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Tegoroczny sezon kulturalny zapowiada się niezwykle obiecująco.

Oprócz imprez, które już na stałe wpisały się do miejskiego kalendarza

jak: Dni Mrągowa, Festiwal Piknik Country czy Festiwal Kultury

Kresowej, nie zabraknie również nowych wydarzeń i świeżych

pomysłów.
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Medal 670-lecia Mrągowa to jedno z najbardziej prestiżowych

odznaczeń Miasta. Jego ideą jest wyróżnienie osób szczególnie

zasłużonych, którzy zapisal i się na kartach histori i Mrągowa

swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem oraz

przyczyniających się do promocji miasta. Mogą to być osiągnięcia

w zakresie: kultury, sztuki, nauki, edukacji , sportu, promocji

zdrowia czy przedsiębiorczości.

Wyboru kandydatów do wyróżnienia medalem z okazji

obchodów 670-lecia Miasta Mrągowo dokonywać będzie Kapituła

Mrongowiusza oraz Kapituła Honorowa obchodów 670-lecia

Miasta Mrągowo, pod przewodnictwem Burmistrza Miasta

Mrągowo.

Kandydatów do wyróżnienia Medalem zgłaszać mogą

środowiska, organizacje, instytucje i członkowie Kapituły

Honorowej bezpośrednio do Burmistrza Miasta Mrągowo w

terminie do 1 5 marca poprzez wypełnienie formularza

zgłoszeniowego.

Burmistrz będzie wręczała tą okolicznościową pamiątką

podczas specjalnych uroczystości, m. in. związanych z obchodami

Jubileuszu Miasta.

670 lat Mrągowa! Wyjątkowy Jubileusz – wyjątkowa pamiątka

2018 jest szczególnym rokiem dla Mrągowa, gdyż w tym okresie będziemy obchodzić Jubileusz 670
lecia istnienia Miasta. W 1348 Krzyżacy założyli na tych terenach strażnicę, wokół której zaczęła
tworzyć się osada, dająca podwaliny dla naszego Miasta. Z tej okazji z inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Mrągowie wydano pamiątkowy medal w limitowanej serii.

Mrągowo wśród 16 najładniej świątecznie oświetlonych miejsc
w Polsce

Każde ze zwycięskich miast otrzyma energooszczędny sprzęt o wartości 10 000 zł, który trafi do ludzi
potrzebujących pomocy.

O wejście do finału Plebiscytu "Świeć się z Energą" walczyły

1 43 miasta. Najwięcej miejscowości zgłosiło się ze Śląska - aż

21 . Wszyscy final iści otrzymają ufundowane przez Energę

praktyczne urządzenia marki Amica o łącznej wartości 1 0 000 zł.

W skład zestawu wchodzi: kuchnia elektryczna, zmywarka, dwie

lodówki, dwie pralki, dwie mikrofale, dwa blendery, dwa

parowary, sokowirówka i dwa czajniki elektryczne.

.



Istnieje możliwość wsparcia mrągowskich Organizacji Pożytku

Publicznego, wypełniając odpowiednią rubrykę w zeznaniu

podatkowym. Pozostaje wybranie odpowiedniej organizacji ,

których w Mrągowie działa kilkanaście. Należą do nich:

Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie, KRS:

0000050053

Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha, KRS: 0000061 654

Klub Sportowy "Baza Mrągowo", KRS: 0000048772

Miejski Klub Sportowy "Mrągowia" , KRS: 0000050551

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, KRS: 00002471 74

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie, KRS: 0000079328

PCK z dopiskiem na Mrągowski PCK, KRS: 0000225587,

Polski Związek Niewidomych Okręg WarmińskoMazurski

Koło w Mrągowie, KRS: 0000091 325

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium",

KRS: 0000269337

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i

Młodzieży "Sukces", KRS: 000001 2703

ZHP z dopiskiem na Mrągowski Hufiec, KRS 0000094699

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrągowie z dopiskiem Ochotnicza

