrągowii pod 
okiem Andrzeja Biedrzyckiego przygoto-okiem Andrzeja Biedrzyckiego przygoto-okiem Andrzeja Biedrzyckiego przygoto-okiem Andrzeja Biedrzyckiego przygoto-
wują się do nowego sezonu warmińskowują się do nowego sezonu warmińskowują się do nowego sezonu warmińskowują się do nowego sezonu warmińsko----
mazurskomazurskomazurskomazursko----podlaskiej III ligi. podlaskiej III ligi. podlaskiej III ligi. podlaskiej III ligi.     

W składzie mrągowskiej drużyny 
nie zobaczymy już dwóch podsta-
wowych zawodników decydują-
cych o sile ofensywnej zespołu: 
Michała Romanowskiego oraz 
Łukasza Kuśnierza. Pierwszy z 

nich po półrocznej grze w Mrągowii odszedł 
do Błękitnych Pasym, a wychowanek Mrągo-
wii i jednocześnie wicekról strzelców po-
przedniego sezonu Łukasz Kuśnierz został 
wypożyczony na pół roku do Jezioraka Iława. 
Znany już jest pełen skład Zarządu klubu. Na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
członków klubu potwierdzono wybór Krzysz-Krzysz-Krzysz-Krzysz-
tofa Trzcińskiegotofa Trzcińskiegotofa Trzcińskiegotofa Trzcińskiego na prezesa Mrągowii. Wy-
brano także pozostałych członków Zarządu - 
do władz klubu po kilku latach nieobecności 
powraca Stanisław Małyszko Stanisław Małyszko Stanisław Małyszko Stanisław Małyszko (nowy wicepre-
zes), Jerzy Cesarz Jerzy Cesarz Jerzy Cesarz Jerzy Cesarz (wiceprezes) oraz Piotr Piotr Piotr Piotr 
LubowidzkiLubowidzkiLubowidzkiLubowidzki (członek zarządu). Na wtorko-
wym spotkaniu nadano także tytuły honoro-
wego członka klubu wieloletnim działaczom: 
Stanisławowi Brakonieckiemu, Alfredowi Stanisławowi Brakonieckiemu, Alfredowi Stanisławowi Brakonieckiemu, Alfredowi Stanisławowi Brakonieckiemu, Alfredowi 
Siwikowi, Janowi Łuńskiemu oraz Tadeuszowi Siwikowi, Janowi Łuńskiemu oraz Tadeuszowi Siwikowi, Janowi Łuńskiemu oraz Tadeuszowi Siwikowi, Janowi Łuńskiemu oraz Tadeuszowi 
Tychowi. Tychowi. Tychowi. Tychowi.  

21 sierpnia 21 sierpnia 21 sierpnia 21 sierpnia ----    sobotasobotasobotasobota    
11.00  11.00  11.00  11.00  uroczyste otwarcie pikniku i regat  
 „ PGNiG Bezpiecznie nad wodą  
 Delphia Cup"  
11.0011.0011.0011.00----17.30 17.30 17.30 17.30 piknik ekologiczny - konkursy i 
 zabawy dla dzieci i dorosłych w tema
 tyce ochrony środowiska  
11.3011.3011.3011.30----    14.30 14.30 14.30 14.30 warsztaty -szkolenie udzielania 
 pierwszej pomocy  
12.0012.0012.0012.00----15.30 15.30 15.30 15.30 regaty „PGNiG Bezpiecznie nad 
 wodą Delphia Cup"  
12.3012.3012.3012.30----    13.00 13.00 13.00 13.00 pokaz ratownictwa WOPR i Falck  
 plus udzielanie pierwszej pomocy  
14.0014.0014.0014.00----14.30 14.30 14.30 14.30 pokaz ratownictwa WOPR i Falck 
 plus udzielanie pierwszej pomocy 
 tonącemu  
14.3014.3014.3014.30----17.30 17.30 17.30 17.30 warsztaty-szkolenie udzielania                               
 pierwszej pomocy  
20.3020.3020.3020.30----22.00 koncert 22.00 koncert 22.00 koncert 22.00 koncert ----    ZAKOPOWER ZAKOPOWER ZAKOPOWER ZAKOPOWER ----        

Terminy rozgrywek Terminy rozgrywek Terminy rozgrywek Terminy rozgrywek     
rundy jesiennej w Mrągowie rundy jesiennej w Mrągowie rundy jesiennej w Mrągowie rundy jesiennej w Mrągowie     

