
Wakacje coraz bliżej... Mrągowo proponuje mieszkańcom i turystom masę kulturalnych wydarzeń
od końca czerwca do końca sierpnia. Na początek zapraszamy na Dni Mrągowa, które odbędą się w
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Tegoroczne obchody
dni miasta rozpoczniemy
w czwartek 30 czerwca
Mrągowskim Przeglądem
Filmów Niezależnych, w
którym obejrzymy prace
mrągowskich twórców.

Kolejnego dnia w
CKiT otworzymy wysta-
wę fotografi i Ewy
Oracz/Franki Romanow
„ŁAWECZKA. Przyjdź,
usiądź, zatrzymaj się” –
będącą portretem naszej
społeczności.

1 l ipca na Placu Unii
Europejskiej zaczniemy
widowiskowym koncer-

tem GRUBSONA – czo-
łowego reprezentanta
polskiej sceny hip-hop,
który w umiejętny spo-
sób, wspierany żywymi
instrumentami, scala ze
sobą wielorakie gatunki
muzyczne. Dodatko-
wych wrażeń dostarczy
zespół OMNI mOdO
czyli czterech oryginal-
nych artystów, starają-
cych się nie ograniczać
do styl istycznych szufla-
dek.

Drugiego dnia na naj-
młodszych mieszkańców
naszego miasta czekać

będzie plenerowe PLA-
NETARIUM Cassiopeia,
odbędzie się Festiwal
Piosenki dla dzieci i mło-
dzieży „To Mi w Duszy
Gra”, usłyszymy także
zespół Green Hil l . Mu-
zyczne zmagania zakoń-
czy koncert uzdolnionej
wokalistki, final istki pro-
gramu "The Voice of Po-
land" – JAGODY KRET z
zespołem.

Sobotni wieczór w
amfiteatrze nad jeziorem
Czos zapowiada się rów-
nie ciekawie. Koncert
otworzy dobrze znana

mrągowskiej publiczno-
ści NATALIA NYKIEL -
młoda, utalentowana ar-
tystka, która wniosła na
polską scenę wiele świe-
żości. Gwiazdą wieczoru
będzie zespół COMA z
charyzmatycznym woka-
l istą na czele – PIO-
TREM ROGUCKIM.
Formacja znana jest fa-
nom muzyki przede
wszystkim z energetycz-
nych i widowiskowych
koncertów, łączących w
sobie elementy poezji ,
muzyki, teatru i fi lmu.

Niedzielny program
rozpocznie Festyn Śre-
dniowieczny GOTHI-
CUM. Na scenie zaś
gościć będziemy zespół
Elvis Tribute Band oraz
legendarną grupę SKAL-
DOWIE, która w 201 5
roku obchodziła Jubile-
usz 50-lecia pracy twór-
czej.

Uzupełnieniem imprez
kulturalnych będą wyda-
rzenia sportowe i rekre-
acyjne.

ZAPRASZAMY!
Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest wolny!
Tego nie można prze-
gapić!

Koncerty gwiazd, wystawy, spotkania, prezentacje grup artystycznych, imprezy spor-
towe i rekreacyjne, składają się na program tegorocznych Dni Mrągowa. Coroczne
święto miasta rozpocznie się w czwartek 30 czerwca, a zakończy w niedzielę 3 lipca.
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30 czerwca (czwartek)
Centrum Kultury
i Turystyki

1 8.00 – 23.00 Mrągowski
Przegląd Filmów Nieza-
leżnych
autorzy: Lidia Moroz, Se-
bastian Badurek, Tomasz
Kurus, Jan Miklusz i Pa-
weł Kisiel , Krys Michal-
czewski, Mateusz Placek

1 lipca (piątek)
Centrum Kultury
i Turystyki

1 8.00 - Otwarcie wystawy
fotografi i Ewy Oracz/Fran-
ki Romanow „ŁAWECZ-
KA. Przyjdź, usiądź,
zatrzymaj się.”

