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Absolutorium dla Burmistrza 
Rada Miejska w Mrągowie udzieliła burmistrz absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. „Za” Rada Miejska w Mrągowie udzieliła burmistrz absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. „Za” Rada Miejska w Mrągowie udzieliła burmistrz absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. „Za” Rada Miejska w Mrągowie udzieliła burmistrz absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. „Za” 
zagłosował pełen skład, a satysfakcji z wyniku nie kryła Otolia Siemieniec, która podczas obrad wspo-zagłosował pełen skład, a satysfakcji z wyniku nie kryła Otolia Siemieniec, która podczas obrad wspo-zagłosował pełen skład, a satysfakcji z wyniku nie kryła Otolia Siemieniec, która podczas obrad wspo-zagłosował pełen skład, a satysfakcji z wyniku nie kryła Otolia Siemieniec, która podczas obrad wspo-
mniała, że był to dobry rok dla Miasta, jak i jego budżetu. mniała, że był to dobry rok dla Miasta, jak i jego budżetu. mniała, że był to dobry rok dla Miasta, jak i jego budżetu. mniała, że był to dobry rok dla Miasta, jak i jego budżetu.     

W sprawie sprawozdania finansowego i udziele-
nia absolutorium Otolii Siemieniec z wykonania 
budżetu za 2014 rok nie było głosu sprzeciwu. 
Miejscy radni jednomyślnie przyznali burmistrz 
pozytywną ocenę, a o udzielenie absolutorium 
wnioskował przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Leon Żbikowski. Otolia Siemie-
niec, nie kryjąc zadowolenia z wyniku głosowa-
nia, podziękowała za kredyt zaufania, jaki otrzy-
mała od radnych. 
– Staraliśmy się oszczędzać pieniądze, bo szykuje-
my się do nowej perspektywy finansowej. Ubie-
gły rok był dobry w różnych wskaźnikach. Był 
też pracowity ze względu na wspomnianą nową 
prognozę finansową i Program Rewitalizacji – 

mówiła burmistrz Mrągowa. 
Wykonanie budżetu zostało także pozytywnie 
ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Olsztynie. W budżecie Mrągowa w 2014 r. 
dochody wyniosły ponad 68,5 mln zł, a wydatki 
zrealizowano na nieco ponad 63 mln zł. W wy-
datkach bieżących najwięcej przeznaczono na 
oświatę i wychowanie – 21,6 mln zł i pomoc 
społeczną – prawie 16 mln zł . Zadłużenie miasta 
na koniec grudnia ubiegłego roku się zmniejszyło  
i wyniosło 20 mln i 602 tys.  zł. 
Do największych inwestycji należała budowa 
łącznika zachodniej obwodnicy z osiedlem 
Mazurskim, zrealizowana z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Urzędnicy przesiądą się 

na rowery. Przesiądź się i Ty! 
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 MIASTO MRĄGOWO 

1990 - 2015 

25 lat samorządności  
w Polsce 
W tym roku obchodzimy jubileusz 25W tym roku obchodzimy jubileusz 25W tym roku obchodzimy jubileusz 25W tym roku obchodzimy jubileusz 25----lecia od-lecia od-lecia od-lecia od-
rodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. rodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. rodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. rodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. 
Mrągowo włącza się w ogólnopolskie obchody Mrągowo włącza się w ogólnopolskie obchody Mrągowo włącza się w ogólnopolskie obchody Mrągowo włącza się w ogólnopolskie obchody 
25252525----lecia pierwszych wolnych wyborów samorzą-lecia pierwszych wolnych wyborów samorzą-lecia pierwszych wolnych wyborów samorzą-lecia pierwszych wolnych wyborów samorzą-
dowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku i dowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku i dowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku i dowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku i 
zaprasza na Dni Mrągowa. Jubileusz 25 lat Samo-zaprasza na Dni Mrągowa. Jubileusz 25 lat Samo-zaprasza na Dni Mrągowa. Jubileusz 25 lat Samo-zaprasza na Dni Mrągowa. Jubileusz 25 lat Samo-
rządności wiąże się jednocześnie ze Świętem rządności wiąże się jednocześnie ze Świętem rządności wiąże się jednocześnie ze Świętem rządności wiąże się jednocześnie ze Świętem 
Wolności 4 czerwca, upamiętniającym pierwsze Wolności 4 czerwca, upamiętniającym pierwsze Wolności 4 czerwca, upamiętniającym pierwsze Wolności 4 czerwca, upamiętniającym pierwsze 
częściowo wolne wybory parlamentarne w roku częściowo wolne wybory parlamentarne w roku częściowo wolne wybory parlamentarne w roku częściowo wolne wybory parlamentarne w roku 
1989, które dały początek reformom ustrojo-1989, które dały początek reformom ustrojo-1989, które dały początek reformom ustrojo-1989, które dały początek reformom ustrojo-
wym, społecznym i gospodarczym w naszym wym, społecznym i gospodarczym w naszym wym, społecznym i gospodarczym w naszym wym, społecznym i gospodarczym w naszym 
kraju. kraju. kraju. kraju.  
- Początek samorządu był trudny. Musieliśmy 
właściwie wszystko robić od początku. Nie było 
wzorców, nie było w znacznym zakresie przepi-
sów- mówi Burmistrz Miasta Mrągowo. - Dziś z 
perspektywy czasu możemy powiedzieć, że prze-
miany, które zaszły były niewątpliwie sukcesem. 
To, co udało nam się osiągnąć jest naszym wspól-
nym dobrem, niemożliwym do zrealizowania 
bez porozumienia i współpracy - dodaje Otolia 
Siemieniec.  
Rok 2015 to rok polskiej samorządności – radości 
i świętowania. To rok refleksji nad istotą samo-
rządności, zrozumienia potrzeby uruchomienia 
pokładów aktywności obywatelskiej  w ramach 
samorządów i poprzez samorządy.  
Dlatego też zapraszamy Państwa do wspólnego 
świętowania, organizacji różnych inicjatyw i 
przedsięwzięć związanych z obchodami 25-lecia 
Samorządności.  
W tym celu prosimy o kontakt:  
Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej, tel. 89 741 90 41,  
e-mail: promocja2@mragowo.um.gov.pl.  
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   W skrócie 

Polskie Lwice Biznesu 2015 
Czterdzieści trzy wyjątkowe kobiety, nominowa-Czterdzieści trzy wyjątkowe kobiety, nominowa-Czterdzieści trzy wyjątkowe kobiety, nominowa-Czterdzieści trzy wyjątkowe kobiety, nominowa-
ne w plebiscycie magazynu Law Business Quali-ne w plebiscycie magazynu Law Business Quali-ne w plebiscycie magazynu Law Business Quali-ne w plebiscycie magazynu Law Business Quali-
ty, przez ostatnie miesiące walczyły o miano ty, przez ostatnie miesiące walczyły o miano ty, przez ostatnie miesiące walczyły o miano ty, przez ostatnie miesiące walczyły o miano 
„Polskiej Lwicy Biznesu 2015”. Wyniki plebiscy-„Polskiej Lwicy Biznesu 2015”. Wyniki plebiscy-„Polskiej Lwicy Biznesu 2015”. Wyniki plebiscy-„Polskiej Lwicy Biznesu 2015”. Wyniki plebiscy-
tu poznaliśmy podczas uroczystej gali w Warsza-tu poznaliśmy podczas uroczystej gali w Warsza-tu poznaliśmy podczas uroczystej gali w Warsza-tu poznaliśmy podczas uroczystej gali w Warsza-
wie, w której brali udział również przedstawiciele wie, w której brali udział również przedstawiciele wie, w której brali udział również przedstawiciele wie, w której brali udział również przedstawiciele 
mrągowskiego biznesu oraz Urzędu Miejskiego.mrągowskiego biznesu oraz Urzędu Miejskiego.mrągowskiego biznesu oraz Urzędu Miejskiego.mrągowskiego biznesu oraz Urzędu Miejskiego.    

Celem plebiscytu było wyróżnienie kobiet, które 
z powodzeniem prowadzą swoje firmy lub orga-
nizacje, łącząc pracę zawodową z pasją, samodo-
skonaleniem i sukcesem. Wśród nominowanych 
pań były m.in. Jolanta Kwaśniewska, Ewa Błasz-
czyk, Anna Mucha, Omenaa Mensah, Joanna 
Klimas, Joanna Jabłczyńska oraz z czego jesteśmy 
najbardziej dumni, pochodząca z Mrągowa - 
Justyna Bułaj, Pani Justyna ukończyła z wyróż-
nieniem dyplom w jednej z artystycznych szkół 
projektowania ubioru w Warszawie i obecnie 
projektuje oraz zajmuje się stylizacją. 
 W swoich pracach projektantka stawia na natu-
ralne, wysokiej jakości tkaniny, unikając przy 
tym prawdziwych futer i skór. Dzięki temu jej 
klientki zyskują nie tylko pewność, że ich kreacja 
jest jedyna w swoim rodzaju, lecz także mają 
świadomość tego, że przy produkcji stroju nie 
ucierpiało żadne zwierzę, czy też słabo opłacany 
pracownik z krajów Trzeciego Świata. 
Podczas gali Magda Maślanka z Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie oraz Anna Pawłowska przedsta-
wiciel organizatora Pikniku Country,  wręczyły 
skórzane kapelusze kowbojskie wraz z zaprosze-
niami na tegoroczny festiwal.  
W trakcie wieczoru Mrągowo miało swoje stoi-
sko promocyjne, na którym można się było zapo-
znać z ofertą inwestycyjną miasta oraz dowie-
dzieć dlaczego warto inwestować właśnie w 
Mrągowie. 
Organizator konkursu  Polskie Lwice  Biznesu 
2015 przyznał łącznie 30 statuetek oraz nagrodę 
specjalną dla Elżbiety Dzikowskiej za całokształt 
dokonań.  
Plebiscyt odbywał się w kategoriach: Promocja 
kobiet w biznesie, Innowacja w biznesie, Prawo i 
finanse, Moda, Zdrowie i uroda, Turystyka i 
hotelarstwo, Rozwój osobisty, Media, Sztuka i 
design, Działalność społeczna i charytatywna. 

W MBO będą projekty miękkie 
Młodzież napisała do radnych petycję i zebrała pod nią ponad 300 podpisów. Dzięki staraniom Pauliny Młodzież napisała do radnych petycję i zebrała pod nią ponad 300 podpisów. Dzięki staraniom Pauliny Młodzież napisała do radnych petycję i zebrała pod nią ponad 300 podpisów. Dzięki staraniom Pauliny Młodzież napisała do radnych petycję i zebrała pod nią ponad 300 podpisów. Dzięki staraniom Pauliny 
Szablińskiej, wolontariuszki MSIS z budżetu obywatelskiego będą mogły być finansowane projekty mięk-Szablińskiej, wolontariuszki MSIS z budżetu obywatelskiego będą mogły być finansowane projekty mięk-Szablińskiej, wolontariuszki MSIS z budżetu obywatelskiego będą mogły być finansowane projekty mięk-Szablińskiej, wolontariuszki MSIS z budżetu obywatelskiego będą mogły być finansowane projekty mięk-
kie. Pozytywna decyzja oznacza, że w przyszłym roku 10% z puli MOB pójdzie na szkolenia, warsztaty, kie. Pozytywna decyzja oznacza, że w przyszłym roku 10% z puli MOB pójdzie na szkolenia, warsztaty, kie. Pozytywna decyzja oznacza, że w przyszłym roku 10% z puli MOB pójdzie na szkolenia, warsztaty, kie. Pozytywna decyzja oznacza, że w przyszłym roku 10% z puli MOB pójdzie na szkolenia, warsztaty, 
targi czy chociażby spotkania z ciekawymi ludźmi.targi czy chociażby spotkania z ciekawymi ludźmi.targi czy chociażby spotkania z ciekawymi ludźmi.targi czy chociażby spotkania z ciekawymi ludźmi.    

