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Nowe firmy w Mrągowie

Wspólna Wigilia przy Ratuszu

Wielkie otwarcie lodowiska
już 23 grudnia!

Miłośników jazdy na łyżwach ucieszy zapewne wiadomość, iż 23
grudnia, nastąpi oficjalnie otwarcie sztucznego lodowiska w Mrą
gowie przy ul. Bohaterów Warszawy! Inauguracja będzie wyjątko
wa: odbędzie się widowiskowy pokaz profesjonalnych łyżwiarzy
figurowych, którzy także poprowadzą gry, zabawy i animacje z na
grodami dla najmłodszych oraz instruktaż jazdy na łyżwach. Na
najmłodszych będzie czekał Święty Mikołaj ze słodyczami a wszy
scy, którzy tego dnia skorzystają z lodowiska otrzymają gorące na
poje i pierniki!

STRONA 3
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Wspierają Rodziny
Trzy Plus. Dołącz
do nich!

Karta Mrągowskiej Rodziny
Trzy Plus to imienna karta
wydawana w ramach rzą
dowego programu dla ro
dzin wielodzietnych. Jej
celem jest wspieranie i pro
mowanie rodzin oraz wy
równywanie szans
rozwojowych i życiowych
dzieci i młodzieży z rodzin
3+.

Dziękujemy firmom i instytu
cjom, które dotychczas
wsparły „Kartę Mrągowskiej
Rodziny Trzy Plus”.:
 Centrum Kultury i Turystyki
 Sala zabaw „Stokropek”
 Car4parts–Części
samochodowe
 Klub Kasyno
 Alicja Jakubiak ZUMBA
 Sklep odzieżowy „Wrzos”
 Klub Sportowy HUSARIA
 Muzeum Sprzętu
Wojskowego
 AUTO NAPRAWA Sławomir
Trzeciakiewicz
 Centrum Budowlane Mrą
gowo Sp. z o.o. (Mrówka)
 Fight Club
 Stowarzyszenie KALINIAK
TEAM MRĄGOWO
 Mrągowksie Stowarzyszenie
Aikido i Samoobrony

Gorąco zachęcamy kolejne
firmy i organizacje z Mrągowa
do udziału w programie.
Zgłoszenie jest szybkie, pro
ste i bezpłatne. Szczegółowe
informacje są dostępne na
stronie
www.mragowo.pl w zakładce
„Dla mieszkańców” oraz w
Urzędzie Miejskim pod nr tel.
89 741 9013.

Morsy biły rekord Guinnessa!
Morsy z Mrągowa mają swój udział w wyznaczonej na 13 grudnia
ogólnopolskiej próbie pobicia rekordu Guinnessa. Chodzi o jak naj
większą liczbę osób, którzy w tym samym momencie weszły do lodo
watej wody.

Morsy z Mrągowa, a tak
że z okolicznych miejsco
wości umówiły się na plaży
miejskiej przy ul. Jaszczur
cza Góra. Po wspólnej roz
grzewce, w jeziorze Czos
znalazło się ponad 60 osób.

Minimalny czas przeby
wania w wodzie wyniósł 3

minuty, jednak nasze morsy
wytrzymały po 5 minut, a
najwytrwalsi aż 15 minut.
Po wyjściu z wody wszyst
kie morsy otrzymały pa
miątkowy medal i mogły
ogrzać się przy ognisku.

Aby pobić rekord, co
najmniej 1799 morsów, w
minimum 10 punktach w

kraju, musiało zażyć kąpieli
w wodzie o temperaturze
poniżej 10 stopni Celsju
sza.

Raport z niedzielnego
bicia morsowania trafi teraz
do systemu Guinness
World Records, co roz
pocznie proces potwierdze
nia pobicia rekordu.

Ruszyła sprzedaż biletów na loty z lotniska
OlsztynMazury. Sprawdź ceny
Rozpoczęła się rezerwacja biletów na loty z Szyman do Krakowa
i Berlina. Pierwsze loty z portu lotniczego OlsztynMazury odbędą się
już w styczniu.

1 grudnia na stronie Sprint Air ruszyła
możliwość rezerwacji lotów z Szyman do
Krakowa i Berlina. Jak się okazuje zapowia
dane ceny promocyjne lotów są już w więk
szości niedostępne, a za pierwszy lot 21
stycznia na trasie OlsztynMazury – Berlin
trzeba zapłacić 229 złotych (Eco 16) lub 349
złotych (Flex 16). Tańsze loty znajdziemy na
23 stycznia. Wtedy za bilet do Berlina zapła
cimy 149 złotych. Podobnie prezentują się
loty powrotne ze stolicy Niemiec do Szyman.