Plac Unii Europejskiej

1 9.30 - OMNI MODO
21 .00 - G R U B S O N

2 lipca (sobota)
Plac Unii Europejskiej

1 2.00-1 7.00 MOBILNE
PLANETARIUM Cassio-
peia, Plenerowa Bibl iote-
ka, Mazurskie Osiedla dla
Latających
1 3.00 - Konkurs wokalny
„To mi w duszy gra”
1 5.00 - GREEN HILL
1 6.00 - Laureaci konkursu
„To mi w duszy gra”

1 7.00 - JAGODA
K R E T

Amfiteatr nad jeziorem
Czos

20.00 - NATALIA
N Y K I E L

21 .30- C O M A

3 lipca (niedziela)
Plac Unii Europejskiej

1 2.00 – 1 7.00 - 7. Festyn
Średniowieczny GOTHI-
CUM, 2. Turniej Rycerski
Jana von Sayn
1 6.00 - Art Music Center
C.Nowakowski: Band,
Chórek, Schola Vocale,
Kawałek Mrągowa
1 7.00 - Orkiestra Dęta
Mrongovia, wręczenie wy-
różnień zasłużonym
mieszkańcom Mrągowa

1 8.00 - ELVIS TRIBUTE
BAND
20.00 - S K A L D O W I E

Imprezy sportowe
i rekreacyjne:

2-3 lipca

1 3.00-21 .00 Sportowe Dni
Mrągowa – cykl turniejów
przygotowanych przez
Lokalnych Animatorów
Sportu,

Moje Boisko – Orlik 201 2,
ul. Żołnierska, os. Mazur-
skie

2 lipca

1 0.00 - Turniej Piłki Noż-
nej Mrągowskich Zakła-
dów Pracy, Moje Boisko
Orlik 201 2, ul. Żołnierska
1 2.00 - Festiwal Żagli IS-
SA - Hotel Anek Cup
201 6 – Regaty elimina-
cyjne Żeglarskiego
GRAND PRIX MRĄGO-
WA, Ekomarina, ul. Jasz-
czurcza Góra
1 4.00 - Marsz Szlakiem
Pięciu Jezior na IV Święto
Róży do Marcinkowa,
zbiórka - CKiT

3 lipca

01 .00 – 1 5.00 - Ultrama-
raton kolarski Pierścień
Tysiąca Jezior, Ekomari-
na, ul. Jaszczurcza Góra
9.00 - Zawody Wędkar-
skie dla Dzieci i Młodzie-
ży, Jezioro Magistrackie,
zapisy od godz. 8.00
1 0.00 - Rajd rowerowy do
Piecek dawnym nasypem
kolejowym, zbiórka - CKiT

Więcej na:
ckit.mragowo.pl oraz
sportzmieniamragowo.pl

PROGRAM DNI MRĄGOWA MRĄGOWSKI
PRZEGLĄD FILMÓW
NIEZALEŻNYCH

Zapraszamy 30 czerwca 2016
do Centrum Kultury i Turystyki.

na maratonem filmowy.
Wstęp wolny.

"Czas krwi"
PREMIERA '1 5
(etiuda historyczna)

reż. Jan Miklusz, Paweł Kisiel

"Trzech Króli" '1 4
(komediodramat)

"Pralnia memów" '1 4
(fi lm eksperymentalny)

reż. Tomasz Kurus

"Pokolenie" '37
(fi lm historyczny)

"List do Ciebie" '1 8 (dramat)
reż. Lidia Moroz

Filmy sportowo-
rekreacyjne '30

real izacja: Krys Michalczewski

"Hagal" '54
(dreszczowiec)

reż. Sebastian Badurek

"Bracia" '32
(historia partyzancka)
reż. Mateusz Placek

"Z życia wzięte" '32
(serial obyczajowy)

realizacja: Mateusz Placek,
Sebastian Badurek
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KONCERTY NA DEPTAKU
24 czerwca  26 sierpnia. Plac Unii Eropejskiej, Molo przy Skwerze Jana Pawła II

