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Choć trwa sezon urlopowy i wielu z nas przebywa na wakacjach,
w Mrągowie praca wre. Budowlańcy kończą wcześniej zaczęte
miejskie inwestycje, rozpoczynają nowe. Zobaczcie jak
aktualnie wygląda mrągowski plac budowy! STRONY 4-5

Miejskie inwestycje bez wakacji.
Zobacz co dzieje się w mieście!

MRĄGOWSKIE

FESTIWALE
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Nakręć film i weź udział w konkursie
Konkurs filmowy pt. Mrągowski konkurs filmowy- Zmontowani powstał w ramach Mrągow-
skiego Budżetu Obywatelskiego przy współpracy i zaangażowaniu Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie oraz Centrum Kultury i Turystyki.

Kto może wziąć udział? Każdy!
Nie musisz mieć nie wiadomo jakich
umiejętności operatorskich, ważne
żebyś miał sprzęt do nagrywania i
chęci. Przedstaw nam w krótkiej for-
mie (fi lm do 5 min) swoją pasję, ak-
tywne życie na terenie Mrągowa.
Może być to każda forma aktywno-
ści: śpiew, wioślarstwo, wędkarstwo,
tworzenie muzyki itp. Organizatorom
zależy szczególnie na fi lmach będą-
cych dokumentalnym zapisem rze-
czywistości. Do konkursu
dopuszczone będą fi lmy dokumen-
talne, fabularne, animowane, video-
art, teledyski. Fi lmy mogą być zgła-
szane przez indywidualnych
twórców, którzy mogą reprezentować
organizacje, stowarzyszenia oraz
grupy pasjonatów.

Zapoznaj się z regulaminem, na-
kręć fi lm i wypełni j formularz udziału
w konkursie. Fi lm dostarcz w okresie
od 1 .05.201 7 do 31 .1 0.201 7r. do

Urzędu Miejskiego, Referatu Strate-
gi i , Rozwoju, Promocji i Integracji
Europejskiej (w dni pracujące od go-
dziny 8:00 do 1 5:00). Numer telefo-
nu: 89 741 9041 .

Wszystkie fi lmy, które zostaną
zakwalifikowane do konkursu będą
wyświetlone 1 2 l istopada w Centrum
Kultury i Turystyki na przeglądzie fi l-
mów konkursowych. Tego wieczoru
na scenie wystąpi również zespół
Green hil l .

Główną nagrodą jest współtwo-
rzenie profesjonalnej reklamy Two-
jej/Waszej aktywności, którą
stworzycie przy współpracy z firmą
Ja Cie Kręcę. Nagrodą za drugie
miejsce są dwudniowe warsztaty
operatorskie przy użyciu profesjonal-
nego sprzętu prowadzone przez fir-
mę Ja Cie Kręce. Mamy dla Was
również bony rzeczowe o wartości
500 zł za I I I miejsce oraz nagrodę
publiczności.

Międzynarodowa wymiana młodzieży, czyli kolejny Eurocamp za nami!

Wdniach 10-21.07.2017 r. Mrągowo odwiedziła młodzież z Grunberg, Condom i Limanowej.
Tematem spotkania młodzieży było: zdrowie – sport – jedzenie. Organizatorem wymiany było Stowarzy-
szenie Miast Partnerskich „Mrągowo-Grunberg”. Młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych organi-
zowanych na Orliku i w Klubie Bilardowym, wymieniała się doświadczeniami w dziedzinie zdrowego
odżywania. Wymianę dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Miasto Mrągowo.
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Rozpoczynamy 5 edycję Mrągowskiego
Budżetu Obywatelskiego!
Już od 31 lipca mieszkańcy będą mogli zgłaszać
swoje pomysły w kolejnej edycji Mrągowskiego
Budżetu Obywatelskiego na 201 8 rok.

