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Wielki Finał WOŚP  
Po raz kolejny przy Centrum Kultury i Turystyki 
w Mrągowie został zawiązany Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, skupiający w 
swoich szeregach przeszło 70 wolontariuszy. 
Podczas 23 Finału, który odbędzie się 11 stycznia 
2015 będziemy zbierać fundusze dla podtrzyma-
nia wysokich standardów leczenia na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej 
opieki medycznej seniorów.  
Tegoroczny program Orkiestrowego Grania jest 
w trakcie przygotowań, ale już teraz możemy 
zdradzić, że oprócz corocznego Wielkiego Finału 
w sali widowiskowej CKiT oraz Światełka do 
Nieba, główną atrakcją będzie mecz pomiędzy 
Policjantami z Komendy Powiatowej Policji  a 
Strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Mrągowie. Odbędzie się on na 
hali sportowej przy ul Wojska Polskiego.  Forma 
i dyscyplina sportowa, w której zmierzą się funk-
cjonariusze mrągowskich służb jest w trakcie 
ustalania, jednak sama rywalizacja na wstępie 
zapowiada się emocjonująco. Aby połączyć przy-
jemne z pożytecznym w trakcie spotkania zapla-
nowano pokaz pierwszej pomocy, z możliwością 
czynnego w nim uczestnictwa. Każdy z nas po-
winien umieć i nie bać się udzielać pierwszej 
pomocy – umiejętność ta może uratować komuś 
życie. 
Informację o działalności mrągowskiego Sztabu 
można znaleźć na facebooku - 23 Finał WOŚP - 
Mrągowo. 

Nowa Rada Miejska kadencji 2014 - 2018 
Mieszkańcy Mrągowa w wyborach samorządowych wybrali Burmistrza i swoich przedstawicieli do Rady 
Miejskiej w Mrągowie. Będą oni reprezentować ich interesy przez najbliższe cztery lata. 

Wyborcy zdecydowali, ze w skład Rady weszło 
13 nowych radnych. Nowym przewodniczącym 
został Tadeusz Orzoł z Mrągowskiej Wspólnoty 
Samorządowej. Decyzja została podjęta na pierw-
szej sesji nowej kadencji rady. Na sesji inaugura-
cyjnej pojawiło się 20 radnych.  
Na drugiej sesji Rady wybrano na Wiceprzewod-
niczącego Rady Wiesława Kamienieckiego z 
KWW Nasze Mrągowo. Przewodniczącym Ko-
misji Budżetu i Finansów został Stefan Zaniuk z  
Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 
Edward Płocharczykz KWW Nowa Era, Komisji 
Edukacji Kultury, Turystyki i Zdrowia - Ewa 
Szałachowska z KWW Nasze Mrągowo. Leon 
Żbikowski z Mrągowskiej Wspólnoty Samorzą-
dowej, najstarszy Radny wybrany został Prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej.  

 
 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych życzliwością i rodzinnym ciepłem 

a w nadchodzącym Nowym 2015 Roku 
dobrego zdrowia, szczęścia oraz pomyślności 

życzą   
 

Burmistrz Miasta Mrągowo 
Otolia Siemieniec 

oraz  
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tadeusz Orzoł   

ZAPRZYSIĘŻENIE BURMISTRZ OTOLII SIEMIENIEC 
Na sesji Rady Miejskiej 8 grudnia br. odbyło się 
zaprzysiężenie Burmistrz Otolii Siemieniec. Z rąk 
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej 
odebrała ona zaświadczenie o wyborze na Burmi-
strza Miasta Mrągowo. Tuż po złożeniu uroczy-
stego ślubowania do Radnych Rady Miejskiej 
skierowała następujące słowa: 
 - Dla mnie jest to kolejna kadencja. Pełnienie 
funkcji burmistrza traktuję jako służbę dla dobra 
wszystkich Mieszkańców. Mam świadomość 
powierzonych mi obowiązków i odpowiedzialno-
ści i chcę swoją codzienną pracą, a także współ-
pracą ze wszystkimi Radnymi udowodnić, że 
Mieszkańcy dokonali właściwego wyboru. Ta 
kadencja będzie kontynuacją dalszego dynamicz-
nego i równomiernego rozwoju Miasta. Będę 
starała się być bliżej Mieszkańców i z ich udzia-
łem podejmować ważne dla Miasta decyzje. 
Jestem przekonana, że pomimo burzliwej kampa-
nii wyborczej, jestem w stanie ze wszystkimi 
współpracować i realizować zamierzenia dla 
dobra Miasta i jego Mieszkańców. Niech różnice 
polityczne i uprzedzenia osobiste zostaną odsu-
nięte na plan dalszy, a my powinniśmy wspólnie 
pracować na rzecz naszego Miasta, tym bardziej 
że wpływ na to w jaki sposób będzie funkcjono-
wało nasze Miasto zależy w dużej mierze również 
od wszystkich Radnych.  

Boże Narodzenie 2014 
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W wyniku prowadzonej, do połowy lipca br., 
rekrutacji wyłoniono 40 gospodarstw domowych 
z terenu miasta Mrągowo, spełniających kryteria 
określone we wniosku o dofinansowanie. Projek-
tem objęto rodziny, spełniające kryteria dochodo-
we uprawniające do otrzymania wsparcia w ra-

Kolejnych 40 rodzin z terenu miasta Mrągowa otrzymało bezpłatnie  
zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu 

Miasto Mrągowo w maju 2014 r,. przystąpiło do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wy-
kluczeniem cyfrowym – edycja III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyj-
ne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

mach systemu pomocy społecznej i świadczeń 
rodzinnych, w których wychowywane są dzieci i 
młodzież ucząca się, pobierająca lub uprawniona 
do pobierania stypendiów socjalnych, dzieci i 
młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce, 
osoby z grupy 50+ oraz osoby niepełnosprawne ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności.       
Kolejnym etapem wdrażania projektu był zakup 
zestawów komputerowych wraz z oprogramowa-
niem, którego instalacja zakończona została w 
miesiącu wrześniu. Poza gospodarstwami domo-
wymi, w ramach tzw. "działań koordynacyjnych" 
wyposażono w sprzęt komputerowy trzy mrą-
gowskie szkoły samorządowe. Łącznie zakupiono 
do szkół 50 zestawów komputerowych, 10 lapto-
pów oraz 7 drukarek laserowych. 
Na przełomie miesięcy sierpnia i września człon-
kowie rodzin, zakwalifikowanych do projektu, 
uczestniczyli w kursie komputerowym. Na po-
trzeby szkolenia zostały utworzone  3 grupy szko-

Kampania „7 Cudów Mazur”  
turystycznym wydarzeniem roku 

Po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę główną w konkursie PRO Warmia Mazury za najlepszy w woje-
wództwie projekt promocji turystycznej! 

