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Wiosenne sadzenie drzew i krzewów
Wraz z nadejściem wiosny Urząd Miejski w Mrągowie rozpoczął wio-
senne nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. W okresie wio-
sennym krajobraz Mrągowa wzbogaci się o około 1 50 sztuk drzew
oraz około 11 40 krzewów.

W najbl iższym czasie zaplanowano doko-
nać m. in. następujących nasadzeń:
• 65 sztuk l ipy wzdłuż drogi pomiędzy osiedlem
Mazurskim a Obwodnicą,
• 50 sztuk wierzby przy ul. Mickiewicza,
• 5 sztuk kasztanowców czerwonych przed CH
Karuzela,
• 20 sztuk l ipy na parkingu koło Ogrodów
Działkowych im. 500-lecia Mikołaja Kopernika
(Zatorze),

• 2 sztuki kasztanowca czerwonego przy ul.
Warszawskiej,
• wzdłuż promenady zostaną nasadzone olsze,
• do końca 201 7 roku nasadzenia na terenie
cmentarza.

Postępy wiosennej akcji Urzędu Miejskiego
możesz śledzić na stronie www.mragowo.pl
oraz na facebooku Mrągowo Miasto Ludzi Ak-
tywnych.

Gospodarcza promocja 7 Cudów Mazur!
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zrzeszające 1 2 gmin
oraz 4 powiaty przygotowuje się do realizacji działań na rzecz rozwoju
gospodarczego obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Pomysł
na wspólną promocję gospodarczą uzyskał akceptację Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przeznaczył na ten cel
2,3 mln Euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 201 4-2020.

Projekt pn. 7 Cudów Mazur
- promocja gospodarcza ob-
szaru Wielkich Jezior Mazur-
skich będzie realizowany w
latach 201 7-201 9.

Pierwszym etapem projek-
tu są badania przedsiębiorstw
i instytucj i otoczenia biznesu w
celu zidentyfikowania i zdia-
gnozowania potrzeb przedsię-
biorców w zakresie
wzmacniania promocji gospo-
darczej branż regionu.

Do pomocy zaangażowano
eksperta – firmę ERDA Sp.
z.o.o. z Warszawy, która w

najbl iższym czasie przeprowa-
dzi wywiady kwestionariuszo-
we (ankiety telefoniczne i
internetowe) oraz wywiady po-
głębione (bezpośrednie roz-
mowy) z przedsiębiorcami z
Mrągowa oraz pozostałych
gmin Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich. Następnie w każ-
dej z 11 gmin zostaną zorgani-
zowane spotkania w formie
konsultacj i w celu przedysku-
towania wniosków z przepro-
wadzonych badań oraz
propozycji rekomendacji na
rzecz rozwoju gospodarczego.

Więcej informacji można
uzyskać w Referacie Strategii ,
Rozwoju, Promocji i Integracji
Europejskiej pod nr tel. 89 741
9040 lub mailowo dg@mrago-
wo.um.gov.pl

Działki na Przemy-
słowej w atrakcyj-
nych cenach

W maju ruszają kolej-
ne przetargi na działki
przy ul. Przemysłowej.
Działki są w pełni uzbro-
jone i objęte Specjalną
Strefą Ekonomiczną, któ-
ra oferuje zwolnienia z
podatku od nieruchomo-
ści nawet do 70 %. Prze-
znaczenie działek
zgodnie z planem zago-
spodarowania prze-
strzennego – pod obiekty
produkcyjne, składy i ma-
gazyny oraz usługi. Ceny
działek zaczynają się już
od 22 zł netto za m2.
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata
wadium w określonym
terminie. Szczegółowe
informacje dotyczące
wielkości działek, cen
oraz terminów przetargów
znajdują się w zakładce
Biznes na stronie
www.mragowo.pl.

I N F O R M A C J A

Urząd Miejski w Mrą-
gowie informuje:

Z dniem 2 maja 201 6 r.
nastąpi przeniesienie
Stanowiska ds. Dowodów
Osobistych i Stanowiska
ds. Ewidencji Ludności do
Urzędu Stanu Cywilnego
w Ratuszu przy ul. Ratu-
szowej 5 w Mrągowie.
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Przebudowa krajowej szesnastki coraz bliżej
Minister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i dyrektor olsztyńskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Mirosław Nicewicz, podpisali w Olsztynie
aneks do programu inwestycyjnego drogi krajowej numer 1 6, obejmujący odcinek Mrągowo –
Ełk. Wstępne prace przygotowawcze mają kosztować 23 mln złotych. Koszt całego projektu
modernizacji drogi to 4,5 mld złotych.

– Całkowita realizacja pro-
jektu miałaby nastąpić po roku
2020. Na odcinku pomiędzy
Borkami Wielkimi a Mrągowem,
na który część dokumentacji
jest już gotowa, prace terenowe
rozpoczną się jeszcze przed
2020 rokiem – przewiduje Miro-
sław Nicewicz (GDDKiA).

Do rozpatrzenia pozostaje
jeszcze wybór przebiegu trasy.
Do wyboru są dwa warianty:
południowy w pobliżu Mikołajek
i północny w pobliżu Rynu. Ze
względu na umiejscowienie je-
zior oraz inne uwarunkowania
środowiskowe uzgodnienie wa-
riantu przebiegu tras nie jest ła-
twe. Jak ocenił wiceminister
Szmit, dyskusja nad przebie-
giem trasy może potrwać nawet
lata.