– Jest to duża szansa rozwoju młodzieży w naszym 
mieście – cieszy się Paulina Szablińska z Mazur-
skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych. 
Jednak, aby radni powiedzieli „tak” w sprawie 
wprowadzenia do budżetu obywatelskiego pro-
jektów miękkich potrzebna była petycja i 335 
podpisów mieszkańców, a także aktywność i 
poparcie burmistrz miasta. 
– Samą inicjatywę rozważaliśmy już w poprzed-
niej edycji budżetu obywatelskiego, mieliśmy 
jednak wątpliwości natury formalnej. Determina-
cja i głos młodzieży, który jest dla nas bardzo istot-
ny, przekonały nas do podjęcia nowych rozwią-
zań – tłumaczy Otolia Siemieniec. 
Pomysł finansowania z budżetu obywatelskiego 
warsztatów, szkoleń, targów, zajęć czy chociażby 
spotkań z ciekawymi ludźmi zakiełkował w gło-
wach zespołu koordynującego MBO 2016 na 
jednym ze spotkań. Niedługo później odbyła się 
sesja rady miejskiej, na której poprzez głosowanie 
radni odrzucili sugestie zespołu. To jednak nie 

powstrzymało młodej wolontariuszki, która po-
stanowiła zawalczyć o siebie i swoich rówieśni-
ków. Aby dać mrągowskiej młodzieży szansę 
wyboru i wpływu na ofertę kulturalną w naszym 
mieście Paulina Szablińska napisała petycję do 
burmistrz miasta i miejskich rajców. Pismo speł-
niło swoje zadanie, radni zmienili zdanie i na sesji 
zagłosowali za projektem wprowadzenia projek-
tów miękkich do MBO. 
– Chwała młodzieży, że się tak mocno zaangażo-
wała w życie miasta, oby te środki zostały mądrze 
wydane – mówił po przyjęciu projektu zmiany w 
budżecie obywatelskim przewodniczący rady 
miejskiej Tadeusz Orzoł. 
Decyzja zapadła, w przyszłorocznym mrągow-
skim budżecie obywatelskim pojawią się projekty 
miękkie. Kwota, która zostanie przeznaczona na 
ten cel to 10% z całej puli. 
– Jestem bardzo zadowolona z przebiegu sprawy. 
Zależy mi na tym, aby mrągowska młodzież 
mogła się realizować, a w szczególności grupy 
nieformalne, które nie mają skąd pozyskać środ-
ków na spełnianie swoich marzeń – dodaje Pauli-
na Szablińska. 
Na uwagę zasługuje także fakt, że o wolontariu-
szach Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Sportowych jest coraz głośniej. Mrągowska mło-
dzież angażuje się w życie kulturalne miasta i 
promuje je na zewnątrz, za co należą im się grom-
kie brawa. 

Rozpoczęły się prace nad nową Strategią  
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta  

Dokument będzie zawierał wizję rozwoju Mrągowa, kierunki działań przewidzianych do realizacji w Dokument będzie zawierał wizję rozwoju Mrągowa, kierunki działań przewidzianych do realizacji w Dokument będzie zawierał wizję rozwoju Mrągowa, kierunki działań przewidzianych do realizacji w Dokument będzie zawierał wizję rozwoju Mrągowa, kierunki działań przewidzianych do realizacji w 
latach 2015latach 2015latach 2015latach 2015----2025 oraz źródła finansowania tych przedsięwzięć. Dokument będzie spójny z regionalnymi i 2025 oraz źródła finansowania tych przedsięwzięć. Dokument będzie spójny z regionalnymi i 2025 oraz źródła finansowania tych przedsięwzięć. Dokument będzie spójny z regionalnymi i 2025 oraz źródła finansowania tych przedsięwzięć. Dokument będzie spójny z regionalnymi i 
krajowymi dokumentami strategicznymi. Dzięki Strategii możliwe będzie ubieganie się o środki europej-krajowymi dokumentami strategicznymi. Dzięki Strategii możliwe będzie ubieganie się o środki europej-krajowymi dokumentami strategicznymi. Dzięki Strategii możliwe będzie ubieganie się o środki europej-krajowymi dokumentami strategicznymi. Dzięki Strategii możliwe będzie ubieganie się o środki europej-
skie na dofinansowanie konkretnych projektów zapisanych w dokumencie.skie na dofinansowanie konkretnych projektów zapisanych w dokumencie.skie na dofinansowanie konkretnych projektów zapisanych w dokumencie.skie na dofinansowanie konkretnych projektów zapisanych w dokumencie.    

Swoje pomysły na miasto jako pierwsza przedsta-
wiła Młodzież. Na spotkaniu, które odbyło się 18 
czerwca w Gimnazjum nr 2, młodzi ludzie oce-
niali sferę kulturalną, gospodarczą czy społeczną 
Mrągowa,  a także zaproponowali swoje rozwiąza-

nia i pomysły na rozwój miasta.  
- Głos młodzieży jest dla nas bardzo ważny – 
mówi Burmistrz Miasta Mrągowo. - Dlatego też 
zdecydowaliśmy się zaprosić uczniów mrągow-
skich szkół na pierwsze spotkanie. - dodaje Otolia 
Siemieniec.  
Zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące opra-Zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące opra-Zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące opra-Zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące opra-
cowania Strategii, które odbędzie się 7 lipca cowania Strategii, które odbędzie się 7 lipca cowania Strategii, które odbędzie się 7 lipca cowania Strategii, które odbędzie się 7 lipca 
(wtorek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury i (wtorek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury i (wtorek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury i (wtorek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury i 
Turystyki (Sala Orbita). Turystyki (Sala Orbita). Turystyki (Sala Orbita). Turystyki (Sala Orbita). Zapraszamy serdecznie 
wszystkich mieszkańców, którym zależy na roz-
woju Mrągowa i chcieliby podzielić się swoimi 
pomysłami. Stwórzmy razem odważną wizję 
naszego miasta! 
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Międzynarodowa wymiana  
młodzieży  
Gmina Miasto Mrągowo  rozpoczęła realizację Gmina Miasto Mrągowo  rozpoczęła realizację Gmina Miasto Mrągowo  rozpoczęła realizację Gmina Miasto Mrągowo  rozpoczęła realizację 
międzynarodowego projektu pt. ,,Business for międzynarodowego projektu pt. ,,Business for międzynarodowego projektu pt. ,,Business for międzynarodowego projektu pt. ,,Business for 
youth is business 4 U” . Działanie otrzymało dofi-youth is business 4 U” . Działanie otrzymało dofi-youth is business 4 U” . Działanie otrzymało dofi-youth is business 4 U” . Działanie otrzymało dofi-
nansowanie w ramach programu Erasmus+,nansowanie w ramach programu Erasmus+,nansowanie w ramach programu Erasmus+,nansowanie w ramach programu Erasmus+,    
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.     

Realizacja projektu rozpoczęła się na  początku 
czerwca i potrwa do lutego 2016 roku. W ramach 
projektu przeprowadzona zostanie wymiana 
młodzieży w Mrągowie, w której uczestniczyć 
będzie 30 młodych osób z Polski Rumunii, 
Włoch, Turcji i Litwy wspólnie z 5 liderami oraz 
trenerem.  W ciągu 11 dni uczestnicy projektu 
wymieniać się będą doświadczeniami oraz zdoby-
wać kompetencje na rzecz promowania i rozwoju 
przedsiębiorczości. 
Cele wymiany młodzieżowej: 
- zwiększenie świadomości konieczności promo-
wania i rozpowszechniania przedsiębiorczości 
wśród uczestników z Unii Europejskiej 
- zdobycie wiedzy i zwiększenie umiejętności w 
dziedzinie przedsiębiorczości, ale także zdobycie 
takiej ilości wiedzy jaka jest konieczna do założe-
nia firmy, 
- przedstawienie wagi oraz przydatności biznes 
planu w momencie zakładania firmy, 
- poszerzenie solidarności i tolerancji wśród mło-
dych ludzi w celu wzmocnienia spójności społe-
czeństwa w Unii Europejskiej,  
- zwiększenie umiejętności komunikacji i pracy w 
zespole.  
Partnerami projektu są organizacje Initiative 
Sociale Association z Rumuni, Youth4youth z 
Włoch, Gaziantep Local Youth Group z Turcji 
oraz We Go Project z Litwy.  
Realizacja projektu to kontynuacja działań podej-
mowanych przez Gminę Miasto Mrągowo na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości, która jest jed-
nym z trzech strategicznych priorytetów wskaza-
nych w strategii rozwoju Mrągowa.  
W latach 2013-2015 Miasto realizowało pro-
jekt ,,Dobry klimat dla biznesu” dofinansowany 
ze środków Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka , którego celem była m.in. popra-
wa komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami, 
samorządem, a instytucjami otoczenia biznesu. W 
ramach projektu powstała ,,Diagnoza gospodarcza 
dla Mrągowa 

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Kolejnych 10 rodzin z Mrągowa otrzymało  
bezpłatnie zestawy komputerowe  

Gmina Miasto Mrągowo od maja ubiegłego roku realizuje projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do In-Gmina Miasto Mrągowo od maja ubiegłego roku realizuje projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do In-Gmina Miasto Mrągowo od maja ubiegłego roku realizuje projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do In-Gmina Miasto Mrągowo od maja ubiegłego roku realizuje projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do In-
ternetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ternetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ternetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ternetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ––––    edycja III”, w ramach edycja III”, w ramach edycja III”, w ramach edycja III”, w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne ––––    
zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuzwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuzwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuzwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu    

W wyniku pozyskania zgody na wydatkowanie 
zaoszczędzonych środków unijnych w kwocie 
ok. 300 tys. zł, Miasto w lutym br., przeprowadzi-
ło rekrutację  uzupełniającą do projektu, w ra-
mach której wyłoniono 10 gospodarstw domo-
wych z terenu Miasta. Projektem objęto rodziny, 
spełniające kryteria dochodowe uprawniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej i świadczeń rodzinnych, w których 
wychowywane są dzieci i młodzież ucząca się, 
pobierająca lub uprawniona do pobierania sty-
pendiów socjalnych, dzieci i młodzież z bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, osoby z grupy 50+ 
oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.    
Kolejnym etapem wdrażania projektu był zakup 
zestawów komputerowych wraz z oprogramo-
waniem, którego instalacja zakończona została w 
miesiącu kwietniu. Poza gospodarstwami domo-
wymi, w ramach tzw. "działań koordynacyjnych" 
wyposażono w sprzęt komputerowy trzy mrą-
gowskie szkoły samorządowe. Łącznie zakupiono 
do szkół 14 zestawów komputerowych, 35 lapto-
pów, 1 drukarkę laserową oraz 3 urządzenia wie-
lofunkcyjne, 3 projektory multimedialne, 3 ekra-
ny ścienne i stojące. 
W ramach dalszej realizacji projektu, z dniem 1 

maja beneficjentom zapewniony został dostęp do 
Internetu. Usługa ta będzie świadczona bezpłatnie 
przez okres 66 miesięcy.  
Na przełomie miesięcy maja i czerwca członkowie 
rodzin, zakwalifikowanych do projektu, uczestni-
czyli w kursie komputerowym, który został zorga-
nizowany w dwóch etapach, tj. dla  nowych bene-
ficjentów w wymiarze 60 godzin, jak również dla 
osób już uczestniczących w projekcie w formie 
kursu dokształcającego w wymiarze 20 godzin.  
Całość działań projektowych jest współfinansowa-
na ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

Inwestycja kosztować będzie 2 mln zł, z czego 
972 tys. pokryje pozyskane przez Miasto dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowy 
budynek szatni sportowych z zapleczem sanitar-
nym zostanie wybudowany od podstaw, w miej-
scu istniejącego, który pójdzie do rozbiórki. Zgod-
nie z planem z nowoczesnego obiektu na stadio-
nie miejskim będzie można korzystać latem przy-

szłego roku. 
Budowa budynku jest niezbędna w celu spełnie-
nia wymagań technicznych (licencyjnych) dla 
obiektów sportowych stawianych klubom piłkar-
skim przez PZPN na potrzeby uzyskiwania licen-
cji do organizowania rozgrywek ligowych oraz 
zdecydowanie poprawi warunki treningów spor-
towych.  