Organizatorem konkursu jest samorząd woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Nagrody 
przyznano w kategoriach: „Kultura”, „Sport i re-
kreacja”, „Turystyka” oraz „Gospodarka”. Jury 
oceniało to, czy zgłoszony projekt pomógł w pro-
mocji gminy, która go przeprowadziła. Laureatów 
konkursu poznaliśmy podczas gali na Festiwalu 
Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. 
Wśród nagrodzonych inicjatyw znalazł się wspól-
ny projekt Giżycka, Mikołajek, Mrągowa, Rucia-
nego-Nidy, Rynu i Węgorzewa pod hasłem 
„7 Cudów Mazur”. Kampania  uznana została za 
turystyczne wydarzenie roku. Jury doceniło 

umacnianie wizerunku Mazur 
jako stolicy polskiego żeglarstwa. 
Projekt polegający na organizacji 
cyklu regat wraz z imprezami 
towarzyszącymi  uznano za wy-
jątkowy ze względu na ścisłą 
współpracę samorządów. Dzięki 
połączeniu sił, o projekcie było w 
tym roku głośno w całej żeglar-
skiej Polsce. Kampania „7 Cudów 
Mazur” doceniona została po raz 
drugi.  
Warto dodać, że pomysł by 

wspólnie się promować, współdziałać i współpra-
cować, a nie rywalizować, zrodził się dwa lata 
temu właśnie podczas Festiwalu Promocji Gospo-
darczej. Pracownicy samorządowi uznali, że czas 
zrobić coś wspólnie.  Jest to chyba jedyny taki 
przykład w Polsce, kiedy kilka gmin, zdawałoby 
się konkurencyjnych, realizuje wspólny kierunek 
działań i to nie tylko w sferze promocji. W jeszcze 
większym gronie gminy z obszaru Wielkich Je-
zior realizują projekty unijne, które zaowocowały 
wspólną strategią, planowane są też wspólne 
inwestycje, mające ożywić nasz region. 
 

leniowe, które podczas 40 godzinnego kursu nau-
czyły się m.in. podstaw obsługi komputera, opera-
cji na plikach oraz folderach, korzystania z edytora 
tekstu, obsługi przeglądarki internetowej, poczty 
elektronicznej czy też komunikatorów. 
W ramach dalszej realizacji projektu, z dniem 1 
października beneficjentom zapewniony został 
dostęp do Internetu. Usługa ta będzie świadczona 
bezpłatnie przez okres 73 miesięcy. 
Ponadto w mrągowskich szkołach samorządo-
wych zostały uruchomione Punkty Bezpłatnego 
Dostępu do Internetu  dla mieszkańców Miasta. 
Dotychczas w ramach Programu Innowacyjna 
Gospodarka aż 125 rodzin otrzymało bezpłatnie 
sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. Na 
ten cel Miasto pozyskało prawie 1,8 miliona zło-
tych. Całość działań projektowych jest współfi-
nansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Partnerzy projektu wspólnie odebrali wyróżnienie 

Sukces Mrągowa  
w rankingu wykorzystania  
funduszy unijnych 
Opiniotwórcze i specjalizujące się w tematyce 
samorządowej pismo „Wspólnota” opublikowało 
w listopadowym numerze swój najnowszy ran-
king,, wykorzystania środków UE przez polskie 
miasta i gminy. Mrągowo uzyskało w nim wyso-
ką pozycję. 
Wśród miast, które poniosły wydatki finansowa-
ne ze środków unijnych w latach 2011-2013, 
Mrągowo znalazło się na 23 miejscu. W stosunku 
do lat 2004 – 2009 pozycja miasta nie uległa zmia-
nie. Jeżeli chodzi o środki na inwestycje finanso-
wane ze środków UE, Mrągowo w latach 2011-
2013 uplasowało się na miejscu 39.  
Ta wysoka pozycja w  rankingu to wynik konse-
kwentnie realizowanej polityki inwestycyjnej 
samorządu i duży sukces Mrągowa, które wyko-
rzystało szansę jakie dało członkostwo w Unii 
Europejskiej.  
Autorami raportu są: prof. Paweł  Swianiewicz, 
kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej 
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego, doradca Prezy-
denta RP oraz Julita Łukomska, doktor nauk 
ekonomicznych, adiunkt w tym samym zakła-
dzie. 
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Pomysł na Projekt powstał z potrzeby skutecznej 
promocji  terenów inwestycyjnych  - w kontek-
ście klimatu dla biznesu w Mrągowie, a także 
chęci zaangażowania lokalnych Przedsiębiorców 
i zacieśniania współpracy na linii biznes-
samorząd.  Atrakcyjne,  w pełni uzbrojone tereny 
inwestycyjne, to nie wszystko, konieczna jest ich 
aktywna promocja, jednak i to nie wystarczy jeśli 
nie wykorzystamy lokalnego potencjału jaki 
mamy u siebie. Tym potencjałem  są nasi Przed-
siębiorcy.  To oni są motorem  rozwoju   gospo-
darczego i generują większość inwestycji. Stąd 
decyzja o zaproszeniu Ich do projektu. - Nasze 
działania  bez aktywnego udziału Przedsiębior-
ców nie miałyby sensu – mówi Burmistrz Otolia 
Siemieniec - Aby skutecznie promować Mrągo-
wo jako Miasto z dobrym klimatem dla biznesu, 
zapytaliśmy w pierwszej kolejności  naszych 
Przedsiębiorców, jak ten klimat oceniają – dodaje 
Donata Durka Kobylińska – Kierownik Projektu.    
Plan współpracy biznesu z samorządem 
Pierwszym etapem Projektu było opracowanie 
Diagnozy gospodarczej dla Mrągowa. Do współ-
pracy nad dokumentem zaproszono przedstawi-
cieli mrągowskiego środowiska biznesu i przed-
stawicieli samorządu. W sumie odbyły się 4 spo-
tkania warsztatowe, w których udział wzięło 
łącznie 30 przedsiębiorców i przedstawicieli in-
stytucji otoczenia biznesu oraz 20 przedstawicieli 
samorządu (radnych i pracowników Urzędu 
Miejskiego).  Przeprowadzono 25 wywiadów  
pogłębionych z kluczowymi  dla Miasta Firmami, 
w których Przedsiębiorcy ocenili warunki prowa-
dzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjność 
inwestycyjną Mrągowa. Ekspertem merytorycz-
nym projektu była profesor Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego dr hab. Wiesława Lizińska. 
17 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mrą-
gowie odbyło się podsumowanie prac nad Dia-
gnozą gospodarczą oraz prezentacja tego doku-
mentu. Dzięki Diagnozie mamy gotowy plan 
działania w sferze współpracy samorządu z bizne-
sem – mówi Burmistrz Otolia Siemieniec. Wdra-
żamy wskazane przez Przedsiębiorców działania. 
W październiku podjęliśmy uchwalę w sprawie 
zwolnień, z podatku od nieruchomości, na dwa 
lata nowych inwestycji. Kolejne zadanie, które 
zrealizujemy w 2015 r. to  powołanie Rady Bizne-
su, organu doradczego, z którym będą konsulto-