– Celem realizacji inwestycji
jest m. in. poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, płynno-

ści ruchu, zwiększenie
przepustowości drogi, skróce-
nie czasu podróży i uzyskanie
większej płynności ruchu. Prze-
budowana droga sprzyjać bę-
dzie także rozwojowi
gospodarczemu – mówi Otol ia
Siemieniec, burmistrz Mrągo-
wa, prezes Stowarzyszenia
„Szesnastka”, skupiającego sa-
morządy lobbujące na rzecz
wyremontowania i przebudowy
drogi nr 1 6.

Wiceminister infrastruktury i
budownictwa Jerzy Szmit, pod-
czas konferencji dodał, iż S1 6
połączy region z resztą kraju,
spełniając marzenia wielu osób,
które o przebudowę drogi wal-
czą już od ponad 1 0 lat.

W ostatnich latach, droga nr
1 6 w kierunku Wielkich Jezior
Mazurskich została zmoderni-
zowana na odcinku Olsztyn -

Borki koło Mrągowa. Aktualnie
prowadzone są prace przygoto-
wawcze na 3 odcinkach zada-
nia. Na odcinku Borki Wielkie –
Mrągowo, prace te toczą się od
km 1 88+999,46 do km
207+000, ponadto realizowany
będzie również około 4 km od-

cinek drogi krajowej nr 59. Pra-
ce na tym odcinku będą
polegały na budowie dwujez-
dniowej drogi krajowej nr 1 6 o
długości około 1 6 km oraz no-
wego przebiegu drogi nr 59 na
odcinku Marcinkowo – Nikuto-
wo o długości 4,1 km.

Mrągowo na 3 miejscu w Województwie!
W olsztyńskiej filharmonii odbyła się Gala Sportu 201 6 organizowana przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W gronie gmin wyróżnionych za upo-
wszechnianie i rozwój sportu oraz za wspieranie młodych, utalentowanych sportowców
Mrągowo znalazło się na 3 miejscu zaraz za Olsztynem i Elblągiem!

Nagrodzonymi gminami zostały te,
które w klasyfikacji Ogólnopolskiego Sys-
temu Sportu Młodzieżowego w katego-
riach: młodzieżowiec, juniorzy, juniorzy
młodsi, młodzicy w 201 5 roku uzyskały
największą liczbę punktów. We współza-
wodnictwie uczestniczyło 867 gmin w Pol-
sce. Mrągowo to 3 gmina w województwie
pod względem zdobytych punktów w
ogólnopolskim współzawodnictwie sporto-
wym młodzieży. Gmina zajęła 65 miejsce
w Polsce w Ogólnopolskim Systemie
Sportu Młodzieżowego z 420,87 pkt. Na

terenie miasta działa 6 UKS-ów oraz klu-
bów i stowarzyszeń sportowych, które
punktowały w OSSM.

Gminami wyróżnionymi w tej samej
kategori i , które uplasowały się za Mrągo-
wem są: I ława, Ostróda, Kętrzyn, Lidzbark
Warmiński, Giżycko, Ełk i Szczytno.

Podczas Gali Sportu doceniono także
mrągowskich zawodników. Wyróżnienia
dla zawodników sportu młodzieżowego
otrzymały wychowanki Bazy Mrągowo :
Sara Piasecka (żeglarstwo lodowe), za I .

miejsce na Mistrzostwach Świata Junio-
rów w klasie DN, Zuzanna Matysiak (ka-
jakarstwo) za 2. miejsce w konkurencji
C-2 na dystansie 500 m na Mistrzostwa
Świata Juniorów, Martyna Lisiecka (kaja-
karstwo) za 3. miejsce w K-4 na dystansie
500 m na Mistrzostwach Europy U-23 An-
na Puławska (kajakarstwo) za 3. miejsce
w K-4 na dystansie 500 m na Mistrzostwa
Europy U-23.

Nagrodę i stypendium za osiągnięte
wyniki sportowe w 201 5 roku uzyskały
Zuzanna Matysiak reprezentująca KS
"Baza" oraz Martyna Lisiecka, wycho-
wanka KS "Baza" (aktualnie reprezntująca
Plastex Kayak Sport Club Olsztyn), sty-
pendium przyznano także Antoninie Mar-
ciniak z KS "Baza“ Mrągowo.

Z 1 0 wyróżnionych klubów z regionu
najwyżej sklasyfikowanych w ogólnopol-
skim systemie sportu młodzieżowego w
201 5 roku na wysokim I I I miejscu znalazł
się Klub Sportowy "Baza"

Nagrodę dla trenera, którego zawod-
nicy osiągnęli wysoki wyniki sportowe w
201 5 r. otrzymał Andrzej Matysiak, trener
kajakarstwa.
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W tym roku, dzięki współpracy z dyrektorami
mrągowskich szkół przeprowadzil iśmy serię spo-
tkań informacyjnych. Współpracujemy także z
mrągowskimi stowarzyszeniami i instytucjami,
które są zainteresowane współpracą z nami. W
efekcie w marcu tego roku zrekrutowaliśmy no-
wych wolontariuszy, którzy reprezentują wszyst-
kie szkoły z Mrągowa. Mamy 5 przedstawiciel i
Gimnazjum nr 1 przy Ośrodku Szkolenia i Wy-
chowania Ochotniczych Hufców Pracy, 1 - Ze-
społu Oświatowo-Sportowego BAZA, 21 -
Zespół Szkół nr 1 - Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja

Kopernika, 7 - Zespół Szkół nr 2 im. Władysława
Jagiełły, 1 9 - Zespół Szkół nr 4 im. Generała
Stefana "Grota" Roweckiego, 5- I Liceum Ogól-
nokształcące im. Obrońców Westerplatte, 2 - Ze-
spół Szkół Zawodowych w Mrągowie oraz 1 z
Zespołu Szkół Specjalnych. W sumie 60 osób!
W tym roku pomożemy przy imprezach i wyda-
rzeniach realizowanych przez Luz Grupa Mrągo-
wo, Centrum Kultury i Turystyki, Mrągowskie
Stowarzyszenie Młodzieżowe, Mrągowie, AS
Mrągowo, Klub Biegacza, Honorowych Dawców
Krwi. Projekt real izowany przez Mazurskie Sto-
warzyszenie Inicjatyw Sportowych, otrzymał do-
finansowanie ze środków Fundacji PZU oraz
patronat Burmistrz Miasta Mrągowo.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi
działaniami!

Liderzy Wolontariatu:
Lena Borys, Letycja Brzozowska, Kamila

Szmigiel, Jakub Moroz, Nikola Wiatr, Laura Ję-
drzejewska, Nikola Kozłowska, Magda Moroz,
Mateusz Masny, Klaudia Gąsior, Hubert Jaskól-
ski, Magda Olszewska, Kapcer Naumowicz, Ma-
teusz Dudek, Klaudia Kneć, Kaja Brzozowska.

Jakość Roku 2015 dla Zakładu
Metalowego Agromasz
Blisko 600 uczestników, 1 0 paneli tematycznych, warsztatów i spo-
tkań oraz 3 wystąpienia specjalne. Tak w liczbach przedstawiała się II
edycja Europejskiego Kongresu Jakości, która 1 7 marca 201 6 roku
odbyła się w Warszawie. Jedyne tego typu wydarzenie w Polsce zgro-
madziło przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz samorządów, któ-
rzy przez cały dzień dyskutowali na tematy poświęcone w całości
zagadnieniom związanym z jakością. Tegoroczna edycja odbyła się
pod hasłem: "JAKOŚĆ. Po prostu."

Kluczowym punktem pro-
gramu było jubileuszowe, dzie-
siąte rozdanie Certyfikatów
JAKOŚĆ ROKU® przedsię-
biorstwom, organizacjom oraz
jednostkom naukowo-badaw-
czym, dla których w 201 5 roku
wysoka jakość produktów,
usług oraz innowacyjnych i
ekologicznych rozwiązań sta-
nowiła priorytet i wyznaczała
ścieżkę rozwoju.

Wśród nagrodzonych zna-
lazł się Zakład Metalowy
AGROMASZ w Mrągowie, któ-
ry otrzymał tytuł JAKOSĆ RO-
KU 201 5 w Kategori i Produkt
za ładowacz czołowy Ł-1 03
(T202/6) o udźwigu 600 kg i
wysokości podnoszenia 2,5m

oraz nagrodę specjalną JA-
KOŚĆ ROKU ZŁOTO. W imie-
niu firmy nagrodę odebrał
właściciel – Janusz Grusz-
czewski, który był również eks-
pertem w panelu dyskusyjnym
dotyczącym jakości w rolnic-
twie.

I I Europejski Kongres Jako-
ści został objęty honorowym
patronatem Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, Pre-
zydent Miasta Warszawy,
Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego, Polskiego Centrum
Akredytacyjnego, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości oraz European Organi-
zation for Quality.

Nowy Wymiar Wolontariatu to pomysł 1 6 młodych osób, które do tej
pory angażowała się w wolontariat sportowy. Założenia są proste, na-
szą propozycję chcielibyśmy skierować do wszystkich młodych ludzi
z Mrągowa, tak by do wolontariatu mógł dołączyć każdy, kto CHCE.

Mrągowska młodzież prezentuje
Nowy Wymiar Wolontariatu

Nie bądź żyła oddaj
krew!

Akcja organizowana przez
Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi Mrągowo i wo-
lontariuszy Mazurskiego Sto-
warzyszenia Inicjatyw
Sportowych ma na celu zachę-
cenie mrągowian do oddawania
krwi, bo krew to bezinteresow-
ny i bezcenny dar życia.
Wspólnie z mieszkańcami Mrą-
gowa chcemy pobić lokalny re-
kord poboru krwi, chcemy
zebrać w 201 6 roku 200 litrów
krwi! W 201 5 roku w Mrągowie
zebral iśmy 1 77, 601 l itrów krwi.
Najbl iższe pobory krwi odbędą
się w Ambulansie na pl. Piłsud-
skiego 1 8 maja | 1 5 czerwca |
1 3 l ipca w godzinach od 9:00
do 1 2:00. Trzeba mieć ukoń-
czone 1 8 lat, każdy otrzymuje
rekompensatę utraconych kalo-
ri i – 8 czekolad.