Podobnie rozkładają się ceny lotów do
Krakowa, które realizowane będą od 22
stycznia. Tu koszt przelotu w jedną stronę do
Małopolski to 149 złotych, zaś bilety powrot

ne dostępne są póki co w cenie promocyjnej
99 złotych. Na obu trasach loty realizowane
będą turbośmigłowym samolotem szwedzkiej
firmy, SAAB 340A, który na swój pokład za
brać może 33 pasażerów.
Samoloty wystartują jednak dopiero w poło
wie stycznia. Jednak spółka zapowiada już
uruchomienie kolejnych lotów m.in. do Mo
nachium. Przypomnijmy, że lotnisko czeka
jeszcze na ostatni dokument, który potwier
dzi, że jest gotowe na przyjęcie pasażerów.
Pierwszy lot odbędzie się już 21 stycznia na
trasie Olsztyn Mazury  Kraków. Lot do Kra
kowa ma trwać nie dłużej niż 95 minut. Z
Szyman do Berlina dolecimy w 105 minut.
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Wielkie otwarcie lodowiska!
Będzie się działo! WSTĘP WOLNY!
Miłośników jazdy na łyżwach ucieszy zapewne wiadomość, iż 23 grudnia, nastąpi ofi
cjalnie otwarcie sztucznego lodowiska w Mrągowie przy ul. Bohaterów Warszawy!
Inauguracja będzie wyjątkowa!

Miłośników jazdy na łyż
wach ucieszy zapewne
wiadomość, iż 23 grudnia,
nastąpi oficjalnie otwarcie
sztucznego lodowiska w
Mrągowie przy ul. Bohate
rów Warszawy! Wyczeki
wane przez mieszkańców
lodowisko zostanie zamon
towane na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1 przy uli
cy Bohaterów Warszawy
już 18 grudnia. Jeszcze
przed Świętami Bożego
Narodzenia odbędzie się
uroczyste otwarcie. W śro
dę 23 grudnia, o godz.
17:00 odbędzie się widowi
skowy pokaz profesjonal

nych łyżwiarzy figurowych,
którzy także poprowadzą
gry, zabawy i animacje z
nagrodami dla najmłod
szych oraz instruktaż jazdy
na łyżwach. Na najmłod
szych będzie czekał Święty
Mikołaj ze słodyczami a
wszyscy, którzy tego dnia
skorzystają z lodowiska
otrzymają gorące napoje i
pierniki!

Na początek za darmo!

W okresie okołoświa
tecznym lodowisko będzie
bezpłatne. Przy lodowisku
funkcjonować będzie biuro

i wypożyczalnia łyżew, za
plecze szatniowe i toalety.
Od nowego roku wstęp bę
dzie płatny, a za wypoży
czenie sprzętu także
pobierana będzie opłata.
Na miejscu dostępny bę
dzie cennik obowiązujący
od 1 stycznia 2016 r. oraz
regulamin.
Z nowej infrastruktury w
pierwszej kolejności sko
rzystają uczniowie podczas
zajęć z wychowania fizycz
nego. Od godzin popołu
dniowych i w weekendy na
taflę lodowiska będą mogli
wejść mieszkańcy i turyści.
Serdecznie zapraszamy!

Przywitajmy nowy rok Razem!

Jeśli brakuje Ci pomysłu na
spędzenie sylwestra, albo
za późno zdecydowałeś się
na bal możesz spędzić
ostatni wieczór starego ro
ku na powietrzu. Mrągowski
"sylwester pod chmurką"
odbędzie się tradycyjnie
przed Centrum Kultury i Tu
rystyki. Start: godz. 23.00.

Burmistrz Miasta Mrągo
wa, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mrągowie oraz
Centrum Kultury i Turystyki
serdecznie zapraszają Miesz
kańców na powitanie Nowego
Roku oraz pokaz sztucznych

ogni (przed budynkiem CKiT).
Przy dźwiękach znanych i lu
bianych hitów, o północy roz
błyśnie tysiące fajerwerków.
Specjalny pokaz pirotech
niczny zabierze wszystkich
w niepowtarzalny świat efek
tów świetlnych. Będzie wyjąt
kowo i wystrzałowo!

W związku z organizacją po
kazu pirotechnicznego,
uprzejmie informujemy, że na
godzinę przez pokazem, ze
względów bezpieczeństwa,
zamknięta będzie dla ruchu
pojazdów część ul. Sobczyń
skiego.

Wigilia w mieście już 19 grudnia

Wigilia Świąt Bożego Naro
dzenia oczywiście 24 grud
nia, ale w Mrągowie już w
sobotę, 19 grudnia będzie
można poczuć jej klimat.
Dzięki Stowarzyszeniu Pa
triotyczne Mrągowo, Plac
Jana Pawła II będzie miej
scem wigilijnego biesiado
wania.