 
21/08/2010 (sobota, godz. 17.00) 

 
Mrągowia – Huragan Morąg  

 
28/08/2010 (sobota, godz. 17.00) 

 
Mrągowia – Czarni Olecko  

 
08/09/2010 (środa,godz. 16.00 ) 

 
Mrągowia – Vęgoria Węgorzewo  

 
18/09/2010 (sobota, godz. 16.00) 

 
Mrągowia – Motor Lubawa  

 
09/10/2010 (sobota,godz. 15.00 ) 

 
Mrągowia – Mazur Ełk  

 
23/10/2010 (sobota, godz. 15.00) 

 
Mrągowia – Promień Mońki  

 
06/11/2010 (sobota, godz. 14.00) 

 
Mrągowia –Dąb Dąbrowa  

 
11/11/2010 (czwartek, godz. 14.00) 

 
Mrągowia – Wissa Szczuczyn  

 
Mecze rozgrywane będą  

na Stadionie Miejskim w Mrągowie 

ZAPRASZAMY KIBICÓW ZAPRASZAMY KIBICÓW ZAPRASZAMY KIBICÓW ZAPRASZAMY KIBICÓW  

Amfiteatr przy Jeziorze Czos WSTĘP WOLNYAmfiteatr przy Jeziorze Czos WSTĘP WOLNYAmfiteatr przy Jeziorze Czos WSTĘP WOLNYAmfiteatr przy Jeziorze Czos WSTĘP WOLNY    
    
2 sierpnia 2 sierpnia 2 sierpnia 2 sierpnia ----    niedzielaniedzielaniedzielaniedziela 
11.0011.0011.0011.00----15.00 15.00 15.00 15.00 piknik ekologiczny - konkursy i 
zabawy dla dzieci i dorosłych w tematyce 
ochrony środowiska  
11.0011.0011.0011.00----13.30 13.30 13.30 13.30 regaty „PGNiG Bezpiecznie nad 
wodą Delphia Cup" ( 3-4 wyścigi regatowe) z 
komentarzem na żywo  
11.3011.3011.3011.30----    14.30 14.30 14.30 14.30 warsztaty-szkolenie udzielania 
pierwszej pomocy  
12.3012.3012.3012.30----    13.00 13.00 13.00 13.00 pokaz ratownictwa WOPR i 
Falck  plus udzielanie pierwszej pomocy toną-
cemu  
13.3013.3013.3013.30----14.00 14.00 14.00 14.00 pokaz ratownictwa WOPR i Falck  
plus udzielanie pierwszej pomocy tonącemu  
15.00  15.00  15.00  15.00  zakończenie pikniku i regat  „PGNiG 
Bezpiecznie nad wodą Delphia Cup" ogłosze-
nie wyników, wręczenie nagród  

PGNiG ,,Bezpiecznie nad wodą” w Mrągowie 
Molo przy skwerze Jana Pawła II, 21Molo przy skwerze Jana Pawła II, 21Molo przy skwerze Jana Pawła II, 21Molo przy skwerze Jana Pawła II, 21----22 sierpnia  201022 sierpnia  201022 sierpnia  201022 sierpnia  2010 

Sara Piasecka mistrzynią Europy !!!!!!!Sara Piasecka mistrzynią Europy !!!!!!!Sara Piasecka mistrzynią Europy !!!!!!!Sara Piasecka mistrzynią Europy !!!!!!!    
Sara Piasecka zdobyła złoty medal żeglar-Sara Piasecka zdobyła złoty medal żeglar-Sara Piasecka zdobyła złoty medal żeglar-Sara Piasecka zdobyła złoty medal żeglar-
skich mistrzostw Europy w klasie Laser skich mistrzostw Europy w klasie Laser skich mistrzostw Europy w klasie Laser skich mistrzostw Europy w klasie Laser 
4.7. W regatach, które odbywały się u 4.7. W regatach, które odbywały się u 4.7. W regatach, które odbywały się u 4.7. W regatach, które odbywały się u 
wybrzeży Hourtin koło Bordeaux 31 wybrzeży Hourtin koło Bordeaux 31 wybrzeży Hourtin koło Bordeaux 31 wybrzeży Hourtin koło Bordeaux 31 
lipca startowało 119 zawodniczek. Sara lipca startowało 119 zawodniczek. Sara lipca startowało 119 zawodniczek. Sara lipca startowało 119 zawodniczek. Sara 
okazała się bezkonkurencyjna. Trzymaj-okazała się bezkonkurencyjna. Trzymaj-okazała się bezkonkurencyjna. Trzymaj-okazała się bezkonkurencyjna. Trzymaj-
my kciuki za naszą zawodniczkę w Sin-my kciuki za naszą zawodniczkę w Sin-my kciuki za naszą zawodniczkę w Sin-my kciuki za naszą zawodniczkę w Sin-
gapurze.gapurze.gapurze.gapurze. 
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STRONA 7 