Więcej informacji na na-
szym fanpage: https://www.fa-
cebook.com/niebadzzylaoddajk
rew/

Przyłącz się do nas!

Jacek Gajda i Paulina Szabliń-
ska”

WOSzK Mrągowo
zaprasza na koncert
orkiestry wojskowej

W środę 1 8 maja, odbędzie
się kolejny występ z cyklu
„Koncerty orkiestr wojskowych
dla społeczności lokalnej”. W
amfiteatrze przy Placu Unii Eu-
ropejskiej o godz. 1 7:00 zagra
Orkiestra Wojskowa Byd-
goszcz. W swoim bogatym re-
pertuarze zespół posiada
utwory z muzyką wojskową i
klasyczną, a także muzykę roz-
rywkową.

Organizatorem koncertu
jest Wojskowy Ośrodek Szkole-
niowo-Kondycyjny w Mrągowie.

Wstęp bezpłatny!
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Koncert Lory Szafran ku pamięci Władysława Wilińskiego
7 maja w Mrągowie odbędzie się niezwykły koncert polskiej wokalistki jazzowej. Na deskach
Centrum Kultury i Turystki wystąpi Lora Szafran, wraz z trio wyśmienitych muzyków jazzo-
wych. Występ dedykowany jest tragicznie zmarłemu Władysławowi Wilińskiemu.

Koncert polskiej wokalistki jazzowej Lo-
ry Szafran ma upamiętnić piątą rocznicę
śmierci tragicznie zmarłego Władysława
Wil ińskiego - zasłużonego mieszkańca
Miasta Mrągowo. Pan Władysław Wil iński
był znanym i cenionym przedsiębiorcą
oraz rzetelnym i lubianym pracodawcą, a
wykonywane przez niego wyroby metalo-
we nosiły cechy nie tylko użytkowe ale
również artystyczne. Pan Władysław Wil iń-
ski był osobą mocno związaną z mrągow-
ską kulturą. Na jego pomoc oraz
sponsoring mógł l iczyć każdy lokalny twór-
ca i organizator imprez kulturalnych i arty-
stycznych. Miłośnik jazzu i wieloletni
członek Towarzystwa Jazzowego. Dzięki
Jego zaangażowaniu organizacyjnemu i fi-
nansowemu w Mrągowie udało się zorga-
nizować koncerty wybitnych artystów.
Połączeniem pasji i pracy Pana Władysła-
wa Wil ińskiego była utworzona przez niego
Galeria , ,Wil iński”, która funkcjonuje do
dziś. Za upowszechnianie kultury, mece-
nat, aktywność społeczną i promocję dzie-
dzictwa regionalnego został uhonorowany
przez samorząd miasta najważniejszym
wyróżnieniem – Statuetką Mrongowiusza.
Tragiczna śmierć Pana Władysława Wil iń-

skiego była wielką stratą dla naszej mrą-
gowskiej społeczności i Miasta.

Lora Szafran to jeden z najciekawszych
głosów polskiej sceny jazzowej i zarazem
niespokojny duch, któremu zawsze mało
nowych artystycznych wyzwań. Artystka
podbiła serca i zdobywała nagrody od
Opola i Sopotu po Los Angeles. Lora
Szafran urodziła się 24 lipca 1 960 roku w
Krośnie.

Najnowsza propozycja Lory to wydany
w październiku 201 3 roku album „Nad
ranem”, składający się z 1 3-tu
premierowych utworów. W
trzydziestoletniej karierze wokalistki nie
było jeszcze płyty tak zróżnicowanej
styl istycznie a jednocześnie bardzo
spójnej. Znajdziemy tu kompozycje
gigantów polskiej muzyki jak Seweryn
Krajewski i Michał Urbaniak oraz nowych
talentów: Miłosza Wośko, który odpowiada
za aranżacje obu ostatnich płyt Lory oraz
Tomka Krawczyka (Bisquit, Zakopower).
Autorami tekstów są Jonasz Kofta, Andrzej
Poniedzielski, Adam Nowak (Raz Dwa
Trzy), Dariusz Dusza (Shakin Dudi, Dżem)
i Piotr Brymas.

LORA SZAFRAN Trio
w programie „Droga do Ciebie”

7 maja 201 6 godzina 1 9.00
Centrum Kultury i Turystyki

Bilety: 30 zł
Informacja i sprzedaż biletów -
recepcja Centrum Kultury i

Turystyki
w godz. 1 4.00 - 21 .00, tel. 89 743 34
66, 89 743 34 73 lub on-line przez

system EKO-BILET

„Old Love”, czyli stara miłość nie rdzewieje!
Czy mamy prawo do miłości w każdym wieku? Odpowiedzi na to pytanie próbuje udzielić
sztuka Old Love, którą 21 maja będzie można zobaczyć w mrągowskim Centrum Kultury i Tu-
rystyki.

"Old love" to wdzięczna komedia, która opowiada o miłości, lę-
ku i poszukiwaniu szczęścia. Lekki ton skrywa pod spodem wiele
szczerych i niekiedy trudnych do zwerbalizowania emocji . Stara
się znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania i opowiedzieć
skomplikowaną historię dojrzałych ludzi, którzy zagubil i się w
gąszczu codzienności. Bud (Artur Barciś) i Molly (Małgorzata
Ostrowska-Królikowska) wiele już przeżyli , są lub byli w jakiś
związkach, mają dzieci, w perspektywie być może także wnuki.
Mają określony status społeczny i miejsce w hierarchii . Są poważ-
nymi, dojrzałymi i przede wszystkim odpowiedzialnymi ludźmi.
Nieprzerwanie jednak los przecina ich drogi. . . Bud od pierwszego
spotkania z Molly czuł coś niesamowitego.