 Stowarzyszenie Patrio
tyczne Mrągowo i Burmistrz
Miasta Mrągowo zapraszają
mieszkańców oraz gości na
Wigilię i wspólne kolędowa
nie. Zaczynamy w sobotę,

19 grudnia od godziny 11.00,
na Placu Jana Pawła II,
przed Ratuszem – mówią or
ganizatorzy wydarzenia. 
Czekają na nas: Święty Mi
kołaj i wspólny posiłek
(gorąca kawa herbata, pysz
ny barszcz, pierogi, ryba po
grecku śledzik i inne wigilijne
przysmaki), świąteczne ży
czenia, dzielenie się opłat
kiem, śpiewanie kolęd. Dla
najmłodszych przygotowali
śmy konkursy rysunkowe i
specjalne atrakcje. Bądźcie z
nami serdecznie zaprasza
my!

Godziny otwarcia
lodowiska:

23.12  10:00  20:00
24.12  10:00  14:00

25.12  zamknięte
26.12  12:00  20:00
27.12  10:00  20:00
28.12  10:00  20:00
29.12  10:00  20:00
30.12  10:00  20:00
31.12 10:00  18:00
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Transmisje Sesji
Rady Miejskiej na
żywo w internecie!

Począwszy od listopado
wej Sesji Rady Miejskiej,
każdy może obserwować
obrady radnych na żywo w
internecie. Za pośrednictwem
portalu www.mragowo24.info
każda sesja będzie nagrywa
na i transmitowana na
www.mragowo.pl

Sesje Rady Miejskiej bę
dzie można obserwować na
żywo na stronie internetowej
Urzędu Miasta, a zapisy
transmisji, można oglądać na
(po prawej stronie), w multi
mediach pod nazwą Sesje
Rady Miejskiej.

Eurocash Cash &
Carry w Mrągowie

Niebawem w Mrągowie
zostanie otwarta Hurtownia
spożywcza Eurocash Cash
& Carry. Obiekt będzie zlo
kalizowany przy ulicy To
warowej. Sieć Eurocash
wspiera polski handel i lo
kalnych sklepikarzy.

Eurocash Cash&Carry to
sieć hurtowni koncentrujących
się na obsłudze małych i
średnich sklepów spożywczo
chemicznych. Hurtownie zlo
kalizowane są głównie w nie
wielkich miejscowościach, a
ich celem jest wspieranie lo
kalnych sprzedawców, oferują
optymalny asortyment po
trzebnych i dobrze sprzeda
jących się produktów po
niskich cenach.

Cechą wyróżniająca Eu
rocash Cash&Carry jest to, że
właściciel sklepu ma możli
wość zakupu zarówno opa
kowań zbiorczych, jak i
pojedynczych sztuk towaru, w
zależności od potrzeb. Euro
cash Cash&Carry jest fran
czyzodawcą Sieci Sklepów
abc, największej sieci skle
pów po sąsiedzku, liczącej
obecnie ponad 7500 placó
wek.

Vadain Int. Nowa szwalnia i sklep firmowy w Mrągowie
17 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie nowego oddziału firmy Vadain In
ternational Sp. z o.o. w Mrągowie. W budynku szwalni przy ulicy Bohaterów
Warszawy 6 mieści się również sklep firmowy – Dekoracje na Miarę, gdzie
można kupić zasłony, firany obrusy oraz produkty dekoracyjne.

Główna siedziba firmy mie
ści się w Grudziądzu, gdzie
zatrudnionych jest ponad 350
osób. W oddziale mrągowskim
na dzień dzisiejszy zatrudnio
nych jest ponad 20 osób, jed
nak plany rozwoju są bardzo
ambitne i perspektywiczne.

– Proces pozyskania inwe
stora trwał kilka miesięcy –
mówi Burmistrz Otolia Siemie
niec – oprócz Mrągowa były
rozważane również inne lokali
zacje. Cieszę się, że firma do
strzegła w naszym mieście
potencjał i tu będzie rozwijać

swoją produkcję.
Vadain International Sp. z

o.o. jest częścią holenderskie
go holdingu Venture Group. Na
rynku polskim funkcjonuje już
prawie 20 lat, dostarczając
swoje produkty do krajowych i
międzynarodowych klientów.
Specjalizacją firmy jest pro
dukcja firan, zasłon, rolet
rzymskich, narzut oraz szere
gu innych produktów z zakresu
dekoracji tkaniną. Poza kom
pleksową ofertą szycia na mia
rę Vadain posiada również
własną markę tkanin dekora

cyjnych dostępną w najlep
szych salonach z dekoracjami
okiennymi w Polsce.

Galeria Karuzela w Mrągowie już otwarta!
17 grudnia otwarto w Mrągowie galerię handlową pod szyldem Karu
zela. Galeria mieści się przy ul. Wojska Polskiego 22, jest w zasięgu
około 32 tysięcy mieszkańców Mrągowa i okolic.