Władze Miasta zdecydowały, że
mieszkańcy będą mogli proponować
zadania inwestycyjne na łączną kwo-
tę 300 000 złotych. Maksymalna war-
tość zadania inwestycyjnego to
1 00 000 zł z zaznaczeniem, że całko-
wita wartość zgłoszonego zadania
może wzrosnąć maksymalnie do
1 5% podstawowej wartości, dlatego

dodatkowe 50 000 złotych zabezpie-
czono na pokrycie nieprzewidzianych
kosztów zgłoszonych zadań inwesty-
cyjnych (np. wzrost cen na rynku,
przeprowadzenie dodatkowych eks-
pertyz). Dodatkowo już po raz drugi
mieszkańcy będą mogli proponować
zadanie nie-inwestycyjne tzw. mięk-
kie, których łączna kwota nie może

przekroczyć 50 000 zł. Maksymalna
wartość jednego zgłoszonego zada-
nia miękkiego to 1 0 000 zł.

Szczegółowe informacje można
uzyskać na www.mragowo.pl w za-
kładce dla mieszkańców (budżet
obywatelski 201 8) lub w referacie
Strategii , Rozwoju, Promocji i Inte-
gracji Europejskiej.

PlanujeMY Mrągowo
zapraszamy na konsultacje

Kolejne spotkanie z w ra-
mach projektu konsultacji
społecznych PlanujeMY Mrą-
gowo przed nami. Ich celem
jest wypracowanie spójnych
oraz odpowiadających po-
trzebom wszystkich zainte-
resowanych stron, w tym
mieszkańców, turystów i
przedsiębiorców, założeń do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania prze-
strzennego, obejmującego
tereny turystyczne.

Spotkanie odbędzie się pod-
czas 36. Pikniku Country w sobotę
29 lipca w godzinach 1 4-1 7 na
stoisku promocyjnym miasta przy
ul. Jaszczurcza Góra. Zapraszamy
serdecznie wszystkich zaintereso-
wanych projektem nowej inwesty-
cj i hotelowej, która ma powstać
przy promenadzie. Będziemy
wspólnie zastanawiać się jak ma
wyglądać przestrzeń, by służyła
mieszkańcom i turystom jak najle-
piej.

Na stoisku będzie można zo-
baczyć projekt nowej inwestycji ,
porozmawiać z przedstawicielami
Urzędu na temat planowania
przestrzennego w naszym mie-
ście, zgłosić swoje pomysły. .a
także posmakować pysznych lo-
kalnych smakołyków.

Więcej informacji o projekcie
znajduje się na stronie
www.mragowo.pl

Serdecznie zapraszamy!

W Urzędzie Miejskim zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Urząd
Miejski w Mrągowie uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bez-
gotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z

Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. , która pełni rolę koordynatora Programu oraz
wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie

jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie
opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi
czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na
usprawnienie prac całej instytucji.
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Mrągowski plac budowy
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kolejowej w Mrągowie

Wartość zadania – 3 303 465 zł.
Termin realizacji – 31 .07.201 8 r.
Wykonawca – Konsorcjum firm PBO Sp z o.o. z Mrągowa i
Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo – Budowlanych
Mieczysław Kozak Maradki gm. Sorkwity.
Zadanie realizowane z dofinansowaniem w wysokości
1 21 0 758 z Funduszu Dopłata Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. W ramach zadani powstanie budynek 20 lokalowy.

Remont siedzisk widowni amfiteatru
przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie

Zakończono wymianę części siedzisk około
2 353 szt. na terenie amfiteatru przy ul. Jasz-
czurcza Góra. Wartość inwestycji wyniosła
352 395 zł. Inwestycję zrealizowała mrągow-
ska firma Zakład Usług Stolarskich STO-
MASZ.

Przebudowa drogi ul. Widok wraz z infrastrukturą
techniczną

Wartość zadania – 797 753 zł
Termin realizacji – 31 .1 0.201 7r.
Wykonawca – BIO – STAN Sp. z o.o. Muntowo
W ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia
jezdni oraz istniejącego ciągu pieszego na nową nawierzch-
nię z kostki polbruk, zostanie wybudowany nowy ciąg pieszy
po prawej stronie jadąc od ul. Medyk w kierunki os. Ptasie.
Zostanie wybudowany nowy odcinek kanalizacji deszczowej
od ul. Medyk w stronę ul. Młodkowskiego.