"Old love" to przyjemna komedia, która choć może wydawać
się banalną, niesie ze sobą sporo prawd, a przede wszystkim ła-
mie pozbawione logiki przekonania i stereotypy. Przewidywalne
zakończenie nie zubaża przekazu, który powinien trafić tak do
młodych, jak i do tych bardziej dojrzałych. Piękna, zabawna,
prawdziwa opowieść o miłości, lęku i cenzorze. . .

Tłumaczenie: Mirosław Połatyński
Reżyseria: Andrzej Chichłowski

Obsada: Barbara Kurdej-Szatan, Zuzanna Grabowska,
Mateusz Banasiuk, Paweł Domagała,

Artur Barciś, Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Data: 21 maja 201 6, godz. 1 6:00, CKiT w Mrągowie

Bilety w cenie 90 zł do nabycia:
Recepcja CKiT ul. Warszawska 26, Mrągowo tel. 89 743 34 66,
Gościniec MOLO ul. Jeziorna 1B, Mrągowo, tel. 89 741 87 00,

online na portalu www.kupbilecik.pl

Zamówienia grupowe, rezerwacje, sprzedaż wysyłkowa:
tel. 502 661 402, e-mail: rezerwacjaartystyczna@gmail.com

Czas trwania przedstawienia: 2,5 godz. z przerwą



6 KULTURA www.mragowo.pl

Spędź Majówkę w Mrągowie
Nie masz planów na majówkę? Spędź ją razem z nami w Mrągowie! Miasto nad Czosem
przygotowało wiele atrakcji, a wśród nich: koncert zespołu Maleo reggae rockers, występy
lokalnych artystów, aktywności rowerowe i nietypowy wyścig w kolarstwie górskim Mazury
MTB, wymagającą trasą ulicami miasta, majówka na wojskowo, wspólne szycie flagi
narodowej oraz biało – czerwony przejazd przez miasto, regaty i spływ kajakowy, wydarzenia
sportowe. Zobacz szczegóły!

1 M A J A (niedziela)
MAJÓWKA EUROPEJSKA

godz. 1 2.00, Plac Unii Europejskiej

Orkiestra Dęta Mrongovia,
Mrągowskie przedszkola: Kubuś, Na-
sze Pociechy, Bajka, Stokrotka
ZS nr 4
Zumba Power Fit
MSTW „debiut” z CKiT,
Szkoła Muzyczna I – go. St. w Mrągo-
wie,
Art Music Center,
Schola Vocale,
Chór Kamerton,
Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Grupa Azong, Freestyle, Kawałek
Mrągowa
oraz Grupa Młodzieżowa Tańca Towa-
rzyskiego z MDK,
Studio Wokalne SUKCES

Ponadto w programie:

* Akcja NASZA BIAŁO – CZERWONA,
przestrzenna kolorowanka pod hasłem
„Biały – czerwony / Żółty - niebieski”,

*Strefa Planszomaniaka z turniejem z
nagrodami, Majówka z bibl ioteką a w
niej: * Strefa Czytania, quiz z nagroda-
mi „Co wiem o Bibl iotece Miejskiej w
Mrągowie?”, kiermasz z upominkami,
rodzinne malowanie na temat: „Święto
pracy w oczach dzieci”, klockologia;

* NASZA BIAŁO – CZERWONA
akcja zorganizowana z okazji Święta
Flagi, które obchodzimy 2 maja. Skie-
rowana jest do wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta a jej celem jest
stworzenie wspólnej Flagi Narodowej!
Zachęcamy do aktywnego włączenia
się w niniejszą inicjatywę poprzez do-
łożenie własnej „cegiełki” w postaci
białego, czerwonego lub biało – czer-
wonego fragmentu, który będzie moż-
na doszyć do wspólnej flagi podczas
Majówki Europejskiej; powstała NA-
SZA BIAŁO – CZERWONA przejedzie
ul icami naszego miasta w „Przejeździe
biało – czerwonym”, po czym zawiśnie
na budynku CKiT.

* Strefa Czytania – w tym roku na na-
szej majówce powstanie miejsce gdzie
łączymy przyjemne z pożytecznym;
zapraszamy do odwiedzenia Plenero-
wej Bibl ioteki, gdzie zamiast wypoży-
czać książkę będzie można skorzystać
z wygodnego leżaka i zrelaksować się
przy ulubionej lekturze.