Sezon letni zainaugurowaliśmy rockowo-blusowym akcentem. W ramach cyklu "Koncertów na
deptaku", 24 czerwca na Placu Unii Europejskiej zagrały dwie znakomite, rodzime formacje.
Usłyszeliśmy: zespół Blues4Cash i ROCK kONia.
W ramach cyklu usłyszymy w bieżącym sezonie - 1 0 l ipca - LARI LU czyli Annę Józefinę Lubie-
niecką, której koncerty to mieszanka melodyjnego popu, energetycznej muzyki elektronicznej i
brzmienia żywych, egzotycznych instrumentów oraz T/Aboret, którego muzyka to wysmakowane
połączenie jazzu i folku, polskich melodii ludowych i fortepianowych improwizacji . Zespół wystąpi
21 sierpnia na Molo przy Skwerze Jana Pawła I I . Cykl "koncertów na deptaku" zakończy 26
sierpnia - MRĄGOWO STREET FUSION - z udziałem hip-hopowych formacji oraz l icznymi
atrakcjami jak: pokazy tańca hip-hop i breakdance, parcour, malowanie grafi iti , etc.
Cykl "Koncertów na deptaku" dofinansowano ze środków Profi laktyki, Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie i Przeciwdziałania Narkomanii oraz ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

DNI MRĄGOWA 2016
30 czerwca  3 lipca. Miasto Mrągowo

Tegoroczne obchody dni miasta w dniach 30 czerwca - 3 l ipca, rozpoczniemy Mrągowskim
Przeglądem Filmów Niezależnych, w którym obejrzymy prace mrągowskich twórców. Szczegó-
ły znajdziecie na stronie 3 i 4.

MAZURSKA NOC KABARETOWA
9 lipca. Amfiteatr nad jeziorem Czos

Podczas tegorocznej imprezy wystąpią doświadczeni scenicznie wykonawcy, ale także i młode
wschodzące gwiazdy polskiej sceny kabaretowej – nagrodzone podczas tegorocznego Prze-
glądu Kabaretów PAKA. Mężczyźni intel igentni, dowcipni, zabawni, znakomicie tańczący –
wszyscy nieodparcie przystojni! Do tego kilka niezwykłych, temperamentnych kobiet i Mazur-
ska Noc Kabaretowa zapowiada się wyjątkowo! Przyjadą z Lublina, Cieszyna, Krakowa, Ty-
chów, Białegostoku, Zielonej Góry, Krakowa, Wrocławia i Warszawy czyli można powiedzieć z
całej Polski po to, by pokazać swoje najlepsze i najnowsze skecze. Na deskach najpiękniej-
szego amfiteatru w Polsce zobaczymy więc: SMILE, KABARET MŁODYCH PANÓW, ŁOW-
CÓW.B, IRENEUSZA KROSNEGO, KRZYSZTOFA PIASECKIEGO, FAIR PLAY CREW,
KABARET K2, KABARET CHYBA I LAUREATÓW 32. PAKI . Nowością i niespodzianką będą
wyjątkowe duety czyli : KATARZYNA ZIELIŃSKA Z MARZENĄ ROGALSKĄ, PIOTR GUMULEC
Z GRZEGORZEM DOLNIAKIEM. A wszystko w znakomitej oprawie muzycznej przygotowanej
przez MARCINA PARTYKĘ I ZESPÓŁ THE JOBBERS. Impreza realizowana przez Stowarzy-
szenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA” we współpracy z Miastem Mrągowo.