Budowa miejsc postojowych na os. Mazurskim

Wartość zadania – 1 01 598 zł.
Termin realizacji – 31 .08.201 7 r.
Wykonawca – BRUKAN Andrzej Bajno z Mrągowa.
Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego w 201 6 r.
W ramach inwestycji powstaną 43 miejsca postojowe na
obszarze osiedla Mazurskiego.

Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Młynowej
w kierunku ul. Giżyckiej, dz. nr 2-5/1 , 2-5/2

Wartość zadania – 92 988 zł.
Termin realizacji – 1 5.07.201 7 r.
Wykonawca – TERMIR - BRUK Mirosław Cieślewicz z
Mrągowa.
W ramach zadania wybudowano ciąg - pieszo jezdny o
nawierzchni z kostki polbruk, kanalizację deszczową,
oświetlenie ul iczne.
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Ciąg dalszy raportu
inwestycyjnego

Budowa ciągu pieszego w ul.
Młodkowskiego w Mrągowie
Wartość zadania – 25 31 3 zł.
Termin realizacji – 03.04 -1 9.05.201 7.
Wykonawca - Termir-Bruk Mirosław
Cieślewicz z Mrągowa.
W ramach inwestycji został wykonany
odcinek chodnika łączący ul. Młod-
kowskiego z Placem Bolesława Prusa.

Remont nawierzchni chodnika w
ul. Piaskowej
Wartość zadania – 34 538,40 zł.
Termin realizacji - 31 .08.201 7 r.
Wykonawca - TERMIR - BRUK Miro-
sław Cieślewicz z Mrągowa.
W ramach zadania zostanie wymienio-
na nawierzchnia wraz z krawężnikiem
na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej w
kierunku bloków o długości około
200m.

Adaptacja budynku po byłym maga-
zynie uzbrojenia na budynek MCAL
Zadanie przewidziane do realizacji na przełomie
201 7 – 201 8 roku. W trakcie przygotowania jest
dokumentacja przetargowa.
Inwestycja będzie realizowana z udziałem środ-
ków unijnych w ramach dofinansowania z RPO
Warmia Mazury 201 4-2020 Oś Priorytetowa 8
–„Obszary wymagające rewital izacji”, Działanie
8.1 „Rewital izacja obszarów miejskich”.

Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza
i ul. Plutonowej w Mrągowie wraz z
infrastrukturą techniczną
Wartość zadania – 1 735 546 zł.
Termin realizacji – 31 .1 1 .201 7 r.
Wykonawca - SANBUD sp. z o.o. Olsztyn
W ramach inwestycji zostanie przebudowana
sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,
Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczo-
wej, oświetlenie ul iczne. Powstaną zatoki posto-
jowe oraz zostaną przebudowane ciągi piesze o
nawierzchni z kostki polbruk, zostanie wykonana
nowa nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej.

Przebudowa ciągów komuni-
kacyjnych wraz z infrastrukturą
techniczną "Na Zatorzu"
W drodze przetargu w dniu 23.06.201 7 r. zo-
stała zawarta umowa na opracowanie doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej pn.
„Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z
infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” w uli-
cach: Krasińskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Ko-
chanowskiego, Torowej i Placu Słowackiego”.
Koszt dokumentacji – 268 1 84 zł.
Termin realizacji opracowania 23.02.201 8 r.
Zakres opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej:
a) przebudowa istniejących dróg w ulicach Kra-
sińskiego, Orzeszkowej, Tuwima, Plac Słowac-
kiego, Kochanowskiego, Torowej,
b) budowa kanalizacji deszczowej – z uwzględ-
nieniem jej rozbudowy w przyszłości,
c) przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej,
d) budowa oświetlenia ul icznego,
e) projekt kanału technologicznego pod sieć te-
letechniczną.