Jest to piąta Karuzela w
Polsce po działających już
obiektach w Biskupcu,
Wodzisławiu Śląskim, Tur
ku i Lublińcu. Obiekt w
Mrągowie o powierzchni 3,
6 tys. mkw. został wynaję
ty takim sklepom jak: Sto
krotka, Jysk, Martes Sport,
Pepco, Apteka Arnika oraz
Piekarnia Tyrolska.

– Zapraszamy miesz
kańców Mrągowa i oko
licznych miejscowości do
Galerii. Oferta handlowa
jest dopasowana do po
trzeb klientów, które wnikli
wie zbadano przed
rozpoczęciem inwestycji.
Najemcy galerii znajdują

się na liście najbardziej
pożądanych sklepów –
mówi Grzegorz Pękalski z
Retail Concept, która w
pełni skomercjalizowała
galerię.

Inwestor firma Tower
Mrągowo Sp. z o.o. rozpo
czyna przygotowania do
realizacji drugiej fazy pro
jektu. Generalnym wyko

nawcą jest firma AKS
Biskupiec.

Komercjalizacją Galerii
Karuzela zajmuje się firma
Retail Concept, specjali
zująca się w obsłudze ryn
ku nieruchomości handlo
wych na terenie całej Pol
ski.

Katarzyna Łabuz/www.retailnet.pl
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W Polskiej Wsi powstanie Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
1 stycznia 2016 r. w Polskiej Wsi koło Mrągowa zostanie uruchomiony Punkt Dobrowolnego Groma
dzenia Odpadów, do którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddawać odpady gromadzone w spo
sób selektywny poza harmonogramem, które dotychczas były oddawane do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Długiej 19.

W PDGO przyjmowane
są bezpłatnie tylko odpady
pochodzące z gospodarstw
domowych dostarczone
przez mieszkańców gminy
Mrągowo w sposób selek
tywny. Do punktu przyjmo
wane są następujące
rodzaje odpadów:

• Odpady wielkogabary
towe tj. meble, kanapy, fote
le, szafki, dywany,
wykładziny, zlewy, wanny,
gąbka opakowaniowa lu
zem, zużyte opony itp.
– KONTENER NR 1;

• Zużyty sprzęt elek
tryczny i elektroniczny tj. te
lewizory, monitory
komputerowe, komputery,
radioodbiorniki, inny sprzęt
audiowideo, chłodziarki,
zamrażarki, inny sprzęt AGD
itp.
– KONTENER NR 2;

• Tworzywa sztuczne i
złom tj. wszelkie opakowa
nia i inne elementy z two
rzyw sztucznych wraz z
opakowaniami wielomate
riałowymi, styropian opako
waniowy
– KONTENER NR 3;

• Opakowania z kartonu i
papieru oraz wszelkiego ro
dzaju makulatura (prasa,
książki)
– KONTENER NR 4;

• Odpady budowlane i
rozbiórkowe pochodzące z
prowadzonych drobnych
prac nie wymagających po
zwoleń
– KONTENER NR 5;

• Odpady stłuczki szkla
nej
– KONTENER NR 6;

• Odpady niebezpieczne
pochodzące z gospodarstw
domowych takie jak: leki,
baterie, akumulatory, świe
tlówki, niewykorzystane
resztki lakierów, farb, klejów,
olejów i innych substancji
chemicznych. Odpady nie
bezpieczne płynne powinny
znajdować się w oryginal
nych opakowaniach produ
centa. Opakowania powinny
posiadać etykiety i nie po
winny być uszkodzone.
– MAGAZYN ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH;

Do punktu nie będą
przyjmowane następujące
rodzaje odpadów:

• Zmieszane odpady ko
munalne;

• Odpady budowlane za
wierające azbest, papę,
smołę itp.;

• Szkła hartowane,
okienne

• Części samochodowe –
zderzaki, części z tworzywa,
szyby, itp.

• Odpady w ilościach
wskazujących na pocho
dzenie z innego źródła niż
gospodarstwo domowe;

• Odpady od podmiotów
prowadzących działalność
gospodarczą;

• Odpady nieprawidłowo
posegregowane i zanie
czyszczone w sposób unie
możliwiający klasyfikację
odpadów zgodnie z Rozpo
rządzeniem Ministra Środo
wiska.

• Odpady organiczne,
padłe zwierzęta

PDGO przyjmuje wyżej
opisane odpady w godzi
nach otwarcia SPO. Teren
PDGO znajduje się pod sta
łym dozorem kamer. Odpa
dy przed złożeniem w
kontenerze należy okazać
pracownikowi PDGO. W ce
lu otrzymania poświadcze
nia dostarczenia odpadów
należy zważyć odpady, ko
rzystając z wagi najazdowej
samochodowej, znajdującej
się na terenie Stacji. Po
świadczenie wydaje obsługa
w budynku wagowym.
Wszelkie wątpliwości doty
czące sposobu złożenia do
starczonych odpadów
należy zgłaszać do pracow
nika PDGO, bądź obsługi
wagi.