* Strefa Planszomaniaka – atrakcja
zorganizowana przez Strefę Q działa-
jącą przy CKiT; to stoisko dla wszyst-
kich fanów gier planszowych, szansa
wymiany doświadczeń, rozmów z
prawdziwymi Planszomaniakami a do-
datkowo szansa spróbowania swoich
sił w Turnieju w grę CARCASSONNE;
jest on skierowany do osób powyżej 8
roku życia, warunkiem rozegrania tur-
nieju jest zgłoszenie się od 4 do 1 0
osób, na zwycięzców czekać będą na-
grody rzeczowe;zapisy na turniej od-
bywać się będą 1 maja na Pl. Unii
Europejskiej w godz. 1 2. 00 - 1 2.
30;wszystkich pasjonatów a także
osoby, które chciałby wziąć udział w
Turnieju zapraszamy na treningi do
Strefy Q w każdą sobotę w godz. 1 4.
00 – 1 8. 00 do Sali Orbita w CKiT

2 M A J A (poniedziałek)
DZIEŃ FLAGI

„Przejazd biało - czerwony z Patrio-
tycznym Mrągowem” czyli parada
oflagowanych pojazdów ulicami miasta
Zbiórka o godz. 1 6.30 na Placu Piłsud-
skiego.
Prosimy o przygotowanie flag pań-
stwowych do przyozdobienia pojaz-
dów. Przejazd ul icami: Warszawską,
Roosevelta, Ratuszową, Królewiecką,
Wolności, nawrót na rondzie im. Dzieci
Wojny i powrót ul icami Wolności,
Mrongowiusza, Wojska Polskiego.
Rozwiązanie parady - plac przy os. Ni-
kutowo.

3 M A J A (wtorek)
ŚWIĘTO NARODOWE

godz. 1 0.30 Kościół św. Wojciecha
Uroczysta Msza Święta z udziałem
Orkiestry Dętej Mrongovia

godz. 1 6.30 CKiT
Wernisaż wystawy słuchaczy Mrągow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

godz. 1 7.00 Plac Unii Europejskiej
Happening Patriotyczny
w wykonaniu Teatru Mańja i uczniow
klasy I I gimnazjum w Zespole Oświa-
towo-Sportowym "Baza" z udziałem
Stowarzyszenia Szwadron i Patrio-
tyczne Mrągowo

godz. 1 7.30 KONCERT
Koncert MALEO REGGAE ROCKERS
z gościnnym udziałem KASI MALEJO-
NEK i MARCELINY z projektu
„PANNY WYKLĘTE”

MALEO REGGAE ROCKERS - jeden
z czołowych polskich zespołów reg-
gae, z charyzmatycznym liderem Dar-
kiem Malejonkiem na czele. Koncert
będzie także okazją do usłyszenia
utworów z projektu zainspirowanego
historią Żołnierzy Wyklętych, który zy-
skał spektakularną popularność oraz
materiału z najnowszej płyty „Wake
Up” nominowanej do Fryderyków w
kategorii Album Roku muzyka korzeni.
Zespół MRR wychodzi na najbardziej
zapracowaną ekipę w Polsce. Jest to
już piąta płyta zespołu Maleo Reggae
Rockers w ciągu ostatnich 2 lat, a
siódma samego Darka Malejonka.
Eksperymenty muzyczne z projektami
Panny Wyklęte pozwoliło ekipie Maleo
na wielki skok w każdej dziedzinie
produkcji, od kompozycji, aranżacji i
wykonania, na doskonałym brzmieniu
kończąc.
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Nie będziesz się nudzić!
I M P R E Z Y S P O R T O W E

30 kwietnia Plac Unii Europejskiej
godz. 1 5.00 – 22.00 Mazury MTB
Wyścigi w kolarstwie górskim ulicami
miasta, testy rowerów wyczynowych,
animacje dla dzieci, zumba

godz. 20.30 Noc Rowerów (rowerowa
parada świateł)

godz. 21 .00 koncert zespołu Green
Hill

30 kwietnia – 1 maja (sobota - nie-
dziela)
Regaty o Puchar Burmistrza Miasta
Mrągowo
start godz. 11 .00, jezioro Czos

1 maja (niedziela)
Zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem
turystycznym – Dwie Wieże
Zbiórka przed CKiT, godz. 9.30

godz. 11 .00, Poręby
MTB Mazury - Bike Park Poręby XC
“Rajd rowerowy do Park Bike Poręby
na MTB”
Zbiórka przed CKiT, godz. 1 2.1 5

2 maja (poniedziałek)
Spływ kajak owyDajną
Zbiórka przy Ekomarinie, godz. 9.00

3 maja (wtorek)
Rajd rowerowy do Warpun
Zbiórka przed CKiT, godz. 1 0.00

MAJÓWKA NA ORLIKACH
30 kwietnia (sobota)

godz. 11 .00, Orl ik os. Mazurskie
Majówka z Funinio - Turniej piłki noż-
nej 3x3 dla 6-9 latków (2005/06, 2007 i
mł.)

godz. 1 5.00, Orl ik os. Mazurskie
Turniej Piłki Nożnej 7x7 o Puchar Dy-
rektora CKiT- Turniej piłki nożnej 7x7
w kat. 1 6+

1 maja (niedziela)
godz. 1 4.00, Orl ik ul. Żołnierska
Turniej Siatkówki 4x4 w kat. 1 5+

godz. 1 6.00, Orl ik os. Mazurskie
Turniej o Złoty But w Siatkonogę -Tur-
niej piłki nożnej kat. OPEN

2 maja (poniedziałek)
godz. 1 7.00, Orl ik os. Mazurskie
Rodzinne Granie - Majówka 201 6 -
Konkursy z piłki nożnej dla rodzin:
rzuty karne, żonglerka

godz. 1 8.00, Orl ik ul. Żołnierska
Turniej Koszykówki 3x3 - Turniej ko-
szykówki ul icznej w kat. 1 6+

3 maja (wtorek)
godz. 1 4.00, Orl ik os. Mazurskie
Turniej Piłki Nożnej 7x7 z Okazji
Uchwalenia Konstytucj i 3 Maja - Tur-
niej piłki nożnej 7x7 w kat. 1 2-1 5 lat

WOJSKOWA MAJÓWKA ze Stowarzyszeniem SZWADRON
Stowarzyszenie Szwadron już po raz siódmy organizuje na mrągow-
skim osiedlu Nikutowo Wojskową Majówkę. Podczas tej plenerowej
imprezy można będzie zobaczyć wystawę około 40 historycznych po-
jazdów wojskowych.