Język polski wcale nie jest taki trudny
Zakończono pierwszą część projektu ,,Język polski wcale nie jest taki trudny”. Jego głównym ce-
lem jest popularyzacja polskiej kultury, tradycji oraz nauka języka polskiego wśród obcokrajow-
ców, którzy zdecydowali się na zamieszkanie na terenie Mrągowa lub okresowe podjęcie tu pracy.

W bezpłatnych zajęciach, które
trwały od maja do lipca, udział wzięło
20 osób pochodzących głównie z
Ukrainy. Na dwugodzinnych, odbywa-
jących się raz w tygodniu lekcjach,
prowadzonych przez Joannę Lubo-

wiecką uczestnicy poznawali nie tylko
nasz język ale także polską kulturę i
tradycję.

Realizacją drugiej części projektu
rozpocznie się 6 września. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt. Więcej

informacji można uzyskać w Referacie
Edukacji , Kultury, Sportu, Zdrowia i
Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Mrągowie (pok. 27), pod nr tel.
89 741 901 3 lub e-mailowo:
n.wrzosek@mragowo.um.gov.pl.

Jubileusz 90-lecia Urodzin Pani Krystyny Zofii Tylińskiej

Jubileusz 90-lecia Urodzin obchodziła w dniu 4 czerwca 2017 r. Pani
Krystyna Zofia Tylińska, mieszkanka Mrągowa. Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Św. w intencji Jubilatki w kościele Św.Wojciecha w Mrągowie. W
uroczystości uczestniczyli zacni goście: Pani Otolia Siemieniec - Burmistrz
Miasta Mrągowa, Pan Julian Osiecki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mrągowie, Pan Stefan Gojło - Prezes Stowarzyszenia Tradycji
Wojska Polskiego w Mrągowie i Pan Witold Maj - Wiceprezes Stowarzyszenia
Tradycji Wojska Polskiego w Mrągowie oraz Rodzina i Przyjaciele. Były
życzenia, kwiaty, prezenty, wspólny obiad i urodzinowy tort.
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Piknik w Mieście
P R O G R A M *

amfiteatr - Plac Unii Europejskiej

28.07 (piątek)
1 5.30 - Przepustka do Mrągowa – pre-
zentacje: Weels of Steel Band, Damian Lu-
ber Quartet, Country Slide
1 7.00 - 20-lecie zespołu Czarka Makiewi-
cza oraz piosenki „Wszystkie drogi pro-
wadzą do Mrągowa” - recital i otwarcie
wystawy fotografi i Bogdana Pilarczyka / CKiT
1 8.30 - ST. JAMES HOTEL
20.00 - FAYERWERK
21 .30 - Roy Einar DRENG & FRIENDS

29.07 (sobota)
1 5.30 - Orkiestra Dęta Mrongovia, Strefa
country
1 6.1 5 - ALABAMA BAND, Strefa country
1 8.00 - BLUBERRY HILL, Strefa country
1 9.45 - BOX CANYON
21 .30 - DROGA NA OSTROŁĘKĘ

30.07 (niedziela)
1 3.00 - ELECTRIC ROOSTERS
1 4.30 - 8. Memoriał Taneczny im. Andrzeja
Fabisiaka - Rekord Polski w Tańcu Liniowym
1 5.00 - CASH FLOW
1 6.30 - CEZARY MAKIEWICZ & KOLTERSI

Imprezy towarzyszące
28.07, 1 2.00 - Maraton Pływacki o Puchar
Burmistrza Miasta Mrągowa, Plaża Hotelu
Mercure Mrongovia
29.07, 1 5.00-1 9.00 / 30.07, 1 1 .00-1 4.00,
plac PCK - Warsztaty taneczne zakończo-
ne biciem Rekordu Polski w Tańcu Linio-
wym. W niedzielę 30.07 ok. godz. 1 4.30 na
ulicy Sobczyńskiego na wysokości miejskie-
go amfiteatru!
28-30.07, Nikutowo
Country na wojskowo – pokazy sprzętu
wojskowego

30.07, 1 2.00 PARADA COUNTRY

* program może ulec zmianom
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Festiwal Kultury Kresowej odbywa się wMrągowie. Na koncert galowy zapraszamy do
amfiteatru nad jeziorem Czos, a na bezpłatne imprezy i koncerty na Placu Unii Europejskiej.