Straż Pożarna w Mrągowie ul. Oficerska 2A, 1 1 -700 Mrągowo

KRS 00001 1 621 2

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska, KRS

0000206964

Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinie SYNAPSA, KRS

0000005380

Parasol Grupa Wsparcia, KRS 0000338389 z dopiskiem 1 0771

Parasol Grupa Wsparcia

Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego, KRS 0000458920

Program do rozliczania pitów jest dostępny na stronie

www.mragowo.pl. Jeżeli na l iście OPP brakuje Twojej organizacji ,

zgłoś to pod adresem promocja2@mragowo.um.gov.pl
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Prawie 40% podatku dochodowego

płaconego przez mieszkańców wraca do

nich i pomaga finansować działalność

miasta. To m. in. z tych środków

utrzymywane są edukacja, kultura,

infrastruktura miejska czy komunikacja.

Nasze pieniądze trafią do budżetu

Mrągowa wtedy, gdy podamy mrągowski

adres zamieszkania.

Druga korzyść to wygoda - w razie

kontrol i naszego zeznania podatkowego

będziemy miel i bl iżej do urzędu

skarbowego, bowiem w takim przypadku

trzeba stawić się w urzędzie skarbowym.

Jak to zrobić?

To bardzo proste. Rozliczając się z

dochodów, wystarczy w formularzu PIT

podać mrągowski adres zamieszkania

oraz wskazać właściwy urząd skarbowy, w

tym przypadku Kętrzyn. Dokładne dane

podajemy poniżej:

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

ul. Powstańców Warszawy 1 3

1 1 -400 Kętrzyn

Ponadto, zachęcamy wszystkich, którzy

nabyli nieruchomości na terenie Mrągowa,

do zameldowania się na terenie naszego

miasta. Można tego dokonać w Urzędzie

Stanu Cywilnego (budynek ratusza)

codziennie w poniedziałki 8.00-1 6.00,

wtorki-piątki 7.30-1 5.30. Do zameldowania

potrzebne są następujące dokumenty:

dowód tożsamości oraz dokument

potwierdzający prawo do lokalu lub

nieruchomości.

Konieczna jest obecność właściciela

nieruchomości w celu potwierdzenia fakt

zamieszkania.

Mieszkasz w Mrągowie, ale do tej pory płaciłeś podatki tam,
gdzie jesteś zameldowany? Zmień to!
Do 30 kwietnia 2018 r. należy złożyć zeznanie podatkowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, że roczne PITy
powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia.
Meldunek nie ma w tym przypadku w ogóle znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana
gdziekolwiek w Polsce, ale mieszkająca w Mrągowie, powinna rozliczyć się z fiskusem właśnie tutaj
(urzędem skarbowym właściwym dla mieszkańców Mrągowa jest US Kętrzyn).

Zostaw swój 1 % w Mrągowie
Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców Mrągowa do

przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działających w naszym mieście.
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Zakończono realizację programu, któ-

ry przyczynił się do poprawy profi lak-

tycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i

młodzieżą. Dzięki niemu udało się wy-

posażyć w sprzęt, o wartości prawie 1 0

tys. zł, gabinety profi laktyki zdrowotnej

w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 4.

Gabinety doposażono m. in. o tabl ice

okulistyczne, ciśnieniomierze, apteczkę,

stol ik zabiegowy, szafki, biurko, parawan

i kozetkę lekarską.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze

środków budżetu państwa, otrzymanych

od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Doposażenie

gabinetów profilaktyki

zdrowotnej

Dzięki dofinansowaniu, bibl ioteka w Szkole Pod-

stawowej 4 zakupiła łącznie 1 027 nowości wydaw-

niczych i lektur. Dodatkowo w szkole były

organizowane m. in. były wydarzenia promujące

czytelnictwo uczniów oraz realizowane projekty

edukacyjne z wykorzystaniem zgromadzonego w bi-

bl iotece księgozbioru.

Całkowity koszt projektu wyniósł 1 5 tys. zł, z czego

1 2 tys. zł stanowiła dotacja Wojewody Warmińsko –

Mazurskiego.

Pozostałe środki zostały zapewnione przez Mia-

sto.