Dobry klimat dla biznesu w Mrągowie 
„Mrągowo - the Best country to Invest” to hasło, które promuje potencjał gospodarczy Mrągowa 
w kampanii prowadzonej w ramach w projektu „Dobry klimat dla biznesu w Mrągowie”. 

wane decyzje ważne dla rozwoju gospodarczego 
Mrągowa  - dodaje Burmistrz. Propozycję utwo-
rzenia Rady zaproponowało ponad rok temu 
Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, jednak 
czekaliśmy z decyzją o jej powołaniu, ponieważ  
chcieliśmy skonsultować ten temat z Przedsię-
biorcami podczas warsztatów w ramach realizo-
wanego Projektu -  mówi Donata Kobylińska-
Durka. 
Zadziorna kampania internetowa 
W grudniu ruszyła kampania promocyjna 
„Mrągowo the best country to invest”. Jednym z 
jej elementów jest film i spot reklamowy (krótsza 
wersja filmu) pokazujący Mrągowo jako dobre 
miejsce do inwestowania. Film opowiada historię 
dwójki przyjaciół, którzy jako dzieci, zafascyno-
wani czerwonym Cadillac’iem marzą o wyjeździe 
do USA. Jednemu z nich udaje się wyjechać. Po 
latach panowie spotykają się w Mrągowie. 
Film powstał przy licznym udziale mieszkańców 
Mrągowa oraz wsparciu wielu firm i instytucji. 
Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nakrę-
cenie zdjęć oraz udostępnili obiekty i sprzęt. Dzię-
kujemy Panu Cezaremu Makiewiczowi za możli-
wość wykorzystania utworu „Wszystkie drogi 
prowadzą do Mrągowa”. Podziękowania kieruje-
my również do osób, które zgodziły się wziąć 
udział w filmie. Cieszymy się, że możemy promo-
wać Mrągowo pokazując jego mieszkańców.  
Szczególne podziękowania: Mercedes Club - 
Alfred Siwik, Kamil Siwik, ZUK Lubowidzki Sp. z 
o.o - Piotr Lubowdzki, Firma Adams - Henryk 
Pędzich Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o – Hen-
ryk Kulas, Leszek Szlenzak Firma „Na fali” - An-
drzej Bronicki, Kawiarnia Igloo - Katarzyna Figel, 

Centrum Reklamowe SZAPIEL Robert Szapiel, 
Centrum Kultury i Turystyki - Bartłomiej Kozia-
tek, Lubomir Melnicki, Mariusz Narel, Miastecz-
ko Westernowe Mrongoville - Julia Hesler, Ze-
spół Oświatowo - Sportowy „BAZA” w Mrągo-
wie - Regina Tołkowicz ; Osoby prywatne: Mar-
cin Jans, Tomasz Warowny, Andrzej Warowny, 
Paweł Krasowski, Paweł Bosek, Kamil Miron, 
Lidia Moroz, Karolina Górska, Paula Krajewska, 
Paulina Łangowska, Jakub Lewandowski, Michał 
Ziółkowski, Klaudiusz Kaczmarek. 
Kampania internetowa  rozpoczęła się  1 grudnia 
i potrwa 3 tygodnie. Część komunikatów jest  
skierowana do Polonii zamieszkującej UK i Stany 
Zjednoczone - Nasza kampania jest trochę prze-
korna  i zadziorna – mówi Donata Kobylińska-
Durka – mrągowski kowboj ma zachęcać do 
inwestowania, ale też wzbudzać pozytywne 
emocje , pokazywać , że mrągowianie mają do 
siebie dystans i poczucie humoru.  
O projekcie 
Projekt „Dobry klimat dla biznesu w Mrągowie” 
został dofinansowany z PO Innowacyjna Gospo-
darka. Budżet projektu wynosił 137 760 zł, z 
czego dofinansowanie stanowiło 92 500 zł. W 
ramach projektu opracowano Diagnozę gospo-
darczą, koncepcję promocji oraz zrealizowano 
szereg działań promocyjnych tj. film, bilbordy, 
materiały drukowane i multimedialne oraz kam-
panię w internecie. Projekt  pozwolił na podnie-
sienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych nie 
tylko poprzez kampanię promocyjną, ale również 
poprawę komunikacji pomiędzy podmiotami 
prowadzącymi działalność, samorządem, a insty-
tucjami otoczenia biznesu.  
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FLESZ INWESTYCYJNY:    
Łącznik z obwodnicą już gotowy 
Zakończyła się budowa prawie czterystu-
metrowego odcinka odcinka drogi łączą-
cego osiedle Mazurskie z zachodnią ob-
wodnicą miasta. Inwestycja kosztowała 
ponad 1,7 mln zł, z czego pozyskano z 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych ponad 800 tys. zł 
 