KŁOBUKI FEST
16 lipca. Plac Unii Europejskiej

Druga edycja plenerowej imprezy wypromuje kulturę Warmii i Mazur, rękodzieło, muzykę,
kuchnię. Wydarzenie est nastawione na aktywny udział zarówno twórców reprezentujących
różne dziedziny tradycji regionalnych jak i osób odwiedzających imprezę, mieszkańców nasze-
go miasta oraz l icznie przebywających na Warmii i Mazurach w sezonie letnim turystów. W ra-
mach wydarzenia będziemy futrować /karmić/ staropolskim jadłem naszych przodków:
podpłomykami pieczonymi na specjalnym piecu, ziemniakami podawanymi z masłem lub ole-
jem lnianym na liściu kapusty, staropolskimi goframi, zorganizowany zostanie pokaz tradycyj-
nego wędzenia szynek i serów zagrodowych. Odbędą się: warsztaty garncarstwa, świecownika
– wyrabiania świec z prawdziwego wosku pszczelego. Stoisko poza doznaniami estetycznymi
cechować będzie unoszący się wspaniały zapach naturalnego wosku pszczelego, pokaz tło-
czenia oleju - możliwość własnoręcznego "bicia" oleju lnianego i rzepakowego, prezentacja
sprzętów wyposażenia gospodarstwa chłopskiego połączona z możliwością własnoręcznego
ubijania masła w kierzance czy mielenia mąki w drewnianym młynie żarnowym, interaktywne
zajęcia „Spotkanie z Mazurskim Gburem”, konkurs na „Mazurskie Kuchy” i Wojewódzki Prze-
gląd Rękodzieła Artystycznego, a w nim konkurs na Pamiątkę z Warmii i Mazur. Zagrają ber-
klejdy /muzykanci/, dzień wypełni muzyka kapel folkowych i biesiadnych, m. in. SŁOWIANY,
LACHERSI.

WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY

IMPREZA BEZPŁATNA!

IMPREZA BEZPŁATNA!

IMPREZA BILETOWANA!

IMPREZA BEZPŁATNA!
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!
MAZURSKI FESTIWAL OPEROWY BELCANTO
16 lipca. Amfiteatr nad jeziorem Czos

To nowe wydarzenie. Pomysł Festiwalu powstał z myślą o umożliwieniu zarówno mieszkańcom
jak i l icznie przebywającym w naszym mieście turystom obcowania ze światem opery na naj-
wyższym poziomie, a jego inicjatorem jest Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART. Do
udziału w imprezie zaproszono znakomitych śpiewaków operowych, a do takich z pewnością
należy sopranistka Fulvia Mastrobuono występująca na trzech kontynentach oraz znakomity
tenor Claudio Rocchi - uczeń słynnego Luciano Pavarottiego. Do tego grona dołączyli Katarzy-
na Zając-Caban od lat współpracująca z teatrem w Bremen i Schwerinie oraz dysponujący
wspaniałym basem Piotr Wołosz, który po występach na polskich scenach operowych, ostatnio
rozwija karierę we włoskich teatrach operowych. Solistom towarzyszyć będzie orkiestra symfo-
niczna składającą się z młodych, utalentowanych muzyków pod dyrekcją Marcina Wernera.
Trzygodzinną galę, w której usłyszymy hity z oper, operetek, musical i i fi lmów, poprowadzą Ka-
mila i Łukasz Maćkowiak.

IMPREZA BILETOWANA!

III PROJEKT ARBORETUM Warmia i Mazury
17 lipca. Amfiteatr nad jeziorem Czos

Projekt goszczący w poprzednich latach na Festiwalu Kultury Kresowej, w tym roku odbędzie
się 1 7 l ipca w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Trzecia edycja Projektu pt. „Warmia i Mazury” to
kolejny koncert muzyki hybrydowej inspirowanej muzyką tradycyjną i dziedzictwem kulturowym
polskiej wsi. Koncert poprowadzi związana z Mazurami pisarka Katarzyna Enerl ich. Twórcą i
dyrektorem artystycznym Projektu Arboretum jest pochodząca z Mrągowa Ola Turkiewicz, pol-
sko-kanadyjska wokalistka, kompozytorka i animatorka kultury. Od 7 lat jest ona dyrektorem
muzycznym oraz jednym z wykonawców Koncertu Niepodległości w Warszawie. Towarzyszyć
jej będzie Justyna Czerwińska z polsko-ukraińskiego zespołu „Dziczka”, oraz znakomici polscy
instrumental iści sesyjni. Dodatkową atrakcją tegorocznego Projektu Arboretum będzie Potań-
cówka Ludowa poprowadzona przez zespół muzyków tradycyjnych „Tęgie chłopy”.

IMPREZA BEZPŁATNA!