Festiwal Kultury Kresowej rozpocznie
się Małą Galą Kresową na Placu Unii Euro-
pejskiej, podczas której zespoły zaprezentu-
ją najnowsze efekty swoich rocznych
przygotowań. Usłyszymy po raz pierwszy
Wokalny Zespół młodzieżowo - estradowy
"Wszystko w porządku" oraz Zespół Wokal-
ny "Podolskie Świderki".

Mała Gala to też prezentacje arcydzieł
rękodzielnictwa i malarstwa. Tutaj miesz-
kańcy i turyści mogą przyjść aby nacieszyć
oko widokami Wilna, Grodna, Lwowa, pej-
zażami ziemi, która dla wielu jest ziemią ro-
dzinną. Tworzy się tu urocza i
niepowtarzalna barwna galeria jedyna w
swoim rodzaju. W tym roku gościć będzie-
my: Mieczysława i Władysława Maławskich
i Fel iksa Turowskiego ze Lwowa, Aleksan-
dra Bołdakow i Walentynę Szoba z Grodna
oraz Renatę Utowka i Bożenę Kvetkovską z
Wilna.

Niestety w tym roku zabraknie Włady-
sława Ławrynowicza Prezesa założonego w
1 993 roku Twórczego Związku Polskich Ma-
larzy na Litwie „Elipsa”, który zmarł 1 5 grud-
nia ubiegłego roku.

Nie zabraknie również rękodzielników
Oli Kunickiej z palmami spod wileńskiej wsi
Krawczuny, Leona Szałkowskiego z galan-
terią, Walentyny Kmieć z tradycyjnymi buko-
wińskim motankami, I l l i Kmieć z ceramiką,
Eugeniusza Błudow z pięknymi wyrobami
ze słomy czy Henryki Strzałkowskiej z ko-
ronkowymi serwetami, obrusami i firankami,
Eleonory i Michała Jankowskich z cudowny-

mi kapliczkami wileńskimi. Niepowtarzalnym
zapachem kusić będą stoiska z kolorowymi
sercami oraz czarnym chlebem wileńskim
Lolity Vil imienie i Leokadii Szałkowskiej.

Tradycyjnie od lat Festiwal gościć bę-
dzie kresowych poetów. Trudno wyobrazić
sobie Festiwal bez spotkań poetyckich w
Centrum Kultury i Turystyki oraz bez autor-
skiego czytania wierszy przy pomniku Jana
Pawła I I . W tym roku zapoznamy się z naj-
nowszą twórczością: Sonii Charenko z Ode-
ssy, Stanisławy Nowosad ze Lwowa, Janiny
Grigorowicz z Brześcia, Grzegorza Igora
Dalkiewicza z Grodna, Apolonii Skakow-
skiej, Dominiki Olickiej i Krystyny Uženaite
z Wilna.

W piątkowy wieczór w Centrum Kultury i
Turystyki – gościć będziemy Barbarę Wa-
chowicz, znakomitą pisarkę, autorkę ksią-
żek poświęconym Wielkim Polakom, takim
jak Mickiewicz, Norwid, Słowacki, Chopin,
Sienkiewicz, Żeromski, Bohaterowie Sza-
rych Szeregów i Powstania Warszawskiego.

Mając na uwadze przypadające w 201 7
roku rocznice: 1 50. urodzin Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego i 200. śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki autorka promować będzie swoją
najnowszą książkę „Tadeusz Kościuszko w
Ojczyźnie, Ameryce i Szwajcari i”.

Rocznicy 1 50 urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego poświęcona będzie wystawa
przygotowana przez Ryszarda Bitowta i Sła-
womira Stefaniaka członków Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego.