Biblioteka w Szkole Podstawowej Nr 4 wzbogaciła się o
nowości wydawnicze i lektury
Miasto Mrągowo zakończyło realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami
Mrągowa

Po raz pierwszy w histori i ul icami Mrą-

gowa przeszedł Orszak Trzech Króli .

Wszystkie orszaki z mrągowskich para-

fi i : Świętego Wojciecha, Św. Rafała Kali-

nowskiego, Matki Bożej Saletyńskiej,

Św. Rafała Kalinowskiego, Św. Ojca Pio

oraz Błogosławionego Honorata Koź-

mińskiego zebrały się na ulicy Sobczyń-

skiego i wspólnie wyruszyły na Plac

Jana Pawła I I , gdzie czekała stajenka, przy której hołd złożyl i Trzej Królowie. W trakcie

pochodu nie zabrakło wspólnych kolęd, a specjalną oprawę artystyczną przygotowała

Orkiestra Dęta Mrongovia.

Mrągowo uzyska czujnik pomiaru
jakości powietrza

"Wiem, czym oddycham" to konkurs skierowany do lokalnych społeczności i ich

mieszkańców, którzy chcą na bieżąco znać stan jakości powietrza w swojej okolicy.

Smog to obecnie jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w

Polsce. Według badań aż 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu

zanieczyszczeń powietrza to właśnie polskie miasta. Przygotowana kampania ma na

celu uzupełnić ogólnopolską sieć czujników monitorujących powietrze.

Czujnik pomiaru jakości powietrza, który zostanie umieszczony na terenie Mrągowa, to

niewielkie urządzenie elektroniczne o wymiarach 8x1 6 cm. Dzięki niemu możliwe będzie

stałe mierzenie jakości powietrza, a wszelkie uzyskane przez niego dane będą

udostępnione w internecie.

Miasto znalazło się wśród stu pięćdziesięciu polskich lokacji, w których zostaną

zamontowane specjalne urządzenia monitorujące jakość powietrza.
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Znamy tegoroczne miejskie inwestycje
Miniony rok to czas wytężonej pracy Urzędu Miejskiego. „W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy udało nam się zakończyć

wiele ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji – mówi Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec – część z nich jest w

trakcie realizacji, a swój finał będą miały w 2018 roku.”

Inwestycje ujęte w budżecie Miasta w

201 8 roku

- Adaptacja budynku po byłym magazynie

uzbrojenia na budynek Mrągowskiego

Centrum Aktywności Lokalnej;

- Budowa odcinka drogi łączącej zachod-

nią Obwodnicę Mrągowa, Etap I I ;

- Przebudowa dróg "na Zatorzu", Etap I I I ,

ul . Krasińskiego, Plac Słowackiego, ul.

Orzeszkowej;

- Przebudowa ul. Żołnierskiej, Etap I , zjazd

ul. Wojska Polskiego;

- Remon nawierzchni jezdni ul . Słonecznej

i ul . Sobczyńskiego;

- Mazurska Pętla Rowerowa wraz z kładką

od ul. Wojska Polskiego do ul.

Dziękczynnej;

- Przebudowa kładki pieszej od os. Parko-

wego;

- Zagospodarowanie działki nr 4-1 78/28 na

ul. Mazurskiej, budowa ciągu komunikacyj-

nego;

- Przebudowa drogi ul . Leśna Droga na os.

Mazurskim (do kościoła);

- Zagospodorowanie terenu Parku im.

Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-

rekreacyjne;

- Zakończenie budowy budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej;

- Budowa budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej;

- Rozbudowa cmentarza przy ul. Młodkow-

skiego;

- Remont ogrodzenia zabytkowego cmen-

tarza przy ul. Spacerowej;

- Budowa dźwigu osobowego w budynku

Ratusza Miejskiego;

- Termomoedernizacja budynku Szkoły

Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów

Warszawy;

- Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr

4 na os. Mazurskim;

- Przebudowa boisk przy SP Nr 4;

- Doposażenie placów zabaw i terenów re-

kreacyjnych na terenie Mrągowa;

- Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza

1 6 na Klub "Senior+";

- Ochrona wód powierzchniowych poprzez

rozbudowę i modernizację systemu kanali-

zacji deszczowej;

- Budowa kanalizacji deszczowej i oświe-

tlenia ul icznego na odcinku ul. Olsztyń-

skiej;

- Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy

ul. Jaszczurcza Góra.