Szczególną atrakcją będzie wizyta
przedstawiciel i Fundacji Histori i Polskiej
Broni Pancernej, którzy zaprezentują repli-
kę czołgu Renault FT z okresu pierwszej
wojny światowej. Czołg ten można będzie
zobaczyć w niedzielę podczas pokazu dy-
namicznego. Z kolei w poniedziałek upa-
miętnimy 60-lecie powstania 9 Ośrodka
Szkolenia Specjal istów Łączności w Mrągo-
wie - tego dnia Majówkę odwiedzą żołnie-
rze z Centrum Szkolenia Łączności i
Informatyki w Zegrzu, którzy zaprezentują
nowoczesne wozy dowodzenia. Obok nich
będzie można obejrzeć historyczny sprzęt
łączności z Muzeum Sprzętu Wojskowego
w Mrągowie.

Podczas imprezy nie zabraknie też in-
nych atrakcji - dla publiczności dostępna
będzie strzelnica, gdzie pod okiem wykwali-
fikowanych instruktorów będzie można
spróbować swojej celności z różnych ro-
dzajów broni pneumatycznej. W poniedzia-
łek, czyl i w Dzień Flagi, dołączymy z

naszymi pojazdami do Biało-Czerwonego
Przejazdu przez miasto, organizowanego
przez Patriotyczne Mrągowo. Jeśl i pogoda
dopisze będzie można zobaczyć Mrągowo
z lotu ptaka - z balonu na uwięzi. Oprócz
tego każdego dnia odbywać się będą poka-
zy Tank Crash, czyl i miażdżenia samocho-
dów osobowych czołgiem T-55. Codziennie
odbywać się będą również przejażdżki
ciężkim sprzętem wojskowym, działać też
będzie kuchnia polowa serwująca pyszną
grochówkę.

Wojskowa Majówka to atrakcja dla ca-
łych rodzin. Każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie, a dzieci na pewno nie będą się nudzić -
przez długi czas będą miały co wspominać!

MTB Mazury
W ramach "Majówkowego
Weekendu" czekają Nas dwa
dni ścigania. Pierwszego
dnia odbędzie się Eliminator
XC w samym centrum Mrą-
gowa. Na drugi dzień rywali-
zacja na świetnie
przygotowanej trasie Cross
Country w Bike Park Poręby.

Organizatorzy postanowil i
wyjść z kolarstwem górskim „do
ludzi”. Trasa zawodów zostanie
wybudowana w centrum Mrą-
gowa. Eliminator XC to bardzo
szybki i widowiskowy wyścig.
Wymaga dużych umiejętności
technicznych i potężnej mocy w
nogach. Organizatorzy przygo-
towali masę atrakcji w czasie
trwania imprezy.

1 maja br. ściganie przenie-
sie się na wymagającą i bardzo
urokliwą trasę Cross Country w
miejscowości Poręby pod Mrą-
gowem.

Organizatorem cyklu MTB
Mazury jest Stowarzyszenie
Luz Grupa.

Impreza jest dofinansowana
ze środków Gminy Miasto Mrą-
gowo.
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PALĄCY PROBLEM - NISKA EMISJA, czyli Dzień Ziemi 2016
Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone na całym świecie od
1 970 roku. Jak co roku jego tematykę kształtują bieżące problemy dotyczące ochrony środo-
wiska. W tym roku będzie to promocja działań związanych z ochroną powietrza i przeciwdzia-
łaniem emisji zanieczyszczeń. Jest to temat ważny, szczególnie w kontekście coraz gorszej
jakości powietrza w Polsce wynikającej z zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i
tzw. „niskiej emisji” czyli zanieczyszczania powietrza przez gospodarstwa indywidualne. Dla-
tego też hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Ziemi jest: PALĄCY PROBLEM -
NISKA EMISJA.

W Mrągowie obchody Dnia Ziemi od-
będą się 11 maja 201 6 r. o godz. 9.00 na
Placu Unii Europejskiej i organizowane bę-
dą na szczeblu powiatowym i miejskim.
Organizatorami obchodów są Starosta Po-
wiatu Mrągowskiego, Burmistrz Miasta
Mrągowa oraz Centrum Kultury i Turystyki,
które jest zarazem koordynatorem działań
związanych z organizacją obchodów Dnia
Ziemi w Mrągowie.