Nowe boisko oraz plac zabaw na 
 ul. Wolności  
W celu prowadzenia  profilaktyczno—
sportowych dla dzieci i młodzieży na ul. 
Wolności wykonano za ponad 100 tys. zł 
boisko z placem zabaw .  
 

nieruchomości niezamieszkałych narzucony 
został przez ustawodawcę. Art. 6j ust. 3 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach wy-
raźnie mówi o tym, że w przypadku nieruchomo-
ści niezamieszkałych opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
pojemników z odpadami komunalnymi powstały-
mi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami.  
Z uwagi na to, że odpady komunalne z nierucho-
mości niezamieszkałych, które ze względu na 
swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych, 
Rada Miejska w Mrągowie uchwałą nr 
XLVI/3/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku, przyję-
ła taką samą wysokość stawki z nieruchomości 
niezamieszkałych jak za odbiór odpadów komu-
nalnych z gospodarstw domowych, uwzględnia-
jąc przyjęte normatywy na jednego mieszkańca, w 
przeliczeniu na poszczególne rodzaje pojemni-
ków.  
Wysokość opłaty za odbiór odpadów to nie tylko 
koszty ich odbioru w celu składowania na składo-
wisku, jak to było do tej pory ale przede wszyst-
kim koszty transportu, zbierania, recyklingu i 
unieszkodliwiania tych odpadów w odpowied-
nich instalacjach.  
Burmistrz Mrągowa  
Otolia Sieminiec 

Skąd taka decyzja? 
 
Monity w sprawie konieczności włączenia nieru-
chomości niezamieszkałych były zgłaszane przez 
Radnych podczas sesji Rady Miejskiej, a także 
podczas spotkań z przedstawicielami Spółdzielni 
Mieszkaniowych oraz z Zarządcami Wspólnot 
Mieszkaniowych. W czasie spotkań domagano się 
przejęcia nieruchomości niezamieszkałych, co 
pozwoliłoby na zorganizowanie przez Miasto 
jednolitego systemu gospodarowania odpadami, 
funkcjonującego w całości według zasad przyję-
tych przez ustawodawcę.  
Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom, w tym 
osobom prowadzącym działalność gospodarczą, 
Miasto Mrągowo podjęło działania mające na celu 
włączenie do nowego systemu nieruchomości 
niezamieszkałych. Dotyczy to wyłącznie odpa-
dów podobnych do komunalnych, a nie odpadów 
tzw. poprodukcyjnych powstających w wyniku 
działalności gospodarczej.  
Przed wdrożeniem nowych przepisów prowadzo-
ne były konsultacje społeczne dotyczące projek-
tów uchwał związanych z przejęciem nierucho-
mości niezamieszkałych w ramach nowego syste-
mu. W ramach prowadzonych konsultacji właści-
ciele nieruchomości oraz przedsiębiorcy i organi-
zacje pożytku publicznego mogli wyrażać swoje 
opinie i składać wnioski oraz uwagi. 
Wybór metody naliczenia wysokości opłaty z 

Od 1 stycznia 2015 roku Miasto przejmuje obowiązki związane 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstającymi 
na terenach nieruchomości niezamieszkałych. 

Poszukujesz profesjonalnego 
wsparcia w biznesie?  
Pojedynczy Punkt Kontaktowy 
(PPK) pomoże Ci znaleźć odpo-
wiedzi na nurtujące Cię pytania 

Z myślą o 
osobach 
prowadzą-
cych lub 
planujących 
rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej, zarówno w Polsce jak i na terenie 
całej Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki 
utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy 
(PPK). 
W PPK znajdują się szczegółowe instrukcje 
przedstawiające krok po kroku założenie i prowa-
dzenie działalności gospodarczej, właściwe prze-
pisy prawa, formalności o których należy pamię-
tać oraz kontakty do odpowiednich instytucji. 
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę 
www.biznes.gov.pl oraz facebookowy profil ePK: 
www.facebook.com/eugopl    
 

„Starszaki” kończą szkolenia       
Od października trwają bezpłatne szkolenia w 
ramach projektu "Starszaki do komputerów!", 
realizowanego przez Mrągowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Przez cztery miesiące osoby 
powyżej 50 roku życia uczą się obsługi komputera 
i zgłębiają tajniki wirtualnego świata. 
Ostatnia z trzech grup szkoleniowych odbywa 
właśnie zajęcia w ramach unijnego projektu. 
Celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności 
u mieszkańców Mrągowa, w zakresie podstawo-
wej obsługi komputera i komunikacji za pomocą 
Internetu. Dzięki zaangażowaniu pracowników 
Urzędu Miejskiego z Referatu Strategii, Rozwoju, 
Promocji i Integracji Europejskiej projekt uzyskał 
unijne dofinansowanie w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego.  
Projekt obejmuje realizację trzech edycji 40-
godzinnego szkolenia komputerowego, które 
składają się z następujących modułów: system 
operacyjny, Internet, edytor tekstu, arkusz kalku-
lacyjny, prezentacje multimedialne. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Ostanie zajęcia 
zaplanowane są na styczeń 2015 roku. 