Nowe szatnie na stadionie miejskim     
Już latem przyszłego roku piłkarze, a także wszyscy mieszkańcy związani ze sportem będą mogli korzy-Już latem przyszłego roku piłkarze, a także wszyscy mieszkańcy związani ze sportem będą mogli korzy-Już latem przyszłego roku piłkarze, a także wszyscy mieszkańcy związani ze sportem będą mogli korzy-Już latem przyszłego roku piłkarze, a także wszyscy mieszkańcy związani ze sportem będą mogli korzy-
stać z nowego budynku socjalnostać z nowego budynku socjalnostać z nowego budynku socjalnostać z nowego budynku socjalno----sanitarnego na stadionie miejskim. Nowoczesne zaplecze pomieści toale-sanitarnego na stadionie miejskim. Nowoczesne zaplecze pomieści toale-sanitarnego na stadionie miejskim. Nowoczesne zaplecze pomieści toale-sanitarnego na stadionie miejskim. Nowoczesne zaplecze pomieści toale-
ty, łaźnie, szatnie dla zawodników, pomieszczenie techniczne, magazyny, pomieszczenia biurowe i wy-ty, łaźnie, szatnie dla zawodników, pomieszczenie techniczne, magazyny, pomieszczenia biurowe i wy-ty, łaźnie, szatnie dla zawodników, pomieszczenie techniczne, magazyny, pomieszczenia biurowe i wy-ty, łaźnie, szatnie dla zawodników, pomieszczenie techniczne, magazyny, pomieszczenia biurowe i wy-
poczynkowe.poczynkowe.poczynkowe.poczynkowe.    

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej.  
Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko 
jego autora, a Komisja nie ponosi odpowie-
dzialności za sposób wykorzystania zawartych 
w nim informacji. 
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Urzędnicy przesiądą się na rowery. Przesiądź się i Ty! 
Mrągowianie łączą siły w walce z korkami i brakiem miejsc parkingowych w mieście. Sposobem na upłynnienie ruchu ma być przesiMrągowianie łączą siły w walce z korkami i brakiem miejsc parkingowych w mieście. Sposobem na upłynnienie ruchu ma być przesiMrągowianie łączą siły w walce z korkami i brakiem miejsc parkingowych w mieście. Sposobem na upłynnienie ruchu ma być przesiMrągowianie łączą siły w walce z korkami i brakiem miejsc parkingowych w mieście. Sposobem na upłynnienie ruchu ma być przesiadaadaadaadanie się z czterech na nie się z czterech na nie się z czterech na nie się z czterech na 
dwa kółka. Projekt „Rowerem do urzędu”, na którego realizację nieformalna grupa mieszkańców otrzymała dofinansowanie, zakładadwa kółka. Projekt „Rowerem do urzędu”, na którego realizację nieformalna grupa mieszkańców otrzymała dofinansowanie, zakładadwa kółka. Projekt „Rowerem do urzędu”, na którego realizację nieformalna grupa mieszkańców otrzymała dofinansowanie, zakładadwa kółka. Projekt „Rowerem do urzędu”, na którego realizację nieformalna grupa mieszkańców otrzymała dofinansowanie, zakłada    „r„r„r„rozruszanie” urzędników i ozruszanie” urzędników i ozruszanie” urzędników i ozruszanie” urzędników i 
nagradzanie aktywnych mrągowian. nagradzanie aktywnych mrągowian. nagradzanie aktywnych mrągowian. nagradzanie aktywnych mrągowian. Projekt "Rowerem do urzędu" będzie realizowany przy wsparciu z programu "Działaj Lokalnie IX" 2015. Projekt "Rowerem do urzędu" będzie realizowany przy wsparciu z programu "Działaj Lokalnie IX" 2015. Projekt "Rowerem do urzędu" będzie realizowany przy wsparciu z programu "Działaj Lokalnie IX" 2015. Projekt "Rowerem do urzędu" będzie realizowany przy wsparciu z programu "Działaj Lokalnie IX" 2015.  

Przesiądź się na rower, zachęca nieformalna 
grupa, z urzędnikami na czele. – Koniec z narze-
kaniem na korki i brak miejsc parkingowych. 
Przyjedź do urzędu jednośladem zbieraj pieczątki 
i zdobywaj nagrody – zachęca Magdalena Ma-
ślanka, pomysłodawczyni projektu „Rowerem do 
urzędu”. Projekt otworzy rajd rowerowy szla-

kiem "Poznaj Mrągowo", na który już dziś ser-
decznie zapraszamy. Zbiórka na Placu Piłsudskie-
go 5 lipca o godz. 14.00. 
Grupa mrągowian wpadła na pomysł rozładowa-
nia ruchu w mieście i zaktywizowania mieszkań-
ców. I tak powstał projekt „Rowerem do urzędu”, 
na który udało się pozyskać dofinansowanie z 

MSIS obchodził 5 lat działalności   
W poniedziałek, 22 czerwca 2015r. podczas Gali Wolontariatu Sportowego świętowaliśmy 5W poniedziałek, 22 czerwca 2015r. podczas Gali Wolontariatu Sportowego świętowaliśmy 5W poniedziałek, 22 czerwca 2015r. podczas Gali Wolontariatu Sportowego świętowaliśmy 5W poniedziałek, 22 czerwca 2015r. podczas Gali Wolontariatu Sportowego świętowaliśmy 5----lecie Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatylecie Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatylecie Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatylecie Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych.w Sportowych.w Sportowych.w Sportowych.    

Programu Działaj Lokalnie. Projekt zakłada akty-
wizację pracowników i klientów urzędu do prze-
siadania się na rower i zdobywania punktów-
pieczątek za aktywności związane z rowerem. 
Oprócz przyjazdów na rowerze do urzędu, punk-
towane będą m.in. dojazdy na rowerze do pracy, 
odwiedzanie mrągowskich szlaków rowerowych 
oraz zadania specjalne, które ukazywać się będą 
na FB profilu projektu (Mrągowo Rowerowo) 
oraz na stronie miasta www.mragowo.pl. 
 – Celem projektu jest popularyzacja roweru jako 
środka transportu oraz zachęcanie pracowników i 
klientów urzędu do poprawy kondycji zarówno 
swojej, jak i środowiska naturalnego. Miasto jest 
malowniczo położone, organizacje turystyczne 
wyznaczają i znakują kolejne trasy rowerowe, 
korzystajmy z uroków naszego miasta i pokażmy 
jak Sport Zmienia Mrągowo! – zachęca Magdale-
na Maślanka. Urzędników mrągowskiego magi-
stratu będzie można zobaczyć na rowerach już w 
lipcu. Zachęcamy także mieszkańców do przyłą-
czenia się do tej akcji. Już niebawem poinformu-
jemy Was o szczegółach projektu. 
Projekt "Rowerem do urzędu" będzie realizowa-
ny przy wsparciu z programu "Działaj Lokalnie 
IX" 2015 oraz we współpracy z Urzędem Miej-
skim w Mrągowie. 

Podczas 5-ciu ostatnich lat, wolontariusze MSIS-
u mieli możliwość angażowania się i rozwijania 
poprzez wolontariat sportowy, uczestnictwa w 
projektach międzynarodowych oraz tworzenia 
własnych inicjatyw, w tym pozyskiwania pienię-
dzy na ich organizację. W tym czasie wsparli 49 
wydarzeń sportowych organizowanych na tere-
nie Mrągowa, zorganizowali 8 projektów.  Tylko 
w 2013 i 2014 roku zaangażowanych w wolon-
tariat zostało prawie 80 młodych ludzi, którzy 
wypracowali ponad 5 000 godzin działalności 
wolontariackiej.  
- Pięcioletnia działalność MSIS to niezwykła 
historia, którą tworzą ciekawe wydarzenia i 
niezwykli młodzi ludzie. Wśród wielu podejmo-
wanych przez Nich inicjatyw wyróżnić należy 
zaangażowanie z jakim włączyli się w proces 
tworzenia Strategii rozwoju sportu i wolontaria-
tu sportowego dla Mrągowa ,,Sport Zmienia 
Mrągowo” - mówi burmistrz Mrągowa. Ostatnie 
lata utwierdziły mnie w przekonaniu, że Wolon-
tariusze to ludzie z pasją, zaangażowaniem i 
niecodziennymi pomysłami. - dodaje Otolia 
Siemieniec. 

Od 2010 roku Organizacja uczestniczyła w 20 
projektach międzynarodowych. Najlepszym przy-
kładem jest udział w III Europejskim Festiwalu 
Piłki Nożnej Ulicznej w Belgradzie, podczas które-
go młodzież z Mrągowa reprezentowała Polskę i 
zwyciężyła złoty puchar FAIR PLAY, a także 
wymiana międzynarodowa, organizowana w 
Mrągowie, w 2011 roku – Sport 4 Changes – w 
której uczestniczyli przedstawiciele z Malty, Nie-

miec, Włoch, Finlandii.  
Wszystkie wydarzenia wymienione powyżej są 
zasługą młodych wolontariuszy sportowych, któ-
rzy działali przy wsparciu Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie. To dzięki nim i dla nich Mazurskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych będzie się 
dalej rozwijało. Ostatnie 5 lat pokazało jak wiele 
nauczyliśmy się od siebie nawzajem, wiemy, że 
możemy uczyć się i rozwijać w dalszym ciągu. 

mbmbmbmb    

bmbmbmbm    
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W skrócie o remontach  
drogowych  
Jak co roku czas letni sprzyja pracom remontowym i Jak co roku czas letni sprzyja pracom remontowym i Jak co roku czas letni sprzyja pracom remontowym i Jak co roku czas letni sprzyja pracom remontowym i 
realizacji inwestycji drogowych. Poniżej skrót tego realizacji inwestycji drogowych. Poniżej skrót tego realizacji inwestycji drogowych. Poniżej skrót tego realizacji inwestycji drogowych. Poniżej skrót tego 
jakie inwestycje są realizowane i gdzie  będą kolejne.jakie inwestycje są realizowane i gdzie  będą kolejne.jakie inwestycje są realizowane i gdzie  będą kolejne.jakie inwestycje są realizowane i gdzie  będą kolejne.    
Rozpoczynają się prace na ul. Leśnej, gdzie pod koniec 
lipca za ponad kwotę 120 tys. zł zakończony zostanie 
remont ciągów pieszych. W ramach zadania zostanie 
wyremontowane około  700 m2 chodników. 
Dłużej, bo do końca września potrwa remont na-
wierzchni jezdni w ul. Wileńskiej i Nowogródzkiej za 
prawie 700 tys. zł. W jej wyniku zostanie wyremonto-
wana nawierzchnia obu ulic o łącznej powierzchni 
około 5 700m2. Zakres inwestycji obejmuje wymianę 
podbudowy i nawierzchnie jezdni w ul. Wileńskiej i 
Nowogródzkiej oraz przebudowę chodnika w ul. 
Nowogródzkiej. 
Na początku października mieszkańcy będą mogli 
korzystać z parkingu przy Parafii Świętego Rafała 
Kalinowskiego. Potrzebę naprawy tego miejsca w 
ramach budżetu obywatelskiego zgłosili mieszkańcy. 
Nie uzyskał on jednak wystarczającego poparcia. Na 
wniosek Burmistrza Radni Miejscy podjęli jednak 
decyzję o realizacji inwestycji z środków miejskich. 
Szacunkowy koszt inwestycji opiewa na kwotę ok. 
130 tys. złotych. Inwestycja będzie realizowana przy 
częściowym udziale  SM „PERSPEKTYWA”.  
W tym roku zostały również rozpoczęte prace przy-
gotowawcze do innych inwestycji, z których część 
zostanie zrealizowana do końca br. roku, a innych 
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku:  
- wykonanie zatoki postojowej w ciągu drogi ul. Pia-
skowej. Do połowy lipca zostanie opracowana doku-
mentacja projektowa, na podstawie, której wybrany w 
drodze przetargu wykonawca zrealizuje zadanie do 
połowy października. 
- utwardzenie części nawierzchni drogi wewnętrznej 
od ul. Harcerskiej do jez. Juno.  
- przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Piasko-
wą z ul. Wojska Polskiego. Inwestycja w swym zakre-
sie przewiduje przebudowę istniejącej drogi wraz z 
budową chodnika oraz rozbudową oświetlenia i kana-
lizacji deszczowej. Realizacja na przełomie 2015 – 
2016. 
- kolejną inwestycją przygotowywana do realizacji jest 
przebudowa ul. Bohaterów Warszawy wraz z infra-
strukturą techniczną, dla której dokumentacja projek-
towa będzie gotowa na koniec września. W ramach 
zadania przewidziana jest przebudowa drogi, chodni-
ków, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji desz-
czowej. 
- budowę i przebudowę dróg „Na Zatorzu” wraz z 
infrastrukturą techniczną – ETAP II obejmującej 
ulicę: Jaworową, Cichą, Lipową, część ul. Długiej oraz 
drogę wewnętrzną od ul. Towarowej. Swym zakre-
sem inwestycja obejmie budowę dróg wraz z chodni-
kami, rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej oraz 
rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zadanie przewi-
dziane jest do dofinansowania z rządowego programu 
przebudowy dróg. 
- przebudowę ulic Sienkiewicza i Plutonowej wraz z 
infrastrukturą techniczną – zlecono opracowanie 
dokumentacji projektowej, nad którą prace zostaną 
zakończone 15 października br. Inwestycja zakresem 
obejmuje przebudowę dróg wraz z zatokami postojo-
wymi, budowę i przebudowę chodników oraz rozbu-
dowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. 