O G Ł O S Z E N I E   
BURMISTRZ  

Miasta Mrągowo 
 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
ogłoszono na okres 21 dni wykazy następujących nieru-
chomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym: 
a/ działka nr 170/19  (obręb nr 4), położona przy ulicy 

Mickiewicza, z przeznaczeniem pod obiekt stacji 

redukcyjno – pomiarowej gazu drugiego stopnia.    

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nierucho-
mości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 
60A (II piętro, pokój nr49), tel. 89 7419022  

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 

 
Wojska Polskiego 11/2  

38,36 50 000 

 
Piaskowa 12/1 

33,69 60 000 

Os. Grunwaldzkie 
7/13 

39,1 130 000 

 

Polna 2A/2 
72,93 130 000 

 
Wolności 20A/5  

92,64 160 000 

133,37 200 000 

Więcej informacji pod numerem 89 7419021 – 
inspektor Danuta Kachnowicz  
lub www.mragowo.pl, BIP,  

zakładka Gospodarka nieruchomościami 

To ostatnie mieszkania Miasta we wspólnotach.  

 

Kościuszki 
7/1,2,3,4 

 
Os.Parkowe 8/20 

35,55 100 000 

 
Warszawska 33/4 

56,57 110 000 

KULTURALNE MRĄGOWO 

 
Warszawska 31/3 

40,42 40 000 

 
Królewiecka 10A/3 

25,24 40 000 

KUMINIKAT 
 

Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do pu-
blicznej wiadomości wynik przeprowadzonej 
procedury konkursowej, na realizację zada-
nia własnego Gminy Miasto Mrągowo, które 
zostało zlecone do realizacji w 2010 r. pod-
miotom niezliczonym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osią-
gnięcia zysku, z zakresu promocji miasta i 
współpracy z zagranicą. 
Na zadanie pn. “Promocja miasta przez sport”, 
została przyznana dotacja: 
1/ Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowe-
mu, w kwocie 3 000 zł, na promocję Miasta 
poprzez udział w ogólnopolskich rowerowych 
imprezach sportowych, w okresie od 1.08. 2010 
r. do 30.09.2010 r. 

 

                  Mrągowo 

                    - wyrzeźbione Miasto 
                              2010 rok /   4 Żywioły - 

Na Mazurach wiatr wieje inaczej … jest częścią mazurskiego życia… upatrywano 
w nim nadludzkiej siły, wierzono, że w każdej jego odmianie tkwi boska istota o 
niezwykłych zdolnościach, nieuchwytna magia, tajemnica, wolność.  
Wiatr niepokoi,  prowokuje, inspiruje….  
Odkryć,  wyjawić  tajemnicę wiatru,  uchwycić ją w kamieniu  to artystyczne wy-
zwanie projektu… 
 

Artyści uczestniczący w tegorocznym projekcie 

Tomasz Górnicki 

Sławek Klimek 

Mateusz Łagowski 

Jarosław Skoczylas 

Kinga Smaczna – Łagowska 

Zbigniew Stanuch 

Grzegorz Witek 
 

Opiekun artystyczny- prof. Adam Myjak  
Opiekun techniczny  - art. rzeźbiarz Bolesław Marschall  
 

Maciej Marschall -  autor pamiątki projektu 
 

Zapraszam wszystkich mieszkańców na widowisko artystyczne  

„Mrągowo- wyrzeźbione miasto”,  które odbędzie się 20 sierpnia  

o godz.19.00 na Placu PCK (Fontanna z  Syrenką) w Mrągowie. 
Program  
19.00 - 19.30     przedstawienie artystów, idei projektu   
19.30 - 19.45     etiuda „Mechaniczna rzeźba”,  Teatr Pantomimy TOK  
19.45 - 20.30     konferencja,  rozmowy z artystami,  pokaz rzeźb 
20.30 - 21.30  koncert Jean- Paul Bourelly Trio, w składzie: Jean- Paul Bourelly  
              Daryl Taylor, Krzysztof Zawadzki  
 