GYPSY CARNAVAL MUZYKI I TAŃCA ROMÓW
23 lipca. Amfiteatr nad jeziorem Czos

W Mrągowie znów zabrzmi muzyka cygańska. Trzygodzinne wydarzenie realizowane we
współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury Romskiej HITANO, w którym folklor romski zaprezen-
tują: Teresa Mirga Kałe Bała, zespoły Dromenca i Rada Art Dance. Poprowadzą je aktorzy: Ire-
na Telesz i Paweł Burczyk. Usłyszymy koncerty: DON WASYLA i HITANO. Całości towarzyszyć
będzie degustacja romskich potraw.

IMPREZA BILETOWANA!

PIKNIK COUNTRY & FOLK
PIKNIK COUNTRY w MIEŚCIE
29  31 lipca. Amfiteatr nad jeziorem Czos, Miasto Mrągowo

Jubileuszowa odsłona legendarnego Pikniku Country&Folk zbliża się wielkimi krokami. Z tej
okazji zaprosil iśmy barwne gwiazdy światowego formatu, a z rodzimymi artystami wyruszymy
w sentymentalną podróż do przeszłości. Dla tych, którzy nie miel i okazji uczestniczyć w
Festiwalu jest to więc wyjątkowa okazja, żeby nadrobić stracone lata i poczuć ducha, który co
roku unosi się nad Amfiteatrem przy jeziorze Czos. Fani Pikniku, nastawcie się na potężną
dawkę wspomnień i wzruszeń.Program koncertów w amfiteatrze nad jeziorem Czos jest za-
mieszczany na stronie festiwalpiknikcountry.pl.
Imprezom w amfiteatrze będzie, jak co roku, towarzyszyć Piknik Country w Miescie. To trzy-
dniowa otwarta impreza, która odbywa się na Placu Unii Europejskiej. Piknik Country w Mie-
ście rozpoczniemy Przepustką do Mrągowa – imprezą popularyzującą muzykę country,
nieodłącznie kojarzącą się z naszym miastem. W dwa kolejne dni scena miejska gościć będzie
znanych i lubianych wykonawców muzyki country oraz laureatów „Przepustki do Mrągowa”.
Wystąpią: Alicja BONCOL, COLORADO BAND, HONKY TONK BROTHERS, TEREN C, TRA-
CE, STREFA 50, JO & LAZY FELLOW, Cezary MAKIEWICZ, BABSZTYL i inni. Nie zabraknie
też takich atrakcji jak: pokazy i warsztaty tańca country, bicie rekordu w tańcu liniowym wraz z
zespołem Rodeo Dance oraz parada country – widowiskowy przejazd pojazdów ulicami miasta
z udziałem orkiestry dętej i jeźdźców na koniach.

IMPREZA BEZPŁATNA!i BILETOWANA!
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SPĘDŹ LATO W MRĄGOWIE!
22. FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ
57 sierpnia. Amfiteatr nad jeziorem Czos, Miasto Mragowo

Festiwal Kultury Kresowej ma na celu pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych, popularyzację
dorobku artystycznego zespołów polonijnych z Litwy, Ukrainy i Białorusi, Łotwy i Czech. Festiwal to
nie tylko Koncert Galowy w amfiteatrze, podczas którego zobaczymy występy kapel, chórów oraz
zespołów pieśni i tańca z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Chakasji ale również koncerty otwarte w
centrum miasta, wernisaże, spotkania l iterackie, warsztaty, wieczornica kresowa. Występom na Pla-
cu Unii Europejskiej towarzyszyć będą spotkania z rękodzielnikami oraz plastykami.
Jednym z ważniejszych wydarzeń Festiwalu będzie Wieczornica Kresowa 5 lipca w CKiT. W tym ro-
ku będzie to spektakl taneczny "Grażyna" Adama Mickiewicza w wykonaniu Teatru Ludowego Ubio-
ru Historycznego "Połocki Związek" z Połocka na Białorusi.
Koncert Galowy 22.FKK odbędzie się 6 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Zobaczymy w
nim zespoły pieśni i tańca, chóry, kapele zaproszone na tegoroczny Festiwal.
W ostatni dzień Festiwalu ul icami miasta przejdzie tradycyjny wielobarwny, rozśpiewany, korowód,
który poprowadzi wszystkich do amfiteatru gdzie odbędzie się bezpłatny koncert Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Koncert MESAYAH / CLEO
9 sieronia. Amfiteatr nad jeziorem Czos

Nad jeziorem Czos wystąpią znani i lubiani artyści. Informacje o sprzedaży biletów wkrótce. Organizatorem koncertu jest firma MOMU-
SIC z Wrocławia.