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   

Nowoczesne place zabaw dla dzieci  
Kolorowe huśtawki, bujaki sprężynowe, karuzele i czyste piaskownice Kolorowe huśtawki, bujaki sprężynowe, karuzele i czyste piaskownice Kolorowe huśtawki, bujaki sprężynowe, karuzele i czyste piaskownice Kolorowe huśtawki, bujaki sprężynowe, karuzele i czyste piaskownice ----    trwają budowy i doposażanie trwają budowy i doposażanie trwają budowy i doposażanie trwają budowy i doposażanie 
placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie naszego Miasta. placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie naszego Miasta. placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie naszego Miasta. placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie naszego Miasta.     

W lipcu oddany zostanie do użytku Plac zabaw 
przy Zespole Szkół Nr 4 na os. Mazurskim. Decy-
zją radnych inwestycja, która w głosowaniu 
mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 
2015 znalazła się na drugim miejscu, zostanie 
zrealizowana w pełnym zakresie.  
- Jest to zadanie zmierzające do stworzenia ro-
dzinnego miejsca rekreacji. Doszliśmy do wnio-
sku, że zakres robót należy wykonać w całości, bo 
jeżeli rozłożymy na dwa etapy, to utrudnimy 
mieszkańcom korzystanie z placu zabaw – powie-
działa nam burmistrz Otolia Siemieniec. 
Zadanie zakłada budowę placu zabaw złożonego 
z 3 stref: I strefa stworzona zostanie z myślą o 
młodszych dzieciach. Usytuowane tam zostaną 
urządzenia, które umożliwią im bezpieczną zaba-
wę pod okiem dorosłych, II strefa skonstruowana 

została z myślą o młodzieży tak, aby mogła spę-
dzać czas w sposób aktywny, III strefa to propozy-
cja dla osób aktywnych, niezależnie od wieku. W 
tym miejscu powstanie siłownia na świeżym po-
wietrzu. 
W ramach doposażania placów zabaw i terenów 
rekreacyjnych na terenie miasta do końca lipca na 
ul. Lipowej, Wojska Polskiego przy boisku ,,Orlik” 
oraz przy jeziorze magistrackim i plaży miejskiej 
na os. Grunwaldzkim usytuowane zostaną nowe 
urządzania do zabawy.  
Na wniosek Radnych Miejskich w Parku Sikor-
skiego powstanie siłownia składająca się z 14 urzą-
dzeń do ćwiczeń. Wartość kosztorysowa inwesty-
cji została oszacowana na kwotę 41 588 zł . Reali-
zacja zadania przewidziana jest na przełomie lipca 
i sierpnia br. 

Od początku czerwca trwały prace przy remoncie 
pomostów na plaży przy ulicy Jaszczurcza Góra. 
To najdogodniejsza pora na tego typu prace – 
wyjaśnia Karol Walinowicz z Referatu Planowa-
nia Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskie-
go w Mrągowie. - Konstrukcja nośna pomostów 

została wykonana z pali stalowych wypełnio-
nych betonem. Ze względu na występującą 
korozję głowic pali konieczne jest ich oczysz-
czenie i ponowne malowanie. Technologia ta 
wymaga jednak spełnienia określonych wa-
runków atmosferycznych (odpowiedniej 
wilgotności i temperatury). Spełnienie tych 
warunków wymagało rozpoczęcia prac w 
miesiącach letnich. Dodatkowo, warunkiem 
uzyskania 10 letniej gwarancji na wykonane 
prace było zlecenie ich przez Urząd w termi-
nie określonym w specyfikacji technicznej. 

Najlepszym rozwiązaniem było przeprowadzenie 
remontu w miesiącach maj i czerwiec. W celu 
zabezpieczenia dotrzymania terminu Urząd prze-
widział rozliczenie inwestycji płatnością jednora-
zową po wykonaniu robót oraz naliczanie kar 
umownych w przypadku opóźnień. 

Nowe pomosty na plaży miejskiej     
W związku z kontrowersjami jakie wywołuje termin realizacji remontu, urzędnicy śpiesząW związku z kontrowersjami jakie wywołuje termin realizacji remontu, urzędnicy śpiesząW związku z kontrowersjami jakie wywołuje termin realizacji remontu, urzędnicy śpiesząW związku z kontrowersjami jakie wywołuje termin realizacji remontu, urzędnicy śpieszą    
z wyjaśnieniami.z wyjaśnieniami.z wyjaśnieniami.z wyjaśnieniami.    
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TERMIK na targach ISH we Frankfurcie 
W tym roku w dniach 09W tym roku w dniach 09W tym roku w dniach 09W tym roku w dniach 09----14 marca we Frankfurcie nad Menem, polskich producentów reprezentuje 14 marca we Frankfurcie nad Menem, polskich producentów reprezentuje 14 marca we Frankfurcie nad Menem, polskich producentów reprezentuje 14 marca we Frankfurcie nad Menem, polskich producentów reprezentuje 
ponad 90 rodzimych marek. Wśród nich firma TERMIK Sp. z o.o. z Mrągowa, która dzięki udziałowi w ponad 90 rodzimych marek. Wśród nich firma TERMIK Sp. z o.o. z Mrągowa, która dzięki udziałowi w ponad 90 rodzimych marek. Wśród nich firma TERMIK Sp. z o.o. z Mrągowa, która dzięki udziałowi w ponad 90 rodzimych marek. Wśród nich firma TERMIK Sp. z o.o. z Mrągowa, która dzięki udziałowi w 
tak ważnym wydarzeniu branżowym może realizować swoją misję.tak ważnym wydarzeniu branżowym może realizować swoją misję.tak ważnym wydarzeniu branżowym może realizować swoją misję.tak ważnym wydarzeniu branżowym może realizować swoją misję.    

 

Powołanie Rady Biznesu 
30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 
środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem 
wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w 
Mrągowie”. Mrągowie”. Mrągowie”. Mrągowie”.     
 
Podczas spotkania wybrano prezydium Rady 
Biznesu oraz zatwierdzono regulamin. Przewod-
niczącym został Pan Stanisław Brodowski repre-
zentant Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodar-
czego, wiceprzewodniczącym Pan Krzysztof 
Trzciński Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, se-
kretarzem Pan Marcin Piwowarczyk dyrektor 
Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie. 
Rada Biznesu będzie organem sprawującym funk-
cje opiniodawcze i doradcze w sprawach związa-
nych z rozwojem gospodarczym. Będzie wspierała 
działania Burmistrza Miasta Mrągowo poprzez 
wiedzę, doświadczenie oraz znajomość proble-
mów gospodarczych Miasta. 

KŁOBUKI FEST 
 
Nowe wydarzenie promujące kulturę Warmii i Mazur, Nowe wydarzenie promujące kulturę Warmii i Mazur, Nowe wydarzenie promujące kulturę Warmii i Mazur, Nowe wydarzenie promujące kulturę Warmii i Mazur, 
które odbędzie się 18 lipca w godz. 12.00 które odbędzie się 18 lipca w godz. 12.00 które odbędzie się 18 lipca w godz. 12.00 które odbędzie się 18 lipca w godz. 12.00 ––––    20.00 na 20.00 na 20.00 na 20.00 na 
Placu Unii Europejskiej w Mrągowie.Placu Unii Europejskiej w Mrągowie.Placu Unii Europejskiej w Mrągowie.Placu Unii Europejskiej w Mrągowie.    
Kłobuki FEST to plenerowa impreza o charakterze 
regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego 
Warmii i Mazur w tym: rękodzieła, muzyki i kuchni. 
Skierowana jest zarówno do twórców reprezentujących 
różne dziedziny tradycji regionalnych jak i osób odwie-
dzających imprezę: mieszkańców naszego miasta oraz 
licznie przebywających na Warmii i Mazurach w sezo-
nie letnim turystów.  
W ramach wydarzenia będziemy futrować /karmić/ 
kwaśnicą mazurską, odbędą się warsztaty garncarstwa, 
interaktywne zajęcia „Opowieści warmińskiej dachów-
ki – bliski kontakt z kulturą i naturą”, konkurs na 
„MAZURSKIE KUCHY” i Wojewódzki Przegląd Ręko-
dzieła Artystycznego, a w nim konkurs na Pamiątkę z 
Warmii i Mazur.   
Zagrają nam berklejdy /muzykanci/, dzień wypełni 
nam muzyka regionalnych kapel folkowych i biesiad-
nych, min: Szybki Montaż, Molly Malone’s, The Ukrai-
nian Folk. 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej możliwości Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej możliwości Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej możliwości Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej możliwości 
promocji i sprzedaży swoich towarów: gospodarstwa promocji i sprzedaży swoich towarów: gospodarstwa promocji i sprzedaży swoich towarów: gospodarstwa promocji i sprzedaży swoich towarów: gospodarstwa 

agroturystyczne, twórców regionalnych, rolników, agroturystyczne, twórców regionalnych, rolników, agroturystyczne, twórców regionalnych, rolników, agroturystyczne, twórców regionalnych, rolników, 
pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z 
lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, 
kultywujących tradycję i promujących kulinarne dzie-kultywujących tradycję i promujących kulinarne dzie-kultywujących tradycję i promujących kulinarne dzie-kultywujących tradycję i promujących kulinarne dzie-
dzictwo regionu.dzictwo regionu.dzictwo regionu.dzictwo regionu.    

 
GALA PIOSENKI BIESIADNEJ 20 LAT 
 
„CzłowiekCzłowiekCzłowiekCzłowiek----orkiestra”. Jak rzadko kiedy, określenie to orkiestra”. Jak rzadko kiedy, określenie to orkiestra”. Jak rzadko kiedy, określenie to orkiestra”. Jak rzadko kiedy, określenie to 
idealnie pasuje do Zbigniewa Górnego. Ma głowę do idealnie pasuje do Zbigniewa Górnego. Ma głowę do idealnie pasuje do Zbigniewa Górnego. Ma głowę do idealnie pasuje do Zbigniewa Górnego. Ma głowę do 
komponowania znakomitej muzyki i sprawdzony komponowania znakomitej muzyki i sprawdzony komponowania znakomitej muzyki i sprawdzony komponowania znakomitej muzyki i sprawdzony 
zespół, który od lat świetnie realizuje jego pomysły.zespół, który od lat świetnie realizuje jego pomysły.zespół, który od lat świetnie realizuje jego pomysły.zespół, który od lat świetnie realizuje jego pomysły. 
 To broń, której Górny nie waha się użyć, kiedy trzeba 
stworzyć dobrą muzykę. W jubileuszowej „Gali”, 18 
lipca w Mrągowie usłyszymy więc wiele szlagierów 
sprzed 20 lat (m.in. „Konik na biegunach”, „Ore, ore”, 
„Szła dzieweczka” czy „Marianna”).  
Wystąpią : Katarzyna Jamróz, Beata Rybotycka, Barbara 
Kurdej-Szatan, Krzysztof Piasecki, Władysław Grzyw-
na, Kwartet RAMPA, Grupa VOX,  Orkiestra pd. Zbi-
gniewa Górnego 
Prowadzenie : Krzysztof Tyniec 
Telefoniczna rezerwacja biletów; 61 679 27 27 
Rezerwacja mailowa :  sprzedaz@sollus.pl 
 

KONCERT KRISSY MATTHEWS BAND 
 
19 lipca (niedziela) godz. 19.00  w amfiteatrze na Placu 19 lipca (niedziela) godz. 19.00  w amfiteatrze na Placu 19 lipca (niedziela) godz. 19.00  w amfiteatrze na Placu 19 lipca (niedziela) godz. 19.00  w amfiteatrze na Placu 
Unii Europejskiej w ramach cyklu "Letnich koncertów Unii Europejskiej w ramach cyklu "Letnich koncertów Unii Europejskiej w ramach cyklu "Letnich koncertów Unii Europejskiej w ramach cyklu "Letnich koncertów 
na deptaku" wystąpi Krissy Matthews Band. na deptaku" wystąpi Krissy Matthews Band. na deptaku" wystąpi Krissy Matthews Band. na deptaku" wystąpi Krissy Matthews Band.     
Zaledwie dwudziestotrzyletni muzyk, gitarzysta i wo-
kalista został okrzyknięty prawdziwą gwiazdą i odkry-
ciem bluesowej sceny skandynawskiej. Sam Krissy 
określa swoją muzykę jako Blues-Rock-Roots music. W 
jego grze można odnaleźć wpływy takich mistrzów jak 
Albert Collins, John Lee Hooker, Albert King. Na  trasie 
koncertowej w naszym kraju Krissy wystąpi z cenio-
nym zespołem Łukasza Gorczycy w składzie: Łukasz 
Gorczyca – bass, Tomek Dominik – drums, Jacek Pro-
kopowicz - hammond, który z powodzeniem koncertu-
je w wielu krajach świata. 
 