Program koncertu galowego w
Amfiteatrze nad jeziorem Czos

Wsobotę usłyszymy:
Zespół taneczno - wokalny „Polska Nu-
ta”, Zespół taneczno - wokalny „Podolski
Kwiat”, Zespół „Kwiaty Bukowiny”, Kapelę

„Lwowska Fala” z Ukrainy.
Zespół taneczny „Słoneczko”, Kapelę

"Jednym głosem", Folklorystyczny Zespół
Pieśni i Tańca „Raduńskie Słowiki”, Zespół
muzyki ludowej “Jawor” z Białorusi.
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca

„Wilia”, Kapelę Suderwianie, Kapelę Weso-
łe Wilno oraz Trio „HANKI” z Litwy.
Zespół Pieśni i Tańca „SUSZANIE” z

Czech oraz Mrągowski ZespółWokalny
„Sukces”.

*Bilety w cenach: 70, 55, 45 i 25 zł do
nabycia w Centrum Kultury i Turystyki
w Mrągowie lub w systemie eBilet.pl
Rezerwacja biletów: 89 743 34 66,

bilety@ckit.mragowo.pl

Program imprez w mieście

4 sierpnia 201 7 (piątek)
Plac Unii Europejskiej

godz. 1 6.00 – 20.00 Mała Ga-
la Kresowa - Uroczyste otwar-
cie Festiwalu połączone z

występami zespołów, prezen-
tacją rękodzieła i malarstwa,

kiermaszami

4 sierpnia 201 7 (piątek)
Centrum Kultury i Turystyki

– sala kameralna
godz. 1 7.00 Wieczór poezji

4 sierpnia 201 7 (piątek)
Centrum Kultury i Turystyki

godz. 20.00 Wieczornica Kre-
sowa – opowieść Barbary Wa-
chowicz „Łączmy serca!”

o dwóch Kresowych Naczelni-
kach Tadeuszu Kościuszce i

Józefie Piłsudskim.

Po spotkaniu – promocja naj-
nowszej książki „Tadeusz Ko-

ściuszko w Ojczyźnie,
Ameryce, Szwajcari i” i piękne

dedykacje Autorki.
Wystawa historyczna „1 50.
Rocznica urodzin Józefa Pił-
sudskiego”– Ryszarda Bitowta

5 sierpnia 201 7 (sobota)
Plac Jana Pawła IIgodz. 11.00
Kresowe spotkania z muzyką i

poezją

5 sierpnia 201 7 (sobota)
Plac Unii Europejskiej

godz. 1 3.00 – 1 7.00 Koncerty
zespołów kresowych, prezen-
tacje rękodzieła i malarstwa

5 sierpnia 201 7 (sobota)
Centrum Kultury i Turystyki
godz. 1 4.00 Konferencja

Prasowa

5 sierpnia 201 7 (sobota)
Centrum Kultury i Turystyki

– sala kameralna
godz. 1 6.00 Wernisaż malar-
stwa artystów plastyków z

Kresów

6 sierpnia 201 7 (niedziela)
Kościół Świętego Wojciecha
godz. 1 0.30 Uroczysta Msza
święta z udziałem poetów i

zespołów kresowych

6 sierpnia 201 7 (niedziela)
Plac Unii Europejskiej

godz. 11 .30 – 1 5.30 Koncerty
zespołów kresowych, prezen-
tacje rękodzieła i malarstwa,

kiermasze

6 sierpnia 201 7 (niedziela)
godz. 1 5.30 – 1 6.30

Korowód ulicami miasta
(od ul. Sobczyńskiego do pl.

Jana Pawła I I , ul . Królewiecką
do UM i promenadą do Amfi-
teatru nad Jeziorem Czos)

6 sierpnia 201 7 (niedziela)
Amfiteatr nad Jeziorem Czos
godz. 1 6.30 KONCERT ZE-
SPOŁU WOKALNEGO KLU-
BU MARYNARKI WOJENNEJ

RIWIERA
Uroczyste zamkniecie 23. Fe-

stiwalu Kultury Kresowej

Ponadto:
Wystawa fotograficzna „22 la-
ta Festiwalu Kultury Kresowej”

– Jerzego Karpowicza
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