Hale sportowe w szkołach  
wyremontowane 
2 hale sportowe w ZS nr 4 oraz Hala 
i Aula w ZS nr 1 na ul. Bohaterów 
Warszawy zostały wyremontowane za 
kwotę ponad 377 tys. zł  



 

W skrócie AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  
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 Pamięci pierwszych  
powojennych mrągowskich  
farmaceutów… 
Na zabytkowej kamienicy Apteki „Pod Orłem” 
umieszczona została kamienna tablica, poświęco-
na pamięci pierwszych powojennych mrągow-
skich farmaceutów. 
Apteka „Pod Orłem” jest jedną z najstarszych na 
Warmii i Mazurach. Funkcjonuje nieprzerwanie 
od 1819 roku. W tym miejscu mieszkało i praco-
wało małżeństwo Helena i Zbigniew Brudniccy – 
pierwsi polscy farmaceuci, którzy poświęcili 
swoje ówczesne życie służbie chorym mieszkań-
com miasta. Pamiątkowa tablica powstała na 
wniosek mieszkańców zabytkowej kamienicy 
oraz rodziny Państwa Brudnickich. Została ona 
wykonana i zamontowana przez firmę Kamie-
niarstwo Paśnikowski.  Przedsięwzięcie wsparła 
Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec. 

Zespół Szkół nr 1 z Zieloną flagą 
28 listopada odbyła się uroczystość przekaza-
nia ,,Zielonej flagi” na ręce Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 w Mrągowie Beaty Klimek. Uroczy-
stość uświetniła swoją obecnością burmistrz Mrą-
gowa oraz przedstawiciel Rady Rodziców i rodzi-
ce uczniów. Najmłodsi uczniowie szkoły przygo-
towali program artystyczny pod hasłem „Jak 
rozweselić Ziemię?” – była to inscenizacja, pio-
senki i taniec.  
„Zielona Flaga" to międzynarodowy tytuł, który 
nadawany jest szkołom na całym świecie w ra-
mach Programu „Eco-Schools”. Uczestniczy w 
nim ponad 15.000 szkół. Do tej pory prawie 4,5 
tysiąca szkół uzyskało to ekologiczne wyróżnie-
nie. W 2014 roku w Polsce Zieloną Flagę otrzy-
mało tylko 195 placówek oświatowych – w tym 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie. Została 
ona przywieziona z Krakowa przez nauczycieli 
naszej szkoły i przez cały rok będzie powiewać na 
gmachu budynku przy ulicy Kopernika 2.  
Nauczycielki – koordynatorki projektu:  Magdalena 
Obrębska, Alina Federowicz i Mariola Masak  

Karta Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus to program 
wspierający duże rodziny. Dzięki współpracy 
samorządu oraz firm i instytucji każda rodzina, z 
co najmniej trójką dzieci, może korzystać ze zni-
żek i ulg przygotowanych specjalnie dla nich.  
-Nowi partnerzy z różnych branż, więcej zniżek – 
to kolejne kroki, które podejmujemy, aby wspie-

Karta Mrągowskiej Rodziny  
Trzy Plus zyskuje na sile 

Zniżki na zakupy i usługi, fitness, kino i restaurację – Burmistrz podpisała kolejne porozu-
mienia z partnerami Karty Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus. Do grona wspierających lokalny 
odpowiednik ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wciąż dołączają mrągowskie firmy. 

Oferta partnerów Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus: 

rać duże rodziny w codziennym życiu – mówi 
Burmistrz Otolia Siemieniec – Dlatego zachęcam 
przedsiębiorców oraz instytucje, aby poszli w ślady 
dotychczasowych partnerów i przyłączyli się do 
programu. Szczegóły na stronie www.mragowo.pl 
w zakładce Dla Mieszkańców/Karta Mrągowskiej 
Rodziny Trzy Plus. 

Nazwa podmiotu Oferta 

 Centrum Kultury i Turystyki 

- zniżki w postaci 20 % upustu dla posiadaczy karty przy zakupie 
biletów na imprezy, których wyłącznym i głównym organizatorem 
jest CKiT ( w tym: koncerty, spektakle, pokazy) w miejscach orga-
nizacji imprez, tj. Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie oraz w 
amfiteatrze nad jez. Czos.  
- bilety ulgowe na filmy 2 D w kwocie 10 zł oraz filmy 3 D w kwocie 
12 zł. 

Sala zabaw „Stokropek”  
w Mrągowie, os. Grunwaldzkie 6a 

- 30 % zniżki na pobyt w sali zabaw dla każdego z dzieci w rodzinie 
trzy plus, 
- 30 % zniżki za organizację imprezy urodzinowej w sali zabaw, 
- 30 % zniżki na uczestnictwo w zajęciach artystycznych dla każde-
go z dzieci rodziny trzy plus, 
- 30 % zniżki na imprezy i bale okolicznościowe organizowane w 
sali zabaw dla każdego z dzieci rodzin trzy plus. 

Car4parts –Części samochodowe 
ul. Olsztyńska 22 

- 30% zniżki na cały asortyment 
- 20% zniżki na usługi mechaniczne 

Klub Kasyno W. D. Piórkowska 
ul. Wojska Polskiego 6A 

- 20% na całe menu restauracji 

Alicja Jakubiak 
ul. Królewiecka 51A/9 

- 20 % zniżki na zajęcia ZUMBA KIDS dla dzieci 
- 10% zniżki na zajęcia ZUMBA FITNESS dla osób dorosłych 

Sklep odzieżowy „Wrzos” 
ul. Warszawska 16A 

- 20% zniżki na zakup całego asortymentu 

Mural przy ul. 8 Maja to druga lokalizacja 
w ramach BO. Jego tematyka wiąże się z trasą 
spacerową, która jest otwartą galerią rzeźb, po-
wstałych w ramach projektu „Mrągowo wyrzeź-
bione miasto”. Mural to mapa prezentująca rzeź-
by dedykowane 4 żywiołom. Są one specjalnie 
oznaczone, wskazując lokalizację prac w prze-
strzeni– mówi Tomasz Sienkiewicz autor muralu. 
Na projekcie znajdują się dłonie inspirowane 
freskiem Leonarda da Vinci ,,Stworzenie Ada-
ma”, gdzie Bóg daje tchnienie dziełu ludzkiemu, 
tak artysta daje tchnienie materii, wyjaśnia autor 
koncepcji. Mural przywołuje sens projek-
tu ,,Mrągowo - wyrzeźbione miasto”, jak i proces 
twórczej kreacji dzieła. Praca zamyka tegoroczne 
działania w ramach BO.  
Wkrótce ruszy trzecia edycja Mrągowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Sukces poprzednich, 
sprawił, że na następny rok Burmistrz Otolia 

Siemieniec zapowiedziała kolejne zwiększenie 
kwoty na inicjatywy, o których będą decydować 
mieszkańcy. 