 

GYPSY CARNAVAL MUZYKI I TAŃCA  
ROMÓW 
 
Impreza prezentująca bogatą kulturę Romów, odbędzie Impreza prezentująca bogatą kulturę Romów, odbędzie Impreza prezentująca bogatą kulturę Romów, odbędzie Impreza prezentująca bogatą kulturę Romów, odbędzie 
się 1 sierpnia o godz. 20.00 w amfiteatrze nad jeziorem się 1 sierpnia o godz. 20.00 w amfiteatrze nad jeziorem się 1 sierpnia o godz. 20.00 w amfiteatrze nad jeziorem się 1 sierpnia o godz. 20.00 w amfiteatrze nad jeziorem 
Czos.Czos.Czos.Czos.    
Drugą edycję koncertu rozpocznie krótka opowieść o 
Romach pt. "Poznajmy się bliżej" po czym zaprezentu-

Informacje o sprzedaży biletów pod numerem: 89 743 34 66 lub bilety@ckit.mragowo.pl.  



 

30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 30 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Mrągowa z przedstawicielami 
środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem środowiska biznesu. Spotkanie miało na celu powołanie Rady Biznesu, której powstanie było działaniem 
wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w wskazanym w diagnozie gospodarczej opracowanej w ramach projektu „Dobry klimat dla biznesu w 
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jemy wyreżyserowaną przez Irenę Telesz - Burczyk 
sztukę poświęconą życiu i pieśniom słynnej poetki 
romskiej Bronisławy Wajs - Papuszy pt. "Złoty Liść'', 
muzyka i aranżacja Adam Fedorowicz, narrator Irena 
Telesz, wykonawcy - artyści zespołu Hitano. 
W dalszej części koncertu usłyszymy DON VASYLA. 
Zaprezentuje on swoje najbardziej znane utwory i 
wspólnie z aktorem Pawłem Burczykiem poprowadzi 
koncert, w którym wezmą udział najznakomitsi wyko-
nawcy prezentujący różnorodny folklor romski oraz 
grupy zajmujące się tańcem: ROLAND BILICKI, TE-
ATR RADA SUWORKIN, SAMBA PARAISO, RADA 
DANCE. Całe widowisko będzie trwało około 3 godz. 
Różnorodność i bogaty program artystyczny to gwaran-
cja doskonałej zabawy w prawdziwym romskim stylu.  
Bilety: 25, 15 zł do nabycia w recepcji CKiT lub w 
systemach ebilet.pl lub ekobilet.pl. 
 

21. Festiwal Kultury Kresowej 
 
Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturo-Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturo-Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturo-Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturo-
wym i jedyną tego rodzaju propozycją w kraju a minio-wym i jedyną tego rodzaju propozycją w kraju a minio-wym i jedyną tego rodzaju propozycją w kraju a minio-wym i jedyną tego rodzaju propozycją w kraju a minio-
ne Festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyję-ne Festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyję-ne Festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyję-ne Festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyję-
ciem. W tym roku wystąpią zespoły muzyczne i ta-ciem. W tym roku wystąpią zespoły muzyczne i ta-ciem. W tym roku wystąpią zespoły muzyczne i ta-ciem. W tym roku wystąpią zespoły muzyczne i ta-
neczne z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech.neczne z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech.neczne z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech.neczne z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech.    
    
Występom towarzyszyć będą wystawy plastyczne, 

fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kierma-
sze i degustacje kresowych potraw. Festiwal jest najcie-
kawszym obok Pikniku Country przedsięwzięciem 
kulturalnym miasta Mrągowa. 
 

Burmistrz Miasta Mrągowo, Centrum Kultury i Tury-Burmistrz Miasta Mrągowo, Centrum Kultury i Tury-Burmistrz Miasta Mrągowo, Centrum Kultury i Tury-Burmistrz Miasta Mrągowo, Centrum Kultury i Tury-
styki oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi styki oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi styki oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi styki oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej w Mrągowie zapraszają na 21. Festiwal Wileńskiej w Mrągowie zapraszają na 21. Festiwal Wileńskiej w Mrągowie zapraszają na 21. Festiwal Wileńskiej w Mrągowie zapraszają na 21. Festiwal 
Kultury Kresowej w dniach 7Kultury Kresowej w dniach 7Kultury Kresowej w dniach 7Kultury Kresowej w dniach 7----9 sierpnia 2015 r.9 sierpnia 2015 r.9 sierpnia 2015 r.9 sierpnia 2015 r.    
 

Koncert Galowy w amfiteatrze, który jest podsumowa-Koncert Galowy w amfiteatrze, który jest podsumowa-Koncert Galowy w amfiteatrze, który jest podsumowa-Koncert Galowy w amfiteatrze, który jest podsumowa-
niem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, niem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, niem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, niem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, 
odbędzie się 8 sierpnia o godz. 16.30odbędzie się 8 sierpnia o godz. 16.30odbędzie się 8 sierpnia o godz. 16.30odbędzie się 8 sierpnia o godz. 16.30    
 

Wystąpią: 
z Litwy: z Litwy: z Litwy: z Litwy: Ewelina Saszenko z zespołem, Zespół Tańca 
Ludowego „PERŁA”, Młodzieżowy Zespół Tańca 
Nowoczesnego „GELME” (GŁEBINA), Wokalny Ze-
spół Młodzieżowy „Jaskółeczka”, KAPELA ŚWIĘTO-
JAŃSKA, Litewska Kapela Instrumentalna „PRIE FON-
TANO” (PRZY FONTANNIE), Saksofonista RAFAŁ 
JACKIEWICZ. 
 

z Ukrainy: z Ukrainy: z Ukrainy: z Ukrainy: Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklory-
styczny Górali Czadeckich „DOLINIANKA”,  
KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH, Zespół 
„MUZYCZNY DŻEM”, Orkiestra HENRYK BAND,  
Zespół taneczno – śpiewaczy „MOŚCISKIE SŁOWIKI”. 
 

z Białorusi:  z Białorusi:  z Białorusi:  z Białorusi:  Polonijny Folklorystyczny Zespół Pieśni i 

Tańca "KAROLINKA", Zespół „MŁODE BABCIE”,  
ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW LUDOWYCH, Witalij 
Woronko z zespołem, Zespół Muzyki i Pieśni 
„WIOSNA”, Zespół „Czarna Perła”. 
 

z Czech: z Czech: z Czech: z Czech: Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca 
"OLZA". 
 

z Rosji: z Rosji: z Rosji: z Rosji: Polski folklorystyczny zespół wokalny 
"Czerwone jagody". 
Bilety w cenach: 70, 55, 45 i 25 zł do nabycia w CKiTBilety w cenach: 70, 55, 45 i 25 zł do nabycia w CKiTBilety w cenach: 70, 55, 45 i 25 zł do nabycia w CKiTBilety w cenach: 70, 55, 45 i 25 zł do nabycia w CKiT    
w Mrągowie lub w systemie firmy eBilet.w Mrągowie lub w systemie firmy eBilet.w Mrągowie lub w systemie firmy eBilet.w Mrągowie lub w systemie firmy eBilet.    

 

Projekt jest współfinansowany ze środków 

finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych w ramach konkursu na realizację 

zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za 

granicą w 2015 r." 
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI   W skrócie 

Bilety na Mazurską Noc  
Kabaretową wyprzedane 
28 Panów i 3 Panie 28 Panów i 3 Panie 28 Panów i 3 Panie 28 Panów i 3 Panie ––––    to z nimi spotkamy się to z nimi spotkamy się to z nimi spotkamy się to z nimi spotkamy się 
podczas tegorocznej 17. Mazurskiej Nocy Kabare-podczas tegorocznej 17. Mazurskiej Nocy Kabare-podczas tegorocznej 17. Mazurskiej Nocy Kabare-podczas tegorocznej 17. Mazurskiej Nocy Kabare-
towej. towej. towej. towej.     
11 lipca w Amfiteatrze nad jeziorem Czos w 
Mrągowie wystąpią: Ani Mru – Mru, Kabaret 
Młodych Panów, Ireneusz Krosny, Marcin Da-
niec, Jurki, Kabaret Zachodni (dawny kabaret 
Słuchajcie), Ewa Błachnio z dawnego kabaretu 
Limo, Fair Play Crew – laureat tegorocznej – 31. 
PAKI. Gospodarzem tego wyjątkowego  wieczo-
ru będzie kabaret Smile,a muzycznie całość  opra-
wią The Jobers. Zapraszamy na potężna dawkę 
satyry w najlepszym wydaniu! 
W tym roku zobaczycie nowe zaskakujące obli-
cze polskiego kabaretu. 
KABARETON REALIZOWANY „NA ŻYWO”:  
 
 
 
Podpisy gwiazd Podpisy gwiazd Podpisy gwiazd Podpisy gwiazd     
Przed Mazurską Nocą Kabaretową zapra-Przed Mazurską Nocą Kabaretową zapra-Przed Mazurską Nocą Kabaretową zapra-Przed Mazurską Nocą Kabaretową zapra-
szamy mieszkańców na odsłonięcie kolej-szamy mieszkańców na odsłonięcie kolej-szamy mieszkańców na odsłonięcie kolej-szamy mieszkańców na odsłonięcie kolej-
nych podpisów gwiazd kabaretu. Wydarze-nych podpisów gwiazd kabaretu. Wydarze-nych podpisów gwiazd kabaretu. Wydarze-nych podpisów gwiazd kabaretu. Wydarze-
nie uświetnią Marcin Daniec, Stanisław nie uświetnią Marcin Daniec, Stanisław nie uświetnią Marcin Daniec, Stanisław nie uświetnią Marcin Daniec, Stanisław 
Tym i artyści kabaretowi występujący na Tym i artyści kabaretowi występujący na Tym i artyści kabaretowi występujący na Tym i artyści kabaretowi występujący na 
deskach amfiteatru. 11.09.2015 godz. 17.30 deskach amfiteatru. 11.09.2015 godz. 17.30 deskach amfiteatru. 11.09.2015 godz. 17.30 deskach amfiteatru. 11.09.2015 godz. 17.30 
Amfiteatr od strony promenady. Amfiteatr od strony promenady. Amfiteatr od strony promenady. Amfiteatr od strony promenady.     
ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY!  

Informujemy, że na tę chwilę bilety na 17. Ma-Informujemy, że na tę chwilę bilety na 17. Ma-Informujemy, że na tę chwilę bilety na 17. Ma-Informujemy, że na tę chwilę bilety na 17. Ma-
zurską Noc Kabaretową zostały wyprzedane. Jak zurską Noc Kabaretową zostały wyprzedane. Jak zurską Noc Kabaretową zostały wyprzedane. Jak zurską Noc Kabaretową zostały wyprzedane. Jak 
co roku możliwe jest, że pojawi się pewna dodat-co roku możliwe jest, że pojawi się pewna dodat-co roku możliwe jest, że pojawi się pewna dodat-co roku możliwe jest, że pojawi się pewna dodat-
kowa pula dostępna od 8 lipca w Centrum Kultu-kowa pula dostępna od 8 lipca w Centrum Kultu-kowa pula dostępna od 8 lipca w Centrum Kultu-kowa pula dostępna od 8 lipca w Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Mrągowie (a w dniach 10 i 11 ry i Turystyki w Mrągowie (a w dniach 10 i 11 ry i Turystyki w Mrągowie (a w dniach 10 i 11 ry i Turystyki w Mrągowie (a w dniach 10 i 11 
lipca bezpośrednio w kasie Amfiteatru).lipca bezpośrednio w kasie Amfiteatru).lipca bezpośrednio w kasie Amfiteatru).lipca bezpośrednio w kasie Amfiteatru).    
Prosimy jednak o wcześniejsze dowiadywanie się 
o stanie dostępności biletów pod numerem tel. 
507 143 234.  