Jean- Paul Bourelly Trio to zespół znakomitych instrumentalistów o renomie międzynarodowej, wystę-
pujących w Europie z muzyką fusion. Lider zespołu, Jean- Paul Bourelly, to kompozytor i gitarzysta, który 
w swojej karierze muzycznej grywał z takimi osobistościami sceny jazzowej, jak pianista McCoy Tayner, 
perkusista Elvin Jones, trębacz Miles Davis oraz wokalistką Cassandrą Wilson. W zespole grają: doskonały 
amerykański basista Daryl Taylor oraz znakomity polski perkusista, założyciel zespołu Walk Away, 
Krzysztof Zawadzki. 
Teatr Pantomimy „TOK” – założony w 1992 przez Mirosława Mirosławskiego. Teatr zaskakujący, pełen 
twórczych pomysłów. Wciągnie w swoją mimiczną grę niejednego. Żywe rzeźby, zastygli w bezruchu 
aktorzy, obrazowe gesty. Pantomima i jej mimowie są nieprzewidywalni.  
 

Burmistrz Miasta Mrągowo 

 

Otolia Siemieniec 

Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu Operacyjnego Warmia i Mazury programu Operacyjnego Warmia i Mazury programu Operacyjnego Warmia i Mazury programu Operacyjnego Warmia i Mazury     

na lata 2007na lata 2007na lata 2007na lata 2007----2013201320132013    

Więcej na stronie www.wyrzezbionemiasto.pl 
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PIĄTEK 6 sierpnia  
  
Plac Unii Europejskiej 
  
        
 
 
 
 
Centrum Kultury 
 i Turystyki  
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBOTA 7 sierpnia 
  
Plac Jana Pawła II       
  
Plac Unii Europejskiej      
 
   

 
 
16.00 – 21.00  „Mała gala kresowa” – występy  
 zaspołów, prezentacje rękodzieła, malarstwa, 
 kiermasze, kuchnia kresowa 
17.30  Oficjalne otwarcie Festiwalu 
19.00  Koncert „Chopin w Muzyce Europejskiej” w wyko
 naniu Grupy Operowej AVANGART 
 
16.00  Współczesna literatura kresowa – prezentacje 
 gości z Litwy, Ukrainy i Białorusi /sala Orbita/ 
 
18.00  Otwarcie wystaw: historycznej „Dokumenty kreso
 we, pamiątki i przedmioty codziennego użytku" 
 Ryszarda Bitowta, fotografii Jerzego Karpowicza, 
 plakatu FKK Piotra Dondajewskiego 
 
 
 
 
 
11.00   Kresowe spotkanie z muzyką i poezją  
 
12.00 – 16.30  Koncerty zespołów kresowych,  
 prezentacje rękodzieła, malarstwa, kiermasze, 
 kuchnia kresowa  

Dodatkowo w czasie Festiwalu obejrzeć będzie można pokazy ratow-
nictwa wodnego zorganizowane w ramach obchodów 50. rocznicy po-
wstania Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągo-
wie - molo przy Placu Jana Pawła II , niedziela, godz. 11.00 -14.00. 

14.00   Konferencja prasowa 
 
17.00   KONCERT GALOWY 
 
 
 
 
10.30   Msza Święta  
 
12.00 – 15.30 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje 
   rękodzieła, malarstwa, kiermasze, kuchnia kresowa 
 
15.30  KOROWÓD ulicami miasta (od ul. Sobczyńskiego    
 do Placu Jana Pawła II promenadą do Amfiteatru    
 nad jez. Czos.) 
 
17.00 - 19.00 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu  
 Artystycznego Wojska Polskiego  
 Oficjalne zakończenie 16. Festiwalu Kultury Kre
 sowej  Pożegnanie uczestników Festiwalu 

Ratusz           
      
Amfiteatr           
  
 
NIEDZIELA 8 sierpnia  
  
Kościół św. Wojciecha      
  
Plac Unii Europejskiej     
 
 
 
 
 
Amfiteatr           