Mapa klucz - artystyczne zakończenie  
Budżetu Obywatelskiego 2014 

Mrągowski artysta Tomasz Sienkiewicz zakończył prace nad  malowidłem pod koniec listopada. Mural na 
kamienicy przy ulicy 8-go Maja, to ostatnia z inwestycji BO 2014.  



Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 
Dnia 30.11.2014r. w Ostrołęce odbyły się 
zawody pod nazwą "Kurpiowska Kuźnia 
Mistrzów", w których udział wziął mrą-
gowski klub Arrachion MMA Mrągowo 
(Kaliniak Team). Klub reprezentowało 8 
zawodników. Bilans - 4 wygrane pojedyn-
ki, 3 remisy i jedna porażka. 
Pojedynek Tomasza Kalinowskiego skoń-
czył się w pierwszej rundzie,  po prawym 
silnym sierpowym, rywal został posłany na 
deski i walka zakończyła się nokautem 
(KO). Damian Nowakowski do walki przy-
stąpił z cięższym o pond 6 kg zawodnikiem 
- dystansując walkę Damian wygrał na 
punkty. Rafał Gut, po emocjonującym poje-
dynku z miejscowym rywalem ostatecznie 
zremisował. Jako trzeci do ringu wszedł 
Bartosz Różański, który udanie debiutował 
- walka zakończyła się remisem, natomiast 
w trzeciej rundzie Bartek, po szybki lewym 
sierpowym posłał rywala na deski, ten pod-
niósł się i wytrwał do końca. Potem do 
ringu wszedł Kuba Węcek, który od po-
czątku kontrolował walkę, narzucał tempo 
dla przeciwnika i jednogłośnie wygrał. 
Paweł Wojciechowski, także debiutował i 
po zaciętej i mocnej wymianie ciosów, wy-
grał. Paweł Ściepuro, zaczął pierwszą rundę 
ospale, kolejne dwie nadrabiał i w konse-
kwencji pojedynek zakończył się remisem. 
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Mrągowski Festiwal Rowerowy 
Podczas konferencji trenerów Polskiego Związku Kolarskiego pod koniec listopada br. w Pruszkowie 
zapadła decyzja o przyznaniu naszemu miastu organizacji V eliminacji Mistrzostw Polski w kryterium 
ulicznym. 

Będzie to główny punkt Mrągowskiego Festiwalu 
Rowerowego, który zaplanowano na 16 sierpnia 
2015 roku. 
Organizatorami imprezy będą Burmistrz Miasta 
Mrągowa, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągo-
wie oraz MSR Mrągowo.  
Podczas festiwalu przeprowadzone zostaną wyści-
gi kolarskie ulicami Mrągowa (m.in. ul. Mrongo-
wiusza, ul. Mickiewicza, ul. Królewiecka, ul. Roo-
sevelta, ul. Chopina, ul. Królewiecka).  

Kryterium uliczne zostanie rozegrane w katego-
riach: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior 
młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, elita 
kobiet i mężczyzn (wyścig główny), masters i 
amator.  
Ostatnie kryterium uliczne odbyło się w naszym 
mieście w roku 1983, a jego organizatorem był 
pierwszy trener mrągowskich kolarzy Paweł 
Ewert.  
Podczas festiwalu odbędą się również imprezy 
towarzyszące: wyścigi, konkursy dla najmłod-
szych na stadionie miejskim, impreza muzyczna - 
mały amfiteatr, stoiska rowerowe, rajd rowerowy 
wokół jeziorze Czos.  
Na trasie wyścigu będziemy mogli zobaczyć naj-
lepszych kolarzy szosowych kraju. Swój udział 
zapowiedziały najlepsze grupy kolarskie w Polsce. 
Pula nagród dla uczestników kryterium to 9000 
PLN.  

,,Baza” z nowym  sprzętem 
Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Ze-
spół Oświatowo – Sportowym "BAZA" w 
Mrągowie otrzyma nowy sprzęt. Kwota 45 
tys. zł zostanie przeznaczona na zakup ło-
dzi asekuracyjno – trenerskiej oraz jachtu 
szkoleniowego Delphia 16 z przeznacze-
niem na wstępne szkolenie uczniów .  

W skrócie 

Wielki sukces mrągowianina w Abu Dhabi! 
Mrągowianin Tomasz Januszewski w załodze z Jackiem Nowakiem z Giżycka zwyciężyli w finale żeglar-
skiego Pucharu Świata w Abu Dhabi. To jeden z największych sukcesów w karierze mrągowianina! 