Letnie studio Zet Cafe w Mrągowie 
Podobnie jak rok temu Radio ZET rusza ze swoim plenerowym studiem „ZET Cafe”. Podczas wakacji Podobnie jak rok temu Radio ZET rusza ze swoim plenerowym studiem „ZET Cafe”. Podczas wakacji Podobnie jak rok temu Radio ZET rusza ze swoim plenerowym studiem „ZET Cafe”. Podczas wakacji Podobnie jak rok temu Radio ZET rusza ze swoim plenerowym studiem „ZET Cafe”. Podczas wakacji 
odwiedzi jedenaście miast, w tym Mrągowo 11 lipca podczas The Barbecue Festival Mrągowo. Z  Mia-odwiedzi jedenaście miast, w tym Mrągowo 11 lipca podczas The Barbecue Festival Mrągowo. Z  Mia-odwiedzi jedenaście miast, w tym Mrągowo 11 lipca podczas The Barbecue Festival Mrągowo. Z  Mia-odwiedzi jedenaście miast, w tym Mrągowo 11 lipca podczas The Barbecue Festival Mrągowo. Z  Mia-
steczka Westernowego Mrongoville będą prowadzone specjalne czterogodzinne programy na żywo. steczka Westernowego Mrongoville będą prowadzone specjalne czterogodzinne programy na żywo. steczka Westernowego Mrongoville będą prowadzone specjalne czterogodzinne programy na żywo. steczka Westernowego Mrongoville będą prowadzone specjalne czterogodzinne programy na żywo.     

Już dziś zgłoś się do udziału w zawodach  
„The Barbecue Festival Mrągowo” 

I Ty możesz zostać mistrzem grillowania! Zgłoś swój udział w otwartych zawodach w grillowaniu podczas I Ty możesz zostać mistrzem grillowania! Zgłoś swój udział w otwartych zawodach w grillowaniu podczas I Ty możesz zostać mistrzem grillowania! Zgłoś swój udział w otwartych zawodach w grillowaniu podczas I Ty możesz zostać mistrzem grillowania! Zgłoś swój udział w otwartych zawodach w grillowaniu podczas 
“The Barbecue Festival” pod okiem Marcina Jabłońskiego gwiazdy trzeciej edycji programu Top Chef.“The Barbecue Festival” pod okiem Marcina Jabłońskiego gwiazdy trzeciej edycji programu Top Chef.“The Barbecue Festival” pod okiem Marcina Jabłońskiego gwiazdy trzeciej edycji programu Top Chef.“The Barbecue Festival” pod okiem Marcina Jabłońskiego gwiazdy trzeciej edycji programu Top Chef.    

11 lipca o godz. 11 w Mrongoville odbędą się 
otwarte zawody BBQ w ramach „The Barbecue 
Festival”. Zatem nie zwlekaj, zbierz swoją drużynę 
i zgłoś się do udziału w zawodach. Wśród zgłasza-
jących się wylosujemy dwie osoby, którym pokry-
jemy koszty transportu do Mrągowa oraz nocleg. 
W zawodach mogą wziąć udział pojedyncze oso-
by i grupy z terenu całej Polski bez względu na 

płeć, wiek i narodowość. 
Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody, w 
tym między innymi luksusowy grill, akcesoria 
kulinarne oraz ekskluzywne produkty spożywcze 
znanej firmy De Care i wiele innych, bo naszym 
przesłaniem jest – wszyscy wyjeżdżają z Festiwalu 
z nagrodami. 
Uwaga, ważna wiadomość, uczestnicy nie pono-
szą żadnych kosztów związanych z udziałem w 
zawodach. Zgłaszając się do zawodów musisz 
zabrać jedynie ze sobą dobry humor, a my zadba-
my o resztę. Goście Festiwalu otrzymają książecz-
ki z recepturami dań bbq, jak również będą mogli 
spróbować przygotowywanych potraw, a to 
wszystko zupełnie za darmo. 
Jeśli kochasz grillować, nie może Cię zabraknąć 
11 lipca w Mrągowie, które na ten jeden dzień 
stanie się polską stolica BBQ. 
Udział w zawodach można zgłaszać poprzez 
wiadomość prywatną na profilu Festiwalu na 
portalu Facebook lub na adres e-mail:  
bbqfestival@lifeismusicent.com    
Już dziś dołącz do nas i polub nasz fanpage: 
www.facebook.comTheBBQFestivalMragowo      
Na członków naszej społeczności czekają konkur-
sy z nagrodami!!! 
Partnerem „The Barbecue Festival Mrągowo” jest 
Urząd Miasta Mrągowo. 

rozmawia z gwiazdami Mazurskiej Nocy Kabare-
towej. Odwiedzający studio będą mogli z bliska 
zobaczyć m.in. jak powstaje program radiowy, 
spotkać gwiazdy, zdobyć ich autografy, a także 
napić się kawy w strefie kawiarni „ZET Cafe”.  

Audycję „ZET Cafe” poprowadzi Agnieszka Koło-
dziejska. Na antenie Radia ZET można go słuchać 
w soboty w godzinach 10-14. Prowadząca opowie 
o atrakcjach turystycznych Mrągowa, wydarze-
niach, w których warto wziąć udział, a także po-



 

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  
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34.  Festiwal Piknik Country&Folk 
Najlepsi muzycy z całego świata, legendy gatunku i młodzi wykonawcy rodzimej scenyNajlepsi muzycy z całego świata, legendy gatunku i młodzi wykonawcy rodzimej scenyNajlepsi muzycy z całego świata, legendy gatunku i młodzi wykonawcy rodzimej scenyNajlepsi muzycy z całego świata, legendy gatunku i młodzi wykonawcy rodzimej sceny        ––––    w dniach 24w dniach 24w dniach 24w dniach 24----26 lipca br. w Mrągowie odbędz26 lipca br. w Mrągowie odbędz26 lipca br. w Mrągowie odbędz26 lipca br. w Mrągowie odbędzie się najważniejsze świę-ie się najważniejsze świę-ie się najważniejsze świę-ie się najważniejsze świę-
to miłośników muzyki country, folk i bluegrass. Amfiteatr nad Jeziorem Czos po raz kolejny zmieni się to miłośników muzyki country, folk i bluegrass. Amfiteatr nad Jeziorem Czos po raz kolejny zmieni się to miłośników muzyki country, folk i bluegrass. Amfiteatr nad Jeziorem Czos po raz kolejny zmieni się to miłośników muzyki country, folk i bluegrass. Amfiteatr nad Jeziorem Czos po raz kolejny zmieni się     w największą countrową scw największą countrową scw największą countrową scw największą countrową scenę w Europie. W tym roku enę w Europie. W tym roku enę w Europie. W tym roku enę w Europie. W tym roku 
bilety w konkurencyjnych cenach i  możliwość zakupu 3bilety w konkurencyjnych cenach i  możliwość zakupu 3bilety w konkurencyjnych cenach i  możliwość zakupu 3bilety w konkurencyjnych cenach i  możliwość zakupu 3----dniowych pakietów. dniowych pakietów. dniowych pakietów. dniowych pakietów.     

Piknik Country&Folk to jedyna impreza, która 
łączy wielopokoleniowe rodziny na wyczekiwa-
nym urlopie, grupy przyjaciół podczas weeken-
dowej ucieczki z miasta, studentów korzystają-
cych z wakacyjnej przerwy, a także pasjonatów 
żeglarstwa, motoryzacji i sportu. 
FESTIWAL MUZYCZNIEFESTIWAL MUZYCZNIEFESTIWAL MUZYCZNIEFESTIWAL MUZYCZNIE    
Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie Rosanne 
Cash – tegoroczna zdobywczyni 3 Nagród  i córka 
legendarnego Johnny’ego Casha. Przedstawiciela-
mi młodego nurtu będą m.in. Paula i Karol - 
okrzyknięci „superbohaterami” przez brytyjski 
The Guardian oraz finalista programu Must be 
the music - zespół Pora Wiatru. Wystąpią rów-
nież m.in.: Aly Cook z Nowej Zelandii, amery-
kański zespół  Smythe&Taylor czy holenderski 
Music Road Pilots. Niespodzianką jest pojawienie 

się w programie festiwalu zespołu więziennego 
Paragraf 64. W Mrągowie muzyka brzmieć będzie 
jednak już od rana – festiwal wraca do tradycji jam 
session w lokalnych barach i na ulicach, z udzia-
łem artystów Pikniku i festiwalowej publiczności. 
Na miłośników mocniejszych brzmień Mrągowo 
czeka w niedzielę.  W koncercie poświęconym 
transplantologii wezmą udział zespół Dżem oraz 
Oddział Zamknięty. 
PIKNIK RODZINNYPIKNIK RODZINNYPIKNIK RODZINNYPIKNIK RODZINNY    
Bezpieczna strefa Kids’ Country, turniej tenisowy, 
zawody pływackie, parada motocyklistów, wspól-
ne festiwalowe śniadania nad jeziorem – to tylko 
niektóre atrakcje towarzyszące Festiwalowi. Tra-
dycją, podtrzymywaną także w tym roku, będzie 
niedzielna Msza Country w mrągowskim kościele, 
w której aktywnie uczestniczą sami artyści. 

PIKNIK COUNTRY W MIEŚCIE 

FESTIWAL SPOŁECZNIEFESTIWAL SPOŁECZNIEFESTIWAL SPOŁECZNIEFESTIWAL SPOŁECZNIE    
Organizatorzy zaprosili ponad 1000 dzieci z 
domów dziecka na Warmii i Mazurach do 
uczestnictwa w festiwalu. Wychowankowie 
będą mogli zajrzeć za kulisy, spotkać się z muzy-
kami i uczestniczyć w specjalnie przygotowa-
nych dla nich zajęciach. Podczas Pikniku odbę-
dzie się także próba bicia rekordu Guinessa  w 
tańcu liniowym, która będzie poprzedzona 
warsztatami otwartymi dla wszystkich festiwalo-
wiczów. Wspólnie z Eulalią Wojnicz z Fundacji 
„Zwięrzęta Eulali”, twórcy Pikniku zainicjują 
także dyskusję na temat traktowania zwierząt, w 
tym – szczególnie bliskim miłośnikom muzyki 
country – koni.  
W piknikową niedzielę festiwal przyłączy się do 
akcji wspierającej polską transplantologię. Orga-
nizatorzy zapraszają na spotkania z ekspertami 
oraz osobami, które dzięki transplantologii zy-
skały drugie życie.  
BILETY JUŻ W SPRZEDAŻYBILETY JUŻ W SPRZEDAŻYBILETY JUŻ W SPRZEDAŻYBILETY JUŻ W SPRZEDAŻY    
Bilety na Festiwal Piknik Country&Folk dostęp-
ne na Eventim.pl, w sieci sklepów Empik, Media 
Expert, Media Markt, Saturn oraz w Centrum 
Kultury i Turystyki w Mrągowie. 
Ceny biletów: piątek (24.07): 60zł, 90zł, 120zł, 
140zł, 160zł, 200zł strefa VIP: 400zł, sobota 
(25.07): 90zł, 110zł, 150zł, 170zł, 200zł, 300zł 
strefa VIP: 500zł, niedziela (26.07): 50zł, 70zł, 
90zł, 110zł, 140zł, 200 zł strfa VIP: 300zł 
Karnet 3-dniowy (24-26.07): 170zł, 240zł, 330zł, 
390zł, 470zł, 650 zł strefa VIP: 1000zł.  
Szczegółowe informacje: Szczegółowe informacje: Szczegółowe informacje: Szczegółowe informacje: 
www.festiwalpiknikcountry.pl, www.festiwalpiknikcountry.pl, www.festiwalpiknikcountry.pl, www.festiwalpiknikcountry.pl, 
www.facebook.com/PiknikCountrywww.facebook.com/PiknikCountrywww.facebook.com/PiknikCountrywww.facebook.com/PiknikCountry    