Inwestycje planowane w ramach

Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego

- Budowa placu zabaw na os. Ptasim;

- Budowa Mrągowskiego Parkour Parku;

- Przebieralnia na plaży na os. Grunwaldz-

kim;

- Estetyzacja i doposażenie os. Nikutowo.

Obserwujemy duże zainteresowanie in-

westorów zakupem działek w Mrągowie. W

201 7 roku działki inwestycyjne przy ul.

Przemysłowej, Towarowej i Okulickiego zy-

skały nowych właściciel i . Są wśród nich

zarówno lokalni przedsiębiorcy jak i inwe-

storzy zewnętrzni, którzy zdecydowali się

przenieść swoją produkcję do Mrągowa.

Łącznie przy ul icy Przemysłowej zakupio-

no 2 ha działek z przeznaczeniem na za-

kłady produkcyjne i składy magazynowe.

Już wkrótce na tych terenach powstanie

m. in zakład zajmujący się produkcją ma-

szyn i zespołów sortowniczych z niemiec-

kim kapitałem. Ponad 5 ha terenów

sprzedaliśmy przy ul. Towarowej, która

znajduje się w mrągowskiej strefie przed-

siębiorczości. Cieszę się, że markę „Mrą-

gowo the best country to invest”

potwierdzają sami przedsiębiorcy, a miesz-

kańcy mają większą ofertę pracy w Mrągo-

wie.

Otolia Siemieniec  Burmistrz Miasta

Mrągowo



6 Rozrywka www.mragowo.pl

Imprezy kulturalne w 2018 roku
Tegoroczny sezon kulturalny zapowiada się niezwykle obiecująco. Oprócz imprez, które już na stałe wpisały się

do miejskiego kalendarza jak: Dni Mrągowa, Festiwal Piknik Country czy Festiwal Kultury Kresowej, nie

zabraknie również nowych wydarzeń i świeżych pomysłów. Aktualny kalendarz wszystkich wydarzeń dostępny

jest na stronie www.mragowo.pl/kalendarz.

810 czerwca

25lecie obchodów partnerstwa

GrünbergMrągowo

Akt współpracy miasta Mrągowa z mia-

stem Grünberg podpisano 6 czerwca 1 993

roku. W 2008 roku w Mrągowie odbywały

się obchody 1 5-lecia partnerstwa Mrągo-

wo – Grünberg. Głównym punktem obcho-

dów było wręczenie Flagi Europejskiej

przez przedstawiciela Komisj i Europej-

skiej. Obchody połączone były z paradą

europejską oraz l icznymi występami. Z

okazji tegorocznego jubileuszu również nie

zabraknie wielu atrakcji , w przygotowanie

których włączyły się m. in. szkoły, instytucje

kultury i stowarzyszenia sportowe.

29 czerwca1 lipca

Dni Mrągowa

Koncerty gwiazd, wystawy, spotkania, pre-

zentacje grup artystycznych, imprezy spor-

towe i rekreacyjne składają się na program

obchodów Dni Miasta. W poprzednich la-

tach mogliśmy usłyszeć m. in. : Hey, Sylwię

Grzeszczak & Liber, Mrozu, Stanisława

Soykę, Andrzeja Piasecznego, HappySad,

Grubsona, Natal ię Nykiel, Coma. Tego-

roczne plany zapowiadają się równie cie-

kawie, a zaproszone zespoły i wokaliści z

pewnością wywołają mieszkańca pozytyw-

ne emocje.