Finałowe zawody Pucharu 
Świata to żeglarskie święto, 
na które zjeżdżają najlepsi 
żeglarze z całego świata. W 
Abu Dhabi pojawiło się aż 
270 zawodników z 38 kra-
jów startujących we 
wszystkich klasach olimpij-
skich. 
Wśród najlepszych pojawi-
ła się mrągowsko-giżycka 
załoga klasy 49er Tomasz 
Januszewski / Jacek Nowak. 
Załoga Januszewski-Nowak 
prowadziła od pierwszego 
dnia zawodów. Panowie 
wygrali dwa wyścigi, w jednym przypłynęli na 13 
pozycji. Po drugim i trzecim dniu zachowali pro-
wadzenie, a ostateczne zwycięstwo dało im piąte 
miejsce w ostatnim wyścigu. 
– Byliśmy pewni swoich możliwości ale dotych-
czasowe wyniki nie dawały nam tego czego chcie-
liśmy, rósł w nas głód zwycięstwa. Podczas tych 
regat osiągnęliśmy to co założyliśmy. Jesteśmy 

bardzo zadowoleni. Czujemy się świetnie ponie-
waż jest to koniec sezonu. Te zawody były dla nas 
najważniejsze, wspaniale było być tutaj i wygrać 
wśród najlepszych – powiedzieli po zawodach 
jednemu z żeglarskich portali. 
W Abu Dhabi wystartował także inny mrągowia-
nin Piotr Myszka. W klasie RS:X zajął piąte miej-
sce. 

„Kimura Cup” - relacja Husarii 
Mrągowo 
W Toruniu 22 listopada br. odbyła się pierwsza 
edycja zawodów w brazylijskim jiu-jitsu „Kimura 
Cup”.  
Duża impreza pod patronatem Polskiego Związ-
ku Ju-Jitsu, z której mrągowska Husaria przywio-
zła złoto w kategorii - 64 kg. 
W zawodach wzięło udział ponad 300 zawodni-
ków z całej Polski. Mrągowo reprezentowali 
Kuba Harasim i Dawid Sańko. Kuba wszystkie 
swoje walki wygrał przed czasem, poddając ry-
wali (kategoria łączona obsadzona 12 zawodnika-
mi białe, niebieskie, purpurowe pasy). 
Dawid doszedł do 1/4 finału, gdzie przegrał 1 
przewagą i ostatecznie zajął IV miejsce (kat. -70 
kg, obsadzona 12 zawodnikami). 
To były drugie zawody mrągowskiej Husarii w 
BJJ gi. Poziom ciągle rośnie.  



 

W skrócie 

8. Jarmark św. Mikołaja 2014 za nami 
W sobotę 6 grudnia 2014 r. plac przed Centrum Kultury i Turystyki zamienił się w świąteczną krainę 
pełną ozdób choinkowych, smakołyków, kolęd i roześmianych mieszkańców naszego miasta. To wszyst-
ko za sprawą 8. Jarmarku św. Mikołaja! 

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Z okazji święta na Jarmarkowej scenie odbyły się 
prezentacje kolędników w wykonaniu dzieci z 
przedszkoli: „Kubuś”, „Bajka”, „Stokrotka”, „Nasze 
Pociechy”, ZS Nr 4, Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej oraz harcerzy. Podczas Jarmarku towarzyszy-
ła nam także „Orkiestra Dęta MRONGOVIA” a 
na zakończenie rozgrzał nas żywiołowy koncert 
świąteczny w wykonaniu „Studia Wokalnego 
SUKCES”! 
Ponadto wszyscy uczestnicy imprezy brali udział 

w zabawach ze św. Mikołajem i jego pomocnika-
mi, mogli stworzyć swój własny stroik świąteczny 
a także posilić się kiełbaską upieczoną na ognisku. 
To nie wszystko! Nasz Jarmark nie mógł się odbyć 
bez tradycyjnych już konkursów, których roz-
strzygnięcie zamknęło  mikołajkowy kiermasz! 
To tylko przedsmak Bożego Narodzenia, które już 
tuż tuż… Dlatego już teraz życzymy wszystkim 
mieszkańcom Mrągowa Wesołych Świąt!!! 

Dzieci i dorośli przygotowywali świąteczne wy-
pieki, śpiewali kolędy, brali udział w zabawach 
przygotowanych przez organizatorów i obserwo-
wali poczynania Otolii Siemieniec za kuchennym 
blatem. Twórcze dekorowanie pierników umilił 
występ zespołu z Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Mrągowie, a o najmłodszych uczestni-
ków zabawy zadbały mrągowskie Animatorki. 
Główną atrakcją imprezy było Live Cooking gdzie 
w rolę kulinarnego experta wcieliła się Burmistrz 
Miasta Otolia Siemieniec. Prezentowaną potrawą 
były kluski z makiem, które rozeszły się ze sma-
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Świąteczny pierniczek z Radiem Zet Gold  
Rodzinne wypiekanie pierniczków i pomoc potrzebującym - to główne cele imprezy pod hasłem 
"Świąteczny Pierniczek z Radiem ZET Gold", która odbyła się 13 grudnia Hotelu Mercure Mrongovia.  

Imprezę sfinansowano ze środków budżetu Miasta przeznaczonych na problematykę problemów alkoholowych.  

kiem, a wielu uczestników zapowiadało przenie-
sienie tej potrawy na tegoroczny wigilijny stół. 
Imprezę zorganizowało Radio Zet Gol, Hotel 
Mercure Mrągowo Resort & Spa.  

Impreza dofinansowana ze środków Miasta Mrągowo.  

Fot. P.Piercewicz 

Marlena Bieleninik 
Weekend cudów w Mrągowie. 
Szlachetne paczki trafiły  
do potrzebujących 