Uwaga! Odcinkowy pomiar
prędkości za Mrągowem

Do końca roku mają zostać urucho
mione w kraju wszystkie 29 odcin
ków, gdzie będzie prowadzony
pomiar prędkości. Dwa takie będą
na Warmii i Mazurach  jeden z nich
tuż za Mrągowem. Kierowcy muszą
więc bardzo uważać za kołkiem, bo
oko kamery tych czterech, które już
działają, jest bezlitosne. W ciągu
kilkudziesięciu dni zarejestrowały
1500 wykroczeń.

Na razie pomiar prowadzony jest
na czterech odcinkach, a na dwudzie
stu dwóch zostały już zamontowane
urządzenia i trwa obecnie ich odbiór.
Odcinkowy pomiar prędkości skutecz
niej studzi zapędy kierowców przed
szybką jazdą, bo trzeba pilnować licz

nika na odcinku kilku kilometrów, a nie
jak w przypadku fotoradarów tylko kil
kaset metrów przed urządzeniem.

Na Warmii i Mazurach kamery bę
dą mierzyły j prędkość na odcinkach:
Gwiazdowo — Piecki na drodze 59
oraz Olsztyn — Gietrzwałd na „szes
nastce ”. Tu pomiar będzie prowadzo
ny na długości 5 km.
Kiedy urządzenia zaczną działać?

— Do końca roku powinny zostać
przez nas odebrane — mówi Łukasz
Majchrzak z Centrum Automatycznego
Nadzoru nad Ruchem Drogowym
GITD.

A zasada kontroli jest prosta. Na
każdym z odcinków na początku i na
końcu zostaną zamontowane specjal
ne kamery. Robią zdjęcia pojazdom.
Kiedy samochód opuści kontrolowany
odcinek, system porówna zdjęcia i wy
licza średnią prędkość auta na całym

odcinku. Jeżeli jechaliśmy zbyt szyb
ko, to czeka nas mandat. Ale kierowca
nie od razu się dowie, że jechał za
szybko. — Otrzyma od nas taką infor
mację wraz ze zdjęciem samochodu
— tłumaczy Łukasz Majchrzak.

Koło Piecek kamery będą mierzyły
prędkość aut na odcinku 5,83 km.

www.gazetaolsztynska.pl
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Wystawa Mrągowo
w przyszłości

Do końca grudnia w holu
głównym Centrum Kultury i
Turystyki będzie można oglą
dać prace uczestników kon
kursu „Mrągowo w
przyszłości”. Organizatorem
konkursu był Urząd Miejski w
Mrągowie. Na konkurs wpły
nęło 95 prac dzieci z trzech
szkół podstawowych oraz
Młodzieżowego Domu Kultu
ry. Celem konkursu było upo
wszechnienie informacji o
nowej Strategii Rozwoju Mrą
gowa. Zapraszamy do odwie
dzania wystawy.

Pamięci Artystów
Mrągowskich

Galeria Centrum Kultury i Tu
rystyki serdecznie zaprasza
do oglądania wystawy "Pa
mięci Artystów Mrągowskich"
prezentującej twórczość:
Zygmunta Białokoza, Tade
usza Borowskiego, Eugeniu
sza Chomy, Henryka Gu
delisa, Michała Lewaniew
skiego, Jadwigi Miszewskiej,
Edwarda Ostaszewskiego,
Jerzego Ostaszewskiego i
Zygmunta Rakałowicza.
Wystawa ta jest wyrazem
hołdu, uznania i przypomnie
nia artystów mrągowskich,
którzy żyli i pracowali wśród
nas.
Każdy z nich miał niepowta
rzalną osobowość i sobie
właściwe postrzeganie świa
ta, które znalazły odzwiercie
dlenie w ich pracach:
obrazach, rysunkach i rzeź
bach.
Wystawę można oglądać do
15 stycznia 2016 roku.

„Polscy Gregorianie” 5 stycznia w Mrągowie!
Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na wyjątkowy koncert! To niepowta
rzalna okazja aby usłyszeć kolędy zaśpiewane w stylu chorału gregoriań
skiego. A to za sprawą zespołu MISTIC zwanego „polskimi Gregorianami”

Zespół MISTIC powstał w
2005 roku zainspirowany se
rią płyt „Gregorian  Masters
of chant”. Założył go Mikołaj
Kotyczka (Simon Woods) 
kompozytor, aranżer, produ
cent i realizator nagrań. Na
początku był to projekt wy
łącznie „studyjny” nastawiony
na jednorazowe wydawnictwo
lecz w 2006 r. po wydaniu
pierwszego albumu "MISTIC 
Największe polskie przeboje
w stylu chorału gregoriańskie
go" zaistniała potrzeba utwo
rzenia stałego składu zespołu
na potrzeby koncertów.