Kowbojskie stroje, motocykle, samochody tereno-
we a przede wszystkim muzyka tworzą niepo-
wtarzalny klimat Pikniku Country. Scena miejska 
co roku gości znanych i lubianych wykonawców 
muzyki country oraz laureatów „Przepustki do 
Mrągowa”. Nie brakuje takich atrakcji jak: PARA-
DA COUNTRY, pokazy tańca, bicie rekordu 
Polski w tańcu liniowym, któremu towarzyszą 
warsztaty tańca country, prowadzone przez ze-
spół Rodeo.  
PIKNIK COUNTRY W MIEŚCIE 2015 odbędzie 
się w dniach 24-26 lipca w amfiteatrze na Placu 
Unii Europejskiej   
PROGRAM   PROGRAM   PROGRAM   PROGRAM       
24 lipca (piątek)    24 lipca (piątek)    24 lipca (piątek)    24 lipca (piątek)        
14.30   Przepustka do Mrągowa  
             – występy konkursowe 
17.30   Otwarcie Pikniku Country w Mieście 

              ALABAMA BAND 
               Ogłoszenie wyników „Przepustki…” 
               występ głównego laureata 
20.00     PM 2 - laureat "Przepustki..." 2014                                                
21.15    DRINK BAR                                                                               
25 lipca  (sobota) 25 lipca  (sobota) 25 lipca  (sobota) 25 lipca  (sobota)     
15.00    Orkiestra Dęta Mrongovia 
15.30    Laureaci “Przepustki do Mrągowa 2015”  
              z  Mrągowa i Pakosławia 
              Strefa RODEO i gościnnie  
             " Kawałek Mrągowa" 
17.00   DROGA NA OSTROŁĘKE 
18.30   BURNIN’G HEARTS                           
20.00   HONKY TONK BROTHERS 
21.30   MANSON BAND            
26 lipca (niedziela)             26 lipca (niedziela)             26 lipca (niedziela)             26 lipca (niedziela)                 
13.00   Paragraf 64 
14.30   6. Memoriał Taneczny im. Andrzeja Fabi-

siaka - Rekord Polski w Tańcu Liniowym 
15.00   POWERGRASS 
16.30   GOŚĆ SPECJALNY  
Ponadto odbędą się : Maraton Pływacki o Puchar 
Burmistrza Miasta Mrągowa, warsztaty taneczne 
prowadzone przez zespół RODEO przygotowują-
ce do udziału w ustanowieniu Rekordu Polski w 
Tańcu Liniowym, Country na wojskowo – pokazy 
sprzętu wojskowego i PARADA COUNTRY. 



Tym razem chcemy zachęcić odwiedzających do 
różnorodnych aktywności sportowych i pokazać 
swój potencjał w tym zakresie. Zgodnie z hasłem 
„Mrągowo – miasto ludzi aktywnych” wszyscy, 
którzy odwiedzą plażę przy amfiteatrze będą 
mogli wziąć udział w sportowych zmaganiach 
sprawdzając swoją kondycję i sprawność rucho-
wą. Po intensywnym wysiłku i solidnej dawce 
endorfin goście będą mogli zrelaksować się m.in. 
podczas rejsu wielofunkcyjnym katamaranem X-
Cat, a pod okiem profesjonalnego sternika nau-
czyć się podstaw żeglarstwa podczas pływania 
wraz z organizacją ISSA.  
Hej, ruszajmy w rejs…Hej, ruszajmy w rejs…Hej, ruszajmy w rejs…Hej, ruszajmy w rejs…    

W ramach cyklu 7 Cudów Mazur, w każdym z 
miast partnerskich rozgrywane jest Żeglarskie 
Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur. Na jeziorze 
Czos będzie ono powiązane z Żeglarskim Grand 
Prix Mrągowa organizowanym przez MTR Czos 
oraz I eliminacją Festiwalu Żagli ISSA. Owe regaty 
przyciągają coraz liczniejszą brać żeglarską z całej 
Polski. Co ważne rywalizacja przebiega w świetnej 
atmosferze, a gospodarze zawodów zapraszają do 
startu zarówno doświadczonych sterników jak i 
tych, którzy dopiero zdobywają żeglarskie szlify. 
- W ramach kampanii 7 Cudów Mazur chcemy 
pokazać Państwu, jak zmieniła się m.in infrastruk-
tura żeglarska, sportowa czy oferta kulturalna 

Regaty dofinansowane ze środków Miasta Mrągowo.  
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miasta. W Mrągowie każdy znajdzie coś dla siebie 
- zachęca Burmistrz, Otolia Siemieniec.  
Żeglarze w ramach ŻGP o Puchar 7 Cudów Ma-
zur walczą o łączną pulę nagród wynoszącą 5000 
zł oraz upominki dodatkowe ufundowane przez 
organizatorów (więcej informacji i regulamin na 
stronie www.7cudowmazur.pl). 
W czasie, kiedy żeglarze ścigać się będą na wodzie, 
w specjalnie przygotowanej strefie kibica na plaży 
przy amfiteatrze odwiedzający skorzystają z szere-
gu atrakcji. Najmłodsi wezmą udział w szkole-
niach z wiązania węzłów żeglarskich czy nauczą 
się podstaw alfabetu Morse’a. W specjalnym sta-
nowisku Lasów Państwowych (Nadleśnictwo 
Mrągowo) dowiedzą się jak wypoczywać bez 
szkody dla mazurskich lasów, poznają leśne drze-
wa i zwierzęta, a także wezmą udział w konkur-
sach edukacyjnych. 
Seria wydarzeń promujących Mazury pod hasłem 
7 Cudów Mazur została objęta patronatami hono-
rowymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej 
Organizacji Turystycznej oraz Lasów Państwo-
wych. Nadrzędnym celem kampanii jest promo-
wanie walorów turystycznych regionu i zachęca-
nie Polaków do odkrywania atrakcji, których na 
Mazurach stale przybywa. W 2015 roku kampa-
nia jest realizowana przez pięć mazurskich miast: 
Mikołajki (6 czerwca), Mrągowo (4 lipca), Giżyc-
ko (11 lipca), Węgorzewo (18 lipca) i Ryn (22 
sierpnia).  
Więcej informacji o Grand Prix o Puchar 7 Cu-
dów Mazur i samej kampanii można znaleźć na 
stronie www.7cudowmazur.pl i na Facebooku 
www.facebook.com/7cudowmazur. 

    

Lipiec pełen atrakcji na Mazurach. Pierwsze zaprasza Mrągowo    
Samorządowa kampania 7 Cudów Mazur, której celem jest promocja różnorodnych form spędzania wolnego czasu na Mazurach rozkręcaSamorządowa kampania 7 Cudów Mazur, której celem jest promocja różnorodnych form spędzania wolnego czasu na Mazurach rozkręcaSamorządowa kampania 7 Cudów Mazur, której celem jest promocja różnorodnych form spędzania wolnego czasu na Mazurach rozkręcaSamorządowa kampania 7 Cudów Mazur, której celem jest promocja różnorodnych form spędzania wolnego czasu na Mazurach rozkręca    sisisisię na dobre. Po rega-ę na dobre. Po rega-ę na dobre. Po rega-ę na dobre. Po rega-
tach w Mikołajkach, w lipcu turystów zapraszają Mrągowo, Giżycko i Węgorzewo. Pierwsza wakacyjna impreza odbędzie się już 4 ltach w Mikołajkach, w lipcu turystów zapraszają Mrągowo, Giżycko i Węgorzewo. Pierwsza wakacyjna impreza odbędzie się już 4 ltach w Mikołajkach, w lipcu turystów zapraszają Mrągowo, Giżycko i Węgorzewo. Pierwsza wakacyjna impreza odbędzie się już 4 ltach w Mikołajkach, w lipcu turystów zapraszają Mrągowo, Giżycko i Węgorzewo. Pierwsza wakacyjna impreza odbędzie się już 4 lipcipcipcipca w Mrągowie, które w a w Mrągowie, które w a w Mrągowie, które w a w Mrągowie, które w 
najbliższy weekend będzie obchodzić swoje święto. najbliższy weekend będzie obchodzić swoje święto. najbliższy weekend będzie obchodzić swoje święto. najbliższy weekend będzie obchodzić swoje święto.     

ŻEGLARSKIE GRAND PRIX MRĄGOWA   ŻEGLARSKIE GRAND PRIX MRĄGOWA   ŻEGLARSKIE GRAND PRIX MRĄGOWA   ŻEGLARSKIE GRAND PRIX MRĄGOWA       
Jezioro Czos, Port Hotelu Mercure Mrongovia Resort & SpaJezioro Czos, Port Hotelu Mercure Mrongovia Resort & SpaJezioro Czos, Port Hotelu Mercure Mrongovia Resort & SpaJezioro Czos, Port Hotelu Mercure Mrongovia Resort & Spa    
 
4 lipiec (sobota) 4 lipiec (sobota) 4 lipiec (sobota) 4 lipiec (sobota) ----        Regaty o Puchar 7 Cudów Mazur,  
                                Festiwal Żagli ISSA 
18 lipiec (sobota) 18 lipiec (sobota) 18 lipiec (sobota) 18 lipiec (sobota) ----    HOTEL ANEK Cup,  
                                Błękitna wstęga Jeziora Czos 
1 sierpień (sobota) 1 sierpień (sobota) 1 sierpień (sobota) 1 sierpień (sobota) ----HOTEL MERCURE MRONGOVIA  
                                 RESORT & SPA Cup 
29 sierpień (sobota) 29 sierpień (sobota) 29 sierpień (sobota) 29 sierpień (sobota) ----    regaty finałowe  
                                  ŻEGLARSKIEGO GRAND PRIX MRĄGOWA 
W grupie jachtów kabinowych o otwarto pokładowych.  

Projekt współfinansowany ze środków budżetu miasta Mrągowa na profilaktykę problemów uzależnień.  
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regaty.mragowo.plregaty.mragowo.plregaty.mragowo.plregaty.mragowo.pl    

Baza Mrągowo otwiera sezon 
w Tałtach nową inwestycją 
W sobotę 20 czerwca 2015 w Tałtach klub Baza W sobotę 20 czerwca 2015 w Tałtach klub Baza W sobotę 20 czerwca 2015 w Tałtach klub Baza W sobotę 20 czerwca 2015 w Tałtach klub Baza 
Mrągowo otworzył sezon żeglarski w wątkowo Mrągowo otworzył sezon żeglarski w wątkowo Mrągowo otworzył sezon żeglarski w wątkowo Mrągowo otworzył sezon żeglarski w wątkowo 
uroczysty sposób.uroczysty sposób.uroczysty sposób.uroczysty sposób.    

Wśród zaproszonych gości byli Burmistrzowie 
Mikołajek i Mrągowa, prezesi polskich związków 
sportowych: Pan Wiesław Kaczmarek – prezes 
PZŻ i Pan Paweł Papke – prezes PZPŚ i wielu 
znakomitych zawodników aktywnych i na spor-
towej emeryturze. 
Powodem tego spotkania było otwarcie nowej 
inwestycji w ośrodku Bazy Mrągowo w Tałtach, 
w ramach której zmodernizowano port, pomo-
sty, place, ogrodzenia i infrastrukturę gastrono-
miczno - szkoleniową za ponad 700 tys zł. Ośro-
dek zwiększa standardy i jest przygotowany na 
nowy sezon. Prowadzący uroczystość Pan Woj-
ciech Nowicki z dumą zaprezentował osiągnięcia 
Klubu Baza Mrągowo.  