Zakończyła się trzecia edycja „Szlachetnej Pacz-
ki” w Mrągowie. Wolontariusze akcji od 12-14 
rozwozili kartony z prezentami. Dla trzydziestu 
potrzebujących rodzin były to dni spełnienia 
marzeń, a wręczaniu paczek towarzyszyły radość 
i łzy wzruszenia. 
Wolontariusze przez dwa dni rozwozili przygo-
towane przez darczyńców paczki.  
– Najprzyjemniejszym momentem było odwie-
dzanie rodzin i przekazywanie im paczek, które 
wyjeżdżały z magazynu do domów potrzebują-
cych przez cały weekend – mówi Iwona Szlaur, 
liderka „Szlachetnej Paczki” w rejonie Mrągowo. 
– W paczkach znalazły się żywność, kosmetyki, 
środki czystości, odzież, zabawki, a nawet sprzęt 
AGD.  Jeden z darczyńców postanowił spełnić 
marzenie chłopca i kupić mu skrzynkę z narzę-
dziami. Przez telefon powiedział mi, że historia 
chłopca go wzruszyła , a jego smykałka do maj-
sterkowania to coś co doskonale rozumie, bo ma 
takie same zainteresowania. 
Wolontariusze przez trzy dni rozwieźli prawie 
350 paczek. W pomoc 30 rodzinom w trudnej 
sytuacji materialnej zaangażowało się 675 osób, a 
wartość wszystkich prezentów przekroczyła 51 
tys. złotych. 
– Gdy przyjechaliśmy na miejsce, wszyscy miesz-
kańcy bloku zaglądali przez okna i się nam przy-
patrywali –  opowiada Lidia, wolontariuszka. -
Zapukaliśmy do drzwi i weszliśmy do domu z 
paczkami. Właścicielka mieszkania była zdumio-
na, że przynieśliśmy tego tak dużo. Powiedziała 
nam, że jej synek płakał, gdy rano wyrzucali starą 
wersalkę. Nie wiedział, że dziś dostanie nową. 
Dostał nie tylko wersalkę. Darczyńcy podarowali 
mu wielki wóz strażacki i mnóstwo samochodzi-
ków. Na widok jednego z nich zaczął krzyczeć do 
taty:  „Teraz mam takiego jak Fabian!”. Mama 
chłopca chciała wszystko otworzyć na raz. Do-
tknąć, zobaczyć, przymierzyć... Radości, którą 
ujrzałam na ich twarzach, nie zapomnę do końca 
życia. 
– Ja dziś widziałam łzy radości i zadowolenia. 
Była cisza, rodzina nie wiedziała jak podzięko-
wać. Dzieci były szczęśliwe. Rodzina uwierzyła 
w ludzi i w siłę pomocy – dodaje wolontariuszka 
Aleksandra. 

Nowy świąteczny teledysk grupy Sukces z Mrągowa 
Dzieci i młodzież z zespołu sukces z Mrągowa nagrały wyjątkowy teledysk z kolędą ,,Gdy śliczna panna 
syna kołysała”. Reżyserem nagrania jest Maciej Wróbel, a za zdjęcia odpowiadał Krzysztof Bębenek.  
Projekt wsparło Miasto Mrągowo.  

Zapraszamy do oglądania teledysku na naszej 
stronie internetowej www.mragowo.pl oraz 
www.facebook.com/UrzadMiejskiMragowo.  
W okresie świątecznym można go będzie także 
zobaczyć na antenie TVP Olsztyn.  
Już teraz zapraszamy do wysłuchania koncertu 
kolęd 26 grudnia, w wykonaniu zespołu Sukces, 
na antenie Radia Olsztyn o godz. 20.05. 
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KONCERT NOWOROCZNY 
 - zacznij rok operowo! 
Serdecznie zapraszamy 13.01.2015 r. do 
Centrum Kultury i Turystyki na koncert 
Noworoczny w wykonaniu Anny Cymmer-
man (sopran) i Mariusza Adama Ruta 
(tenor) z towarzystwem zespołu pod kie-
rownictwem Adama Wojtasika.  
Zabrzmią dźwięki arcydzieł wybitnych 
światowych kompozytorów: J. Straussa, I. 
Kálmán, F. Lehára. Nie zabraknie najsłyn-
niejszych arii i duetów operowych i operet-
kowych. W programie również znane prze-
boje światowej muzyki rozrywkowej. 
W programie koncertu znajdą się utwory 
doskonale znane miłośnikom gatunku ope-
retki, musicalu, a także przeboje muzyki 
filmowej i rozrywkowej.  
Podczas dwugodzinnego widowiska usły-
szycie Państwo przeboje takie jak 
"Brunetki, blondynki" z repertuaru Jana 
Kiepury, piosenkę neapolitańską "Funiculi 
Funicula", ponadczasowy hit "Power of 
love", wzruszającą piosenkę z filmu "The 
Bodyguard" -"I will always love You", 
utwory Andrea Bocellego , nieśmiertelne 
"Volare", "Besame mucho",  szlagier tande-
mu kompozytorskiego Petersburski&Włast 
"Ja się boję sama spać", bĳące rekordy popu-
larności "Sway" Franka Sinatry i wiele in-
nych.  
Usłyszą Państwo między innymi popisowe 
utwory z operetek Straussa, Kalmana, Leha-
ra - kto bowiem nie zna szlagierów takich 
jak "Usta milczą", "Tak całkiem bez dziew-
czątek", "Kto me usta całuje ten śni" czy 
tytułowa "Wielka sława to żart"... 
DOBÓR REPERTUARU ORAZ ZNAKO-
MITE WOKALNE KREACJE ARTYSTÓW 
SĄ GWARANCJĄ PAŃSTWA SATYSFAK-
CJI I POZYTYWNYCH DOZNAŃ. 
Zachęcamy do rezerwacji grupowych 
(rabat!) pod nr tel. 502-661-402,  
e-mail: mojakultura@poczta.pl, 
bezpośrednio w CKiT (recepcja)  
tel. 89 743 34 66. 

KULTURALNIKKULTURALNIK  W skrócie 

Nowe STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO w Mrągowie 
Legenda polskiej sceny poezji śpiewanej. Ma na swoim koncie 23 płyty! Grupa z wieloletnią tradycją, 
ruszyła w nową trasę koncertowa. Kolejna stacja na ich trasie to Mrągowo – 9 stycznia 2015! 

Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych 
muzyków towarzyszących liderowi SDM - 
Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu 
swoje kultowe piosenki od najstarszych po naj-
nowsze, które już uznano za hity.  
Poza liderem w skład zespołu wchodzą: Bolo 
Pietraszkiewicz - gitary, instrumenty klawiszowe, 
cajon Roman Ziobro - kontrabas, gitara basowa  
Bilety w cenie: 45 zł / 40 zł (balkon) do nabycia w 

CKiT od 15 grudnia. 