W 2013 roku zespół wziął
udział w szóstej edycji pro
gramu MUST BE THE MUSIC
w którym po bardzo udanym
występie na castingu juror

skim otrzymał "4 razy TAK",
niezapomniane pochlebne
komentarze jurorów. Zespół
od momentu wydania pierw
szego albumu aż do teraz z
dużym powodzeniem koncer
tuje w różnych miastach Pol
ski.
Koncert zespołu MISTIC od
będzie się 5 stycznia w Mrą

gowie w CKiT, o godzinie
18.00. Bilety  15 zł.
Informacja i sprzedaż  re
cepcja Centrum Kultury i Tu
rystyki w godz. 14.00  21.00,
tel. 89 743 34 66,
89 743 34 73.
Dla grup zorganizowanych
(powyżej 10 os.)  10 % upu
stu!

Śpiewające Obrazy 2015. Czas wyjątkowych spotkań
Impresje artystyczne ŚPIEWAJĄCE OBRAZY 2015 już za nami. Był to czas
wyjątkowych wydarzeń: warsztatów, koncertów, spotkań.

W tym roku swoją obecność
potwierdzili znamienici artyści i
eksperci, którzy poprowadzili
różnorodne zajęcia. Michał Za
błocki  autor wielu znanych
piosenek w repertuarze m.in.
Grzegorza Turnaua zaprosił na
Warsztat Kreatywnego Pisania;
Olga Szwajgier  światowej
sławy śpiewaczka i pedagog
Wyższej Szkoły Teatralnej w
Krakowie zrealizowała Warsztat
Laboratorium Głosu oraz Teatr
Salamandra  jeden z najstar
szych i najbardziej rozpozna
walnych teatrów tańczących z
ogniem  Warsztat Alternatyw
nych Działań..

Novum Impresji była organi
zacja Dnia Krakowskiego. W
program tego wydarzenia wpi
sało się m.in. spotkanie z Da
nutą Grechutą i Jakubem
Baranem oraz niesamowity
koncert  Gala Laureatów Gre
chuta Festival. Łukasz Jemio
ła, Justyna Panfilewicz & Paweł
Piątek oraz zespół Dzień Do
bry, którzy wystąpili tego wie
czoru, zachwycili publiczność i
przenieśli w świat pięknych,
niebanalnych dźwięków.

W ramach Impresji odbył się
również Ogólnopolski Konkurs
Piosenki. Wzięło w nim udział
siedemnastu artystów z róż

nych stron Polski, którzy pre
zentowali autorskie utwory oraz
własne spojrzenie na twór
czość Marka Grechuty. Jury w
składzie: Danuta Grechuta –
przewodniczącą jury, Joanna
Kondrat, Jacek Budyń Szym
kiewicz, Piotr Szauer, Michał
Zabłocki oraz Lech Gołębicki
jednomyślnie zadecydowało o
podziale nagród. GRAND PRIX
zdobyła wokalistyki jazzowej
na Akademii Muzycznej w Byd
goszczy  Marta Fitowska. II
NAGRODA powędrowała do
zespołu Omni mOdO z Pozna
nia. III NAGRODĘ otrzymał Du
et Na Frazie z Orzysza.
WYRÓŻNIENIA zdobyli: Piano
Ilusions z Olsztyna oraz zespół
Ilia z Sopotu. Laureaci trzech
pierwszych miejsc wystąpili w
KONCERCIE galowym, który
mocnym akcentem i owacją na
stojąco zakończyła Katarzyna
NOSOWSKA.

Impresje artystyczne ŚPIE
WAJĄCE OBRAZY 2015 za
mknął efektowny pokaz Obrazy
Światłem Malowane w wykona
niu uczestników warsztatów
pod kierunkiem Teatru SA
LAMNDRA.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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Zabytkowe drzwi w
Bibliotece Pedago
gicznej

Odwiedzając Bibliotekę
Pedagogiczną w Mrągowie
warto zatrzymać się na
chwilę i zerknąć na wy
stawę fotograficzną, pre
zentującą 150 fotografii
zabytkowych drzwi repre
zentacyjnych mrągow
skich kamienic i innych
budynków.

– Spacerując ulicami na
szego miasta dostrzegłem
piękno zawarte w zabytko
wych drzwiach mrągowskich
– opowiada Bartosz Hellis,
autor ekspozycji „Mrągowo
w detalu". – Wystawa ma na
celu propagowanie lokalne
go dziedzictwa. Ma także
zwrócić uwagę na potrzebę
renowacji i zachowania za
bytkowych drzwi.

Drzwi, które możemy
oglądać na fotografiach po
chodzą z końca XIX i po
czątku XX wieku. Wystawę
można oglądać do końca
stycznia 2016 roku w godzi
nach otwarcia biblioteki.