7 lipca

Mazurska Noc Kabaretowa

Mrągowo już od wielu lat gości naj lepsze

polskie grupy kabaretowe w amfiteatrze

nad jeziorem Czos. Dla wielu impreza jest

przeglądem tego, co w świecie satyry wy-

darzyło się przez cały mijający rok - taka

jest bowiem idea, że na scenie występują

najlepsi, także ci debiutujący, którzy zdo-

byl i nagrody na największym festiwalu ka-

baretowym PAKA w Krakowie.

14 lipca

Gypsy Carnaval Muzyki i Tańca Romów

Koncert Gypsy Carnaval Muzyki i Tańca

Romów to trzy godziny wyśmienitej zaba-

wy wypełnionej cudownymi brzmieniami

oryginalnej muzyki romskiej, niezl iczonymi

romansami i czardaszami, a także wielo-

ma szybkimi i skocznymi, porywającymi do

tańca utworami. Znajdzie się również coś

dla oka, bowiem na scenie pojawi się wie-

le pięknych tancerek i wokalistek romskich

w niezwykle bogato zdobionych, koloro-

wych strojach.

21 lipca

Festiwal Operowy Belcanto

Pomysł Festiwalu powstał w 201 6 r. z my-

ślą o umożliwieniu, zarówno mieszkań-

com, jak i l icznie przebywającym w

naszym mieście turystom, obcowania ze

światem muzyki na najwyższym poziomie.

W programie usłyszymy nie tylko przepięk-

ne utwory operowe, operetkowe, musica-

lowe i fi lmowe, ale także hity muzyki pop w

aranżacjach na solistów, chór i orkiestrę

symfoniczną. Organizatorzy zapowiadają,

że szykują w tym roku wiele niespodzia-

nek.

2729 lipca

Festiwal Piknik Country

Na muzyczne święto country przyjeżdża

corocznie do Mrągowa kilkadziesiąt tysię-

cy fanów i turystów, którzy na kilka dni

zmieniają oblicze miasta. Fani muzyki co-

untry, oprócz udziału w koncertach w amfi-

teatrze nad jeziorem Czos, bawią się

podczas bezpłatnych imprez towarzyszą-

cych takich jak: Piknik w Mieście i Parada

Country.

1012 sierpnia

Festiwal Kultury Kresowej

Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawi-

skiem kulturowym i jedyną tego rodzaju

propozycją w kraju. Koncert galowy w am-

fiteatrze jest podsumowaniem trzech dni

imprez festiwalowych w mieście, w trakcie

których oglądać można występy kapel,

chórów oraz zespołów pieśni i tańca z Li-

twy, Białorusi, Ukrainy oraz gościnnie z

Łotwy, Czech i Rosji . Występom towarzy-

szą wystawy plastyczne, fotograficzne, rę-

kodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i

degustacje kresowych potraw.

1718 sierpnia

Festiwal Weselnych Przebojów

Telewizji Polsat

Podczas 3-godzinnego koncertu usłyszy-

my największe hity śpiewane na wszyst-

kich polskich weselach. W 201 7 roku na

scenie mrągowskiego amfiteatru wystąpiły

takie gwiazdy muzyki rozrywkowej jak:

Krzysztof Krawczyk, Wojciech Gąsowski,

zespół Weekend czy Michał Wiśniewski.

Mimo, iż festiwal debiutował rok temu,

przyciągnął rekordową liczbę uczestników,

dlatego też w tym roku będzie trwał przez

2 dni.

Aktualny kalendarz wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie
www.mragowo.pl/kalendarz
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Najlepszych sportowców Mrągowa poznamy już 9 marca
Zapraszamy na VIII Galę Sportu, która odbędzie się w piątek 9 marca 2018 roku o godzinie 18 w sali

widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Podczas imprezy poznamy Sportowca, Trenera,

Sponsora, Sportowego Ambasadora Mrągowa, Drużynę, Wolontariusza, Działacza Sportowego oraz Imprezę

Sportową Roku 2017. Oprócz tego, czytelnicy Kuriera Mrągowskiego dokonają wyboru Najpopularniejszego

Sportowca, a portale: mragowo24.info oraz sport.mragowo.pl przyznają nagrodę Sportowego Odkrycia Roku.