Gala Muzyki Tanecznej DISCO POD ŻAGLAMI
1214 sierpnia. Amfiteatr nad jeziorem Czos

Fanów muzyki dance czekają trzy dni zabawy w amfiteatrze nad jeziorem Czos.
Poza występami topowych zespołów takich jak: Boys, Weekend, Chadoman oraz gwiazd z zagrani-
cy, planowany jest plebiscyt na piosenkę disco. Więcej informacji wkrótce.

FESTIWAL TYSIĄCA PATRIOTÓW
1920 sierpnia. Plac Unii Europejskiej

Zapraszamy na wydarzenia o charakterze patriotycznym. W realizację Festiwalu włączyło się Stowarzyszenie Patriotyczne Mrągowo.
Ustalany jest kształt festiwalu, w ramach którego ma się odbyć przegląd muzyczny, koncerty, warsztaty i inne imprezy towarzyszące.

MRĄGOWO KABARETOWO
1921 sierpnia. Amfiteatr nad jeziorem Czos

Trzydniowy kabareton z topowymi kabaretami w roli głównej. Głównym organizatorem imprezy jest firma Performance Media Group.

MRĄGOWO STREET FUSION
26 sierpnia. Plac Unii Europejskiej

Fuzja pomysłów i działań połączonych wspólnie z MSIS - Mazurskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych.
26 sierpnia w ramach cyklu "Koncertów na deptaku" odbędzie się na Placu Unii Europejskiej impreza z udziałem hip-hopowych forma-
cj i . Planowane liczne atrakcje: pokazy i warsztaty tańca hip-hop i breakdance, parcour, malowanie grafi iti , etc.

POŻEGNANIE WAKACJI Folk & Szanty
27 sierpnia. Amfiteatr nad jeziorem Czos

Wakacje żegnać będziemy z zespołem ENEJ w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Koncert pod-
sumuje cykl REGAT Grand Prix Mrągowa realizowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Re-
gatowe.
Zespołu Enej nie trzeba w Polsce przedstawiać już chyba nikomu. Na polska scenę muzyczną
wdarl i się dokładnie tak samo jak grają i koncertują, to znaczy z przytupem, niezwykłą energią i
bardzo żywiołowo. Opanowali wszelkie l isty przebojów i zdobyli wiele nagród. Wyjątkowy cha-
rakter, niezwykła energia, melodyjne kompozycje i bl iski kontakt ze słuchaczem to znak rozpo-
znawczy Eneja, to gwarancja znakomitej zabawy! Na scenie zaprezentują się także laureaci
festiwalu "To mi w duszy gra", Przemek Maruchacz i Szybki Montaż.

IMPREZA BEZPŁATNA!i BILETOWANA!

IMPREZA BILETOWANA!

IMPREZA BILETOWANA!
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IMPREZA BEZPŁATNA!
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telefon: 89 741 90 41

AKTYWNIE I SPORTOWO
Żeglarskie Grand Prix Mrągowa
2 lipca, 6 sierpnia, 27 sierpnia. Jezioro Czos, Port Hotelu Mercure, przy promenadzie,
Ekomarina

I I I edycja imprezy o charakterze promocyjnym. Celem regat, organizowanych przez Mrągowskie To-
warzystwo Regatowe Czos jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotka-
nia wszystkich pokoleń żeglarskich. W ramach ŻGPM odbędą się Regaty:
• Hotel Anek Cup, Festiwal Żagli ISSA (2.07),
• Hotel Mercure Mrągowo Cup (6.08),
• Hotel Zamek Ryn Cup, finał ŻGP Mrągowa (27.08).

XXXV Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Miasta
29 lipca. Jezioro Czos, Port Hotelu Mercure, przy promenadzie

Impreza towarzysząca Piknikowi Country, odbywająca się na jeziorze Czos. Uczestnicy mają do po-
konania trasę ok. 3350 m. Organizatorem maratonu jest Oddział Miejsko-Powiatowy WOPR w Mrą-
gowie.