Tegoroczne obchody święta ziemi w
naszym mieście zainaugurowaliśmy KON-
KURSEM NA PLAKAT promujący Dzień
Ziemi 201 6, który skierowany został do
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Zwycięska praca wyłoniona przez jury zo-
stanie wykorzystana podczas promocji te-
gorocznych obchodów wydarzenia w
Mrągowie. Rozstrzygnięcie konkursu, ogło-
szenie wyników i otwarcie wystawy nastą-
piło 22 kwietnia w Centrum Kultury i
Turystyki w Mrągowie natomiast wręczenia
nagród autorom najciekawszych prac od-
będzie się podczas obchodów Dnia Ziemi
11 maja na Placu Unii Europejskiej w Mrą-
gowie.

W ramach obchodów Dnia Ziemi 11
maja proponujemy dzieciom i młodzieży
udział w konkursach:

KONKURS na ekologiczny występ arty-
styczny o tematyce związanej z hasłem te-
gorocznych obchodów Dnia Ziemi,
ochroną powietrza i przeciwdziałaniem
tzw. „niskiej emisj i” czyl i zanieczyszczeń
emitowanych przez gospodarstwa indywi-

dualne. Występy zaprezentowane zostaną
podczas imprezy na Placu Unii Europej-
skiej. O wynikach konkursu zdecyduje Ko-
misja Konkursowa, która wyłoni
zwycięzców z każdej kategori i przyznając
atrakcyjne nagrody. Konkurs odbędzie się
w trzech kategoriach: I – przedszkola oraz
kl. 0 – konkurs na piosenkę ekologiczną; I I
– szkoła podstawowa kl. I – VI – konkurs
na scenkę ekologiczną; I I I - gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne – konkurs na re-
klamę ekologiczną.

RECYKLINGOWY POKAZ MODY -
czyli konkurs na strój z materiałów recyklin-
gowych. Strój wieczorowy, sportowy, do
pracy, do szkoły, na bal lub randkę. Ideą
konkursu jest wykonanie stroju z materia-
łów całkowicie podlegających recyklingowi,
np. puszki, papier, fol ia, butelki, plastikowe
korki, etc. Prezentację każdej kreacji
uczestnik uzupełnia krótką wypowiedzią na
temat sposobów recyklingu i możliwości
uzyskania surowców wtórnych z użytych
materiałów. Prezentacja strojów odbędzie
się na scenie podczas obchodów Dnia Zie-
mi. Każda szkoła może wytypować do kon-
kursu dwie osoby. Nagrodzone zostaną
trzy najciekawsze kreacje.

KONKURS NA EKO POJAZD. Konkurs
polega na stworzeniu modelu pojazdu
przyszłości, którego budulcem mają być
materiały ekologiczne, przygotowane przez
uczestników. Do zabawy zapraszamy gru-
py 5-osobowe (jedna grupa z każdej szko-
ły). Konstrukcje powstaną na oczach

widzów podczas trwania imprezy. Zwycię-
skie prace zostaną nagrodzone.

Zgłoszenia do udziału w tych konkur-
sach przyjmujemy do dnia 29 kwietnia w
Centrum Kultury i Turystyki (dział organiza-
cj i imprez).

Podczas imprezy zorganizowane zo-
staną również stanowiska ekologiczne
przygotowane m. in. przez Leśny Kompleks
Promocyjny, Mazurski Park Krajobrazowy,
Recal i inne. Zaprezentują one ofertę przy-
rodniczą i turystyczną oraz atrakcyjny pro-
gram ekologiczno-edukacyjny w formie
szeregu zabaw, konkursów i pokazów. Dla
uczestników zabaw przewidziane zostały
nagrody i drobne upominki. Dodatkową
atrakcją imprezy będzie program artystycz-
ny o tematyce ekologicznej przygotowany
przez animatorów z Grupy MAGOJA oraz
stanowisko z kołem garncarskim Mirel i Ka-
zuś.

XXXIV Konkurs Recytatorski "Spotkania z poezją"
28 kwietnia 201 6 o godz. 1 0.00 w Centrum Kultury
i Turystyki odbędą się eliminacje miejsko-gminne
XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z
poezją”.

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie wrażliwości na piękno
języka polskiego, stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowa-
nia poezji i prozy dziecięcej, a także artystycznej konfrontacji mło-
dych recytatorów.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, którzy prezentu-
ją:
- pierwsza grupa wiekowa (klasy I-I I I ) - interpretację jednego
utworu poetyckiego
- druga grupa wiekowa (klasy IV-VI) - interpretację jednego utworu
poetyckiego
- trzecia grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum) - interpretację jed-
nego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (proza do 3

min. , całość prezentacji max 5 min.)
- czwarta kategoria - konkurs poezji śpiewanej dla gimnazjum -
prezentacja 2 utworów poetyckich - śpiewanych oraz jednego
utworu poetyckiego - recytacji (cała prezentacja w czasie max. nie
przekraczającym 7 min.)

Uczestnicy eliminacji miejsko-gminnych Konkursu wyłaniani są w
ramach eliminacji szkolnych na terenie miasta i gminy Mrągowo.
Laureaci el iminacji miejskich wezmą udział w eliminacjach rejono-
wych, które odbędą się 24 maja 201 6 o godz. 1 0.00 również w
Centrum Kultury i Turystyki (sala Orbita). Finałowy - Wojewódzki
Konkurs Recytatorski odbędzie się 1 0 czerwca 201 6 r (piątek) o
godz. 1 0.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Par-
kowa 1 w Olsztynie.