W tym roku odbędzie się już VI I I edycja

imprezy, która jest kontynuacją Balu Spor-

towca, organizowanego w Mrągowie od

1 994 roku. Mrągowska Gala Sportu to wy-

darzenie podsumowujące i promujące

osiągnięcia sportowe oraz popularyzujące

sport i aktywność sportową wśród miesz-

kańców Mrągowa.

Przed rokiem, podczas VI I Mrągowskiej

Gali Sportu najlepszym sportowcem zosta-

ła Patrycja Lis (windsurfing, RS:X, Baza

Mrągowo), która wyprzedziła załogi: Ame-

l ia Linowska/Jul ia Chmiel (żeglarstwo, Ba-

za Mrągowo) oraz Kinga Jankowska/Daria

Dobrzyniecka (kajakarstwo, Baza Mrągo-

wo). Najlepszym trenerem została

Agnieszka Stefańska, trenerka klasy

L'Equipe w KS Baza Mrągowo, najlepszym

działaczem sportowym Arkadiusz Cała ze

Stowarzyszenia Luz Grupa Mrągowo, a

sponsorem roku - Pan Jerzy Tanajewski,

właściciel firmy Budextan Przedsiębiorstwo

Budowlane. Sportowym ambasadorem

Mrągowa został z kolei Karol Jabłoński,

żeglarz, skipper, wielokrotny Mistrz Świata

i Europy w bojerach, honorowy obywatel

naszego miasta przez lata związany z KS

Baza Mrągowo. Podczas gali wyróżniono

także Wolontariusza Sportowego Roku,

którym została Magdalena Szymańska z

Klubu Sportowego "AS" Mrągowo, drużynę

roku, którą została drużyna Sportowego

Klubu Bilardowego w Mrągowie oraz spor-

tową imprezę roku – cykl Mazury MTB,

którego organizatorem było Stowarzysze-

nie Luz Grupa Mrągowo.

Dwie specjalne nagrody przyznały także

mrągowskie redakcje. Głosami czytelników

Kuriera Mrągowskiego statuetkę Najpopu-

larniejszego Sportowca Mrągowa otrzyma-

ła załoga kajakarek Kinga

Jankowska/Daria Dobrzyniecka. Tytuł

Sportowego Odkrycia Mrągowa, przyzna-

wany przez czytelników portal i mrago-

wo24. info i sport.mragowo.pl, powędrował

do Martyny Rynkiewicz z klubu LKJ Gałko-

wo.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wrę

czone 9 marca 2018 r. podczas VIII Mrą

gowskiej Gali Sportu, która odbędzie

się w Centrum Kultury i Turystyki. Start

godz. 18:00. Zapraszamy.

Organizatorzy Mrągowskiej Gali Sportu:

Burmistrz Miasta Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki
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Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki na SPEKTAKL "SPA, czyli

Salon Ponętnych Alternatyw", 11 marca 2018 r. o godz. 15.00. Bilety w cenie 95 zł do

nabycia w recepcji lub online na www.kupbilecik.pl

Wystąpią:

- Podbrodzka Orkiestra Dęta z
solistką Karoliną Lyndo;
- Zespół Tańca Współczesnego
"Głębina";
- Śpiewaczy zespół ludowy
"Żejmiana";
- Kapela "Przy fontannie" z
piosenką estradową;
koncertowi towarzyszyć będzie
Kiermasz Kaziukowy.

Bilety w cenie: 12 zł i 10 /dzieci
i młodzież oraz MKRTP i MKS/
do nabycia w recepcji Centrum

Kultury i Turystyki
(ul. Warszawska 26, tel. 743 34

66) oraz online w systemie
ekobilet.

Więcej informacji na:
www.ckit.mragowo.pl

„Na Kaziuka” czyli XIII spotkanie z tradycją i kulturą
dawnej Polski

Początek marca to czas tradycji kaziukowych. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej oraz Centrum Kultury i Turystyki zapraszają 3 marca 2018 roku (sobota) o
godzinie 17.00 „Na Kaziuka” czyli XIII spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski.