KORONA 3X3: NMR Streetball Challenge
67 sierpnia. Plac Piłsudskiego

Jeden z najbardziej prestiżowych turniejów koszykówki ul icznej 3x3 w Polsce. Finał Korony 3X3,
którego autorem jest mrągowskie Stowarzyszenie 3X3 Polska.
Dwu dniowa impreza z licznymi atrakcjami: konkursy dla dzieci, młodzieży i kibiców przybliżające
ideę koszykówki 3x3, mecze towarzyskie, rozgrywki w kat. OPEN, U1 8, U1 6 i Rodzinnej, mecze ko-
szykarzy na wózkach, występy zespołów tanecznych, pokazy koszykarskie, finały konkursów rzutów
"za 3 punkty", pościgowego konkursu rzutów wolnych, finał konkursu wsadów oraz wiele innych
atrakcji . Impreza odbędzie się w specjalnie przygotowanym basket parku na Placu Piłsudskiego, z
mobilnymi boiskami i trybunami. W tym roku uzyskał statut turnieju „FIBA Endorsed” – zawodnicy
zbierają punkty do rankingu światowego FIBA.

V Mrągowski Biegowy Piknik Wojskowy
15 sierpnia. Plac Unii Europejskiej, ulice Mrągowa, promenada nad jeziorem Czos

Coroczna impreza w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w Mrągowie, skierowana do
mieszkańców Mrągowa, w tym rodzin z dziećmi oraz turystów i wszystkich lubiących aktywny tryb
życia. Organizatorem imprezy jest Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie, przy
współpracy z Mrągowskim Klubem Biegacza.

Volvo Triathlon Series
28 sierpnia. Jezioro Czos, Gościniec Molo

Pływanie, jazda na rowerze oraz morderczy bieg ul icami Mrągowa. Triathlonowe zawody przygoto-
wane są dla najtwardszych sportowców, którzy oprócz walki z konkurentami, walczą z samym sobą
– tak można scharakteryzować koleją, dużą promocyjną imprezę, która w Mrągowie zagości po raz
czwarty. Volvo Triathlon Series to pięć imprez cyklu: Brodnica, Nieporęt, Chodzież, Mrągowo i Ełk.

Wakacje na sportowo
27 czerwca – 31 sierpnia, Moje Boisko – Orlik 2012, ul. Żołnierska, os. Mazurskie

Turniej Piłki Nożnej Mrągowskich Zakładów Pracy
2 lipca, Moje Boisko – Orlik 2012, ul. Żołnierska

Ultramaraton kolarski Pierścień Tysiąca Jezior
3 lipca, Ekomarina, ul. Jaszczurcza Góra, 01:0015:00

Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży
3 lipca, Jezioro Magistrackie, zapisy od godz. 8.00

Wszystkie informacje dotyczące imprez sportowych odbywających się w Mrągowie – zapowiedzi, relacje, podsumowania,
kalendarz imprez – znajdują się na stronie sportzmieniamragowo.pl.
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THE BARBECUE FESTIVAL 2016
Już 9 lipca 201 6 roku Mrągowo zostanie opanowane przez miłośników
grillowania, którzy przejmą władzę w mieście, a Miasteczko Westerno-
we Mrongoville, na terenie którego odbędzie się Festiwal, stanie się
Polską stolicą BBQ.

The Barbecue Festiwal
Mrągowo, otwarte zawody
BBQ, jest wydarzeniem cy-
kl icznym, jednodniową impre-
zą plenerową, zlokalizowaną
w Westernowym Miasteczku
Mrongovil le.

I I Edycja Festiwalu odbę-
dzie się 9 l ipca 201 6 roku i
będzie jedyną imprezą po-
przedzającą występy podczas
1 8. Mazurskiej Nocy Kabare-
towej.

Festiwal rozpocznie się
prezentacją drużyn biorących
udział w zawodach. Kapitano-
wie drużyn przedstawią za-
wodników oraz pokrótce
opowiedzą o swoich kulinar-
nych tradycjach. Następnie
rozpoczną się zawody, które
zostaną przeprowadzone w
trzech obowiązkowych konku-
rencjach.