Dyskutowali o archeologicznym
bogactwie Ziemi Mrągowskiej
W Mrągowie odbyła się druga edycja cyklu konferencyjnowystawiennicze
go Dajna Modern Heritage. Tym razem archeolodzy i historycy zaprezento
wali najnowsze wyniki badań wykopaliskowych ze wsi Kosewo oraz
aktualnych opracowań źródeł archeologicznych i historycznych związanych
z problematyką dawnych Prus Wschodnich.

Sensacyjnego odkrycia na
terenie Mazur dokonali arche
olodzy z Fundacji Dajna. im
Jerzego OkuliczaKozaryna.
Choć zespoły grobów nad je
ziorem Probarskim k/Mrągowa
interesowały naukowców od
dziesięcioleci, dopiero nie
dawne odkrycia z Kosewa
znacząco zmieniają wiedzę na
temat starożytnego cmenta
rzyska oraz życia naszych
przodków w tym rejonie.

Wyniki prac potwierdziły
niezwykłą, unikatową w skali
Polski wartość znalezisk.
Podczas trwającej trzy dni ak

cji ratowniczej zabezpieczono
i zadokumentowano niemal
400 zabytków zalegających w
naruszonej orką ściółce le
śnej. Znalazły się wśród nich,
m.in. bezcenne brązowe,
srebrne i złote przedmioty ta
kie jak, sprzączki i okucia pa
sa, zapinki (fibule), bransolety,
zawieszki. Zabezpieczenie i
uratowanie zabytków odnale
zionych w roku 2014 to jedy
nie początek zakrojonego na
szeroką skalę projektu. Wo
bec ciągłego narażenia na
niszczenie cennych znalezisk,
nekropole w Kosewie wyma

gają pilnej ochrony i inwenta
ryzacji. Dane archiwalne
wskazują, że pod ziemią za
legają w dalszym ciągu setki
grobów popielnicowych i ja
mowych, kryjących bogato
wyposażone pochówki ciało
palne. W kolejnych sezonach
planowane są badania po
wierzchniowe oraz nieinwa
zyjne prace poszukiwawcze
pozostałych nekropoli.

Zabytki z cmentarzyska w
Kosewie można oglądać w
mrągowskim Muzeum do
końca stycznia 2016 roku.

Po raz kolejny przy Cen
trum Kultury i Turystyki w
Mrągowie został zawiązany
Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, sku
piający w swoich szeregach
wolontariuszy z Mrągowa i
okolic. Podczas 24 Finału,
który odbędzie się
10.01.2016 r. będziemy
zbierać fundusze na zakup
urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.
10 stycznia 2016 ponad 120
tysięcy wolontariuszy
WOŚP wyjdzie na ulice nie
tylko polskich miast, ale tak

że zagra w kilkudziesięciu
krajach na świecie.

Kontakt do Sztabu:
Alicja NaworskaKotelon
tel. 601 740 522
email:
alicja.naworska.kotelon@gmail.com

adres: Centrum Kultury i
Turystyki ul. Warszawska
26, 11700 Mrągowo

Mrągowski sztab WOŚP szykuje się do finału Biblioteka dziękuje czytelnikom i zaprasza

Wszystkim Czytelnikom i
Sympatykom, którzy skorzy
stali z usług Biblioteki
Miejskiej w Mrągowie w
2015 roku dziękujemy, i za
praszamy do współpracy, i
odwiedzania biblioteki w na
stępnych latach.

W styczniu 2016 zapra
szamy na kiermasz na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecz
nej Pomocy i spotkanie au
torskie z Magdaleną
Markiewicz mieszkanką
Marcinkowa.

W ciągu roku zaprasza
my do biblioteki na spotka
nia autorskie, akcje
czytelnicze, spotkania Dys

kusyjnego Klubu Książki,
Teatr przy Stoliku, spotkania
w plenerowe, imprezy orga
nizowane dla dzieci i mło
dzieży. Biblioteka jest
otwarta dla wszystkich, a
czytanie jest modne!

Serdecznie dziękujemy
za wszystkie podarowane
książki. Życzymy Państwu
Najpiękniejszych Świąt Bo
żego Narodzenia, a w nad
chodzącym 2016 roku
pomyślności i wiele
ciekawych książek!
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„Gwiezdne wojny” w mrągowskim Kinie ZODIAK
Już dziś w kasie mrągowskiego kina oraz na stronie www.ckit.mragowo.pl/strona/kinozodiak możesz
kupić bilety na najbardziej wyczekiwaną premierę ostatnich lat, czyli „Gwiezdne wojny: Przebudzenie
Mocy”.