WAKACJE NA ORLIKUWAKACJE NA ORLIKUWAKACJE NA ORLIKUWAKACJE NA ORLIKU    
29 czerwca - 31 sierpnia - Moje Boisko – Orlik 
2012, ul. Żołnierska i os. Mazurskie  
Program zajęć sportowych – animacji i turniejów 
– przygotowanych dla dzieci i młodzieży przeby-
wających w Mrągowie w okresie wakacji, prowa-
dzonych przez Animatorów Orlika. W ramach 
„Wakacji na sportowo” na Orlikach odbywać się 
bedą zajęcia z piłki nożnej, siatkówki, koszyków-
ki, speedmintona, bulli czy freesbee.  
MARATON PŁYWACKI O PUCHAR MARATON PŁYWACKI O PUCHAR MARATON PŁYWACKI O PUCHAR MARATON PŁYWACKI O PUCHAR     
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWOBURMISTRZA MIASTA MRĄGOWOBURMISTRZA MIASTA MRĄGOWOBURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO    
24 lipca (piątek) - Jezioro Czos, Port Hotelu Mer-
cure, przy promenadzie 
Impreza towarzysząca Piknikowi Country, odby-
wająca się na jez. Czos. Uczestnicy mają do poko-
nania trasę ok. 3350 m. 
IV MRĄGOWSKI BIEGOWY PIKNIKIV MRĄGOWSKI BIEGOWY PIKNIKIV MRĄGOWSKI BIEGOWY PIKNIKIV MRĄGOWSKI BIEGOWY PIKNIK    
WOJSKOWYWOJSKOWYWOJSKOWYWOJSKOWY    
15 sierpnia (sobota) - Plac Unii Europejskiej, ulice 
Mrągowa, promenada nad jeziorem Czos 
Coroczna impreza w ramach obchodów Święta 
Wojska Polskiego w Mrągowie, skierowana do 
mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi oraz tury-
stów i wszystkich lubiących aktywny tryb życia.    
MRĄGOWSKI FESTIWAL ROWEROWYMRĄGOWSKI FESTIWAL ROWEROWYMRĄGOWSKI FESTIWAL ROWEROWYMRĄGOWSKI FESTIWAL ROWEROWY    
16 sierpnia (niedziela) - ulice Mrągowa 
V eliminacja Mistrzostw Polski w kryterium 

Lato na sportowo - Co? Gdzie? Kiedy?
www.sportzmeiniamragowo.pl 

ulicznym. Podczas festiwalu przeprowadzone 
zostaną wyścigi kolarskie ulicami Mrągowa (m.in. 
ul. Mrongowiusza, ul. Mickiewicza, ul. Króle-
wiecka, ul. Roosevelta, ul. Chopina, ul. Królewiec-
ka). Atrakcjami dodatkowymi Mrągowskiego 
Festiwalu Rowerowego będą m.in. festyn z nagro-
dami dla kibiców, rajd rowerowy dla rodziców/
mieszkańców miasta, stoiska branży rowerowej 
oraz parada rowerowa.    
FITNESS OPEN FESTIWALFITNESS OPEN FESTIWALFITNESS OPEN FESTIWALFITNESS OPEN FESTIWAL    
23 sierpnia (niedziela) - Stadion Miejski 
Impreza promująca zdrowy i aktywny tryb życia. 
Festiwal będzie podzielony na bloki zajęć, prowa-
dzone przez zaproszonych instruktorów. Festiwal 
dedykowany jest zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych. Impreza zakończy się koncertem. Organi-
zatorem imprezy jest firma Kings Event.  
VOLVO TRIATHLON SERIESVOLVO TRIATHLON SERIESVOLVO TRIATHLON SERIESVOLVO TRIATHLON SERIES    
30 sierpnia (sobota) - Jezioro Czos,  
Plac Jana Pawła II 
Pływanie, jazda na rowerze oraz morderczy bieg 
ulicami Mrągowa. Triathlonowe zawody przygo-
towane są dla najtwardszych sportowców, którzy 
oprócz walki z konkurentami, walczą z samym 
sobą. Volvo Triathlon Series to 4 imprezy cyklu, 
odbywające się w Brodnicy, Nieporęcie, Chodzie-
ży i Mrągowie (III edycja).  

MKS Mrągowia na 
siódmym miejscu 
Nasi seniorzy prowadzeni przez trenera Adama Nasi seniorzy prowadzeni przez trenera Adama Nasi seniorzy prowadzeni przez trenera Adama Nasi seniorzy prowadzeni przez trenera Adama 
Zejera zakończyli sezon 2014/15 na siódmym Zejera zakończyli sezon 2014/15 na siódmym Zejera zakończyli sezon 2014/15 na siódmym Zejera zakończyli sezon 2014/15 na siódmym 
miejscu w tabeli IV ligi z 45 punktami.miejscu w tabeli IV ligi z 45 punktami.miejscu w tabeli IV ligi z 45 punktami.miejscu w tabeli IV ligi z 45 punktami.    
W świetnych nastrojach zakończyli również 
sezon juniorzy młodsi naszego klubu. Prowadzo-
na przez trenera Zbigniewa Marczuka drużyna 
zajęła 4 miejsce w wojewódzkiej lidze juniorów 
młodszych. Rośnie nam zatem nowe pokolenie 
młodych piłkarzy, którzy już pukają do kadry 
pierwszego zespołu. 

Grupa Termin Godzina Miejsce 

Kobiety 
powyżej 19 
lat 

poniedziałek 19.15 
Orlik os. 
Mazurskie 

czwartek 19.15 
Orlik os. 
Mazurskie 

Kobiety 
poniżej 19 
lat 

wtorek 18.30 
Orlik ul. 
Żołnierska 

piątek 18.10 
Orlik os. 
Mazurskie 

Chłopcy 
powyżej 16 
lat 

wtorek 19.50 
Orlik ul. 
Żołnierska 

czwartek 18.00 
Orlik os. 
Mazurskie 

Seniorzy 
powyżej 50 
lat 

wtorek 17.00 
Orlik ul. 
Żołnierska 

Bezpłatne zajęcia rekreacyjno-
sportowe oraz z zakresu treningu  
ogólnorozwojowego i zdrowotnego m.in. 
treningi kardio, fitness, nordic walking) 
na Orlikach  
Treningi prowadzi absolwent Akademii  
Wychowania Fizycznego Marcin Haponik. 
Zajęcia są finansowane przez Gminę Miasto  
Mrągowo, w ramach projektu realizowanego 
przez Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Sportowych. 
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Tegoroczne Dni Mrągowa  
z pewnością będą wyjątkowe  
i dostępne dla każdego!  
Na wszystkie wydarzenia  
wstęp wolny!!! 
 

PROGRAM DNI PROGRAM DNI PROGRAM DNI PROGRAM DNI     
MRĄGOWA 2015MRĄGOWA 2015MRĄGOWA 2015MRĄGOWA 2015    
    

3 lipca (piątek)3 lipca (piątek)3 lipca (piątek)3 lipca (piątek) 
Centrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i TurystykiCentrum Kultury i Turystyki    
19.00   otwarcie WYSTAWY „Mrągowo  
            w obiektywie” Mirosława  
            Kleczkowskiego 
Plac Unii EuropejskiejPlac Unii EuropejskiejPlac Unii EuropejskiejPlac Unii Europejskiej    
20.00   CZERWONE GITARY        
22.00    Nocne Rockowania – STATE URGE 
    
4 lipca (sobota)4 lipca (sobota)4 lipca (sobota)4 lipca (sobota)    
Plac Unii EuropejskiejPlac Unii EuropejskiejPlac Unii EuropejskiejPlac Unii Europejskiej    
12.30   Konkurs wokalny „To mi w duszy gra”                           
14.30   Grupa cyrkowa HECA                                                                         
15.30   KACZKI Z NOWEJ PACZKI  
            z programem dla dzieci               
16.30   Orkiestra Dęta Mrongovia 
                                            Wręczenie wyróżnień zasłużonym Wręczenie wyróżnień zasłużonym Wręczenie wyróżnień zasłużonym Wręczenie wyróżnień zasłużonym     
                                                mieszkańcom Mrągowamieszkańcom Mrągowamieszkańcom Mrągowamieszkańcom Mrągowa    
17.45   Występy laureatów konkursu  
            „To mi w duszy gra” 
18.30   Michał GROBELNY                                                                              
20.00   DJ Mular                                       
dodatkowo - animacje dla dzieci   
i warsztaty cyrkowe z grupą HECA 
 

Amfiteatr nad Jeziorem CzosAmfiteatr nad Jeziorem CzosAmfiteatr nad Jeziorem CzosAmfiteatr nad Jeziorem Czos    
20.00    RED LIPS          
              HAPPYSAD                                                
5 lipca (niedziela)5 lipca (niedziela)5 lipca (niedziela)5 lipca (niedziela)    
Plac Unii EuropejskiejPlac Unii EuropejskiejPlac Unii EuropejskiejPlac Unii Europejskiej    
13.00   VI Festyn Średniowieczny GOTHICUM 
14.30   Chór Kamerton 
15.00   Music Art Center C. Nowakowski 
15.30   Blues4cash 
             Kabaret WEŹRZESZ 
18.00   K.O.M.P 
20.00   CZARNO CZARNI   
 
KULTURA NA WIDOKU KULTURA NA WIDOKU KULTURA NA WIDOKU KULTURA NA WIDOKU     
––––    plenerowa instalacja multimedialnych regałów w 
ramach ogólnopolskiej kampanii promującej świa-
dome uczestnictwo w kulturze, teren przy CKiT, 
Inauguracja - piątek 3.07:piątek 3.07:piątek 3.07:piątek 3.07: 
godz. 17.45 Otwarcie z udziałem artystów, przed-
stawicieli władz, mediów i lokalnej społeczności 
godz. 19.30 Strefa chillout - prezentacja Kultury na 
Widoku dla mieszkańców i turystów 
 
Ponadto Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Bibliote-
ka Miejska zapraszają na wydarzenia w ramach 
projektu "LISTY Z MAZUR":"LISTY Z MAZUR":"LISTY Z MAZUR":"LISTY Z MAZUR": 
3 lipca 3 lipca 3 lipca 3 lipca godz. 17.00 Sala Orbita w CKiT, Wojciech 
Kass - poeta i eseista opowie o sztuce pisania listów 
4 lipca 4 lipca 4 lipca 4 lipca godz. 12.00 -15.00, Plac Unii Europejskiej 
Helena Piotrowska- artystka, poetka, publicystka 
oraz Hanna Szymborska-mrągowska poetka będą 
gośćmi na stoisku Biblioteki Miejskiej 
5 lipca 5 lipca 5 lipca 5 lipca godz. 12.00, Plac Unii Europejskiej 
Poranek rodzinny z Hanną Brakoniecką - olsztyń-
ską rysowniczką, blogerką, literatką. 
 

Program uzupełnią imprezy sportowe i rekreacyj-Program uzupełnią imprezy sportowe i rekreacyj-Program uzupełnią imprezy sportowe i rekreacyj-Program uzupełnią imprezy sportowe i rekreacyj-
ne: regaty, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ne: regaty, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ne: regaty, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ne: regaty, turniej piłki siatkowej, turniej piłki 
nożnej zakładów pracy, zawody w wędkowaniu, nożnej zakładów pracy, zawody w wędkowaniu, nożnej zakładów pracy, zawody w wędkowaniu, nożnej zakładów pracy, zawody w wędkowaniu, 
rajd rowerowy i zwiedzanie Mrągowa z przewod-rajd rowerowy i zwiedzanie Mrągowa z przewod-rajd rowerowy i zwiedzanie Mrągowa z przewod-rajd rowerowy i zwiedzanie Mrągowa z przewod-
nikiem.nikiem.nikiem.nikiem.    
 
    
    
    
4 lipca  4 lipca  4 lipca  4 lipca      
10.00  Turniej Piłki Nożnej Mrągowskich Zakła-
dów Pracy,  Moje Boisko – Orlik 2012, 
ul. Żołnierska 
12.00   Regaty eliminacyjne GRAND PRIX 7 
CUDÓW MAZUR i III eliminacje Żeglarskie 
Grand Prix Mrągowa, 
jezioro Czos - Port Hotelu Mercure Mrongovia 
Resort & Spa 
10.00 - 17.00 Strefa kibica: pokazy ratownicze, 
trickboardy, elektryczne longboardy, katamarany 
X-Cat i inne atrakcje - Port Hotelu Mercure 
Mrongovia Resort & Spa 
 
5 lipca  5 lipca  5 lipca  5 lipca      
9.00   Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, 
Jezioro Magistrackie (zapisy od godz. 8.00) 
9.00 – 17.00 Ultramaraton Kolarski "Pierścień 
Tysiąca Jezior", Ekomarina 
12.00  Zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem 
turystycznym, start – MCiT 
10.00  Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej, infor-
macje na www.sportzmineiamragowo.pl 
14.00 Poznaj Mrągowo na dwóch kółkach – rajd 
rowerowy z przewodnikiem i piknikiem, zbiórka - 
Plac Piłsudskiego 