Podczas Festiwalu na-
uczymy między innymi sztuki

przygotowywania klasycznych
burgerów, które od kilku lat na
nowo podbijają kul inarny
świat, a w Polsce stały się
jednym z najpopularniejszych
amerykańskich dań.

Będziemy uczyć także
przyrządzania sosu barbecue,
marynat do potraw bbq, ste-
ków, żeberek, skrzydełek Buf-
falo, ryb oraz modnych potraw
vege. W tym dniu w naszym
menu nie zabraknie również
specjalnych kulinarnych
atrakcji dla najmłodszych.

Kolejną atrakcją Festiwalu
jest trwająca cały dzień otwar-
ta dla wszystkich gości szkoła
gri l lowania. Mistrz oraz jego
asystenci będą uczyć przy-
rządzania zarówno popular-
nych i lubianych dań
gri l lowych, jak również tych
mniej popularnych. Mistrz
opowie jak wybierać i gdzie
kupować najlepsze i naj-
świeższe produkty na gri l l ,
podpowie z czym je najlepiej
komponować. Nauczy „sza-
cunku” do dobrego produktu -
użycia odpowiednich technik,
doboru temperatur oraz czasu
gri l lowania. Będzie starać się

oduczyć typowych błędów
popełnianych podczas gri l lo-
wania takich jak - polewania
mięsa wodą, niszczenia
struktury mięsa widelcem, aż
wyciekną wszystkie soki. Za-
inspiruje gości do tworzenia
interesujących potraw gri l lo-
wych z wykorzystaniem jak
najlepszych produktów.

Będziemy zachęcać do
poznawania kuchni świata,
śmiałych eksperymentów ku-
l inarnych oraz umiejętnego
stosowania przypraw z róż-
nych stron świata. Do udziału
w Festiwalu zapraszamy
wszystkich bez względu na
wiek, płeć czy narodowość.

Uczestnicy festiwalu będą
mogli skosztować dań przy-
gotowanych przez Łukasza
Budzika oraz zawodników
startujących w zawodach.
Otrzymają także książeczki z
recepturami dań bbq, a to
wszystko zupełnie za darmo.

Swój udział w zawodach
można zgłaszać poprzez wia-
domość prywatną na profi lu
Festiwalu na portalu Facebo-
ok lub na adres e-mail :
bbqfestival@lifeismusicent.com

Imprezy krajoznawcze i rekreacyjne.
Zobacz, co się będzie działo!
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej i Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrą-
gowska” zapraszają do udziału w rajdach rowerowych i PIESZYCH. Udział jak zawsze jest
bezpłatny.

2 lipca - Marsz szlakiem pięciu jezior na IV Święto Róży w
Marcinkowie
3 lipca - Rajd Rowerowy nasypem kolejowym do Piecek
9 lipca - Rajd Rowerowy na IX Mazurski Festiwal Rybny
„Rybkę na zdrowie” w Mikołajkach
1 0 lipca - Rajd Rowerowy do Krutyni na Mazury MTB „Na
tropach Smętka” szlakiem żółtym Ernsta Wiecherta
22 lipca - Rajd Rowerowy Dni Biskupca
23 lipca - Rajd Rowerowy wokół j . Tałty na Zawody Strong
Man w Mikołajkach
30 lipca - marsz z Rucianej – Nidy do Mikołajek szlakiem
czerwonym na XXXVII Festiwal Szantowy.
6 sierpnia - Rajd rowerowy do Giżycka na MAZURY
AIRSHOW
1 4 sierpnia - Mazury MTB - Gizewo
1 5 sierpnia - Rajd do św. Lipki
11 - 1 4 sierpnia - ŚWIĘTO TWIERDZY BOYEN Inscenizacja
historyczna Bój o Feste Boyen

Wszelkie informacje dotyczące imprez organizowanych
przez Lokalną Organizację Turystyczną „Zmienia
Mrągowska” znajdą Państwo na stronie www.it.mragowo.pl.
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