„Gwiezdne wojny” w reżyserii
George’a Lucasa trafiły na ekrany 25
maja 1977 roku. Choć film początko
wo wyświetlano tylko w 32 amery
kańskich kinach, szybko pobił
rekordy frekwencji, przeszedł do kla
syki i całkowicie odmienił oblicze ki
nematografii. Kluczem do tego
niezwykłego sukcesu była formuła
„space opery”, łączącej elementy
baśni, westernu i fantasy z niezwy
kłymi efektami specjalnymi, czerpią
cej z mitologii i kultur całego świata.

„Gwiezdne wojny: Przebudzenie
Mocy” to siódma odsłona serii filmów
Gwiezdne wojny. Akcja filmu rozgry
wa się około 30 lat po wydarzeniach
z Powrotu Jedi i koncentruje się na
losach trójki nowych głównych boha
terów.

George Lucas, wizjoner, scena
rzysta i reżyser „Gwiezdnych wojen”,
stworzył wypełnione tajemniczą Mo
cą gwiezdne uniwersum, którego

trzonem jest sześć pełnometrażo
wych filmów. Już 18 grudnia 2015
roku filmowy świat „Gwiezdnych wo
jen” powiększy się o kolejną opo
wieść: „Gwiezdne wojny:
Przebudzenie Mocy” w reżyserii JJ
Abramsa („Projekt Monster”, „Star

Trek”, „W ciemność. Star Trek”).
Wraz z premierą najbardziej wycze
kiwanego filmu ostatnich lat na wielki
ekran powrócą: Mark Hamill jako Lu
ke Skywalker, Carrie Fisher jako
Ksieżniczka Leia oraz Harrison Ford
jako Han Solo.

Listy z Mazur trafią do Rodaków na Syberii
Okres przedświąteczny to szczególny czas, gdy piszemy listy z życzeniami, a za dni
parę, gdy w Wigilię podzielimy się opłatkiem i składać będziemy życzenia,
pomyślmy, my Mrągowianie zasiadając przy stole o tym, że gdzieś daleko od
Mrągowa w odległej Syberii przy świątecznym stole nasi Rodacy będą czytać listy z
Mazur.

Ponad 70 listów od miesz
kańców naszego miasta trafi
do dwóch mazurskich wsi w
Chakasji. Jest tam także
wzruszający list od Pani Otolii
Siemieniec  Burmistrz Miasta
Mrągowa, kartka od serca do
Polaków rozsianych po świe
cie, do Polonii osiadłej w Mi
nusińsku (Kraj Krasnojarski).
Tam zabrzmią polskie kolędy,
a pod choinką znajdą się nie
bawem prezenty z Mrągowa i
książki zebrane w "Akcji

Książka dla Rodaków na Sy
berii". Dzieła promujące regio
nalną literaturę, przesłane
dzięki projektowi pt. "Listy z
Mazur", który realizowano pod
patronatem Burmistrza Miasta
Mrągowa z Miejską Biblioteką
Publiczną ze środków pozy
skanych przez Stowarzyszenie
Zielone Dzieci z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Nauko
wego.
A dzięki staraniom Instytutu
Hortiterapii aż pięć paczek, z

darami od dziennikarzy z Ga
zety Olsztyńskiej i Radia
Wnet, trafi do Centrum Pol
skiej Książki w Abakanie.
Książki regionalne dla Mazu
rów i Polaków z Syberii to
wielkie edukacyjne dzieło.
Przekazaliśmy nadzieję i
wiersze mrągowskiej poetki
Hani Szymborskiej, prawdziwe
historie z Mazur od Heleny
Piotrowskiej, mazurską litera
turę będą czytać w polskich
domach seniora, w Abakanie
w dzielnicowych domy kultury
i szkołach podstawowych w
Znamience i Aleksandrowce.
Mamy nadzieję, że już nieba
wem przyjdą do Mrągowa listy
z Syberii, opisujące wrażenia
z przeczytanych wierszy i za
pisków, mówi Zofia Wojcie
chowska, inicjatorka i
koordynatorka akcji, intencją
naszą jest nawiązanie więzi
tak mocnej byśmy byli "Pola
kami Blisko Siebie".

Świąteczny koncert
charytatywny „The
Christmas Show”

W sobotę, 19 grudnia, od
będzie się koncert chary
tatywny zorganizowany
przez Szkołę Języków Pa
sja, przy udziale Państwo
wej Szkoły Muzycznej,
Orkiestry Dętej Mrongovia
oraz Chórku Art Music
Center.

W programie koncertu
znajdą się świąteczne pio
senki i kolędy, grane i śpie
wane przez dzieci oraz
młodzież.

Wstęp – „przysłowiowa
złotówka”. Pieniądze ze
zbiórki zostaną przeznaczo
ne na świąteczne upominki
dla dzieci z domu dziecka.
Sponsorem koncertu jest
Drukarnia „Galar” w Mrągo
wie.




