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Turystyka jest dla nas ważna, stąd też w partnerstwie rea-
lizujemy projekt ,,Inwestycja w kadry turystyki Podlasia
i Mazur szansą dla rozwoju turystyki Podlasia i Mazur”,
w ramach którego przeprowadzimy 16 specjalistycznych
szkoleń dla branży turystycznej. Trwa modernizacja
Mrągowskiego Centrum Kultury i Turystyki współfina-
sowana z projektu ,,Modernizacja i rozbudowa regio-
nalnego systemu informacji turystycznych”, ukończyliś-
my III-etapowy projekt promocyjny ,,Mrągowo – wy-
rzeźbione miasto”, w ramach którego wykonanych zos-
tało 21 rzeźb, a od stycznia 2012 r. rozpoczynamy reali-
zacje kolejnego projektu promocyjnego ,,Mrągowo – we-
sternowe miasto”.

Dbamy
o estetykę
i wizerunek
Miasta. Ciekawym po-
mysłem było wykonanie mu-
rala, zrealizowane przy
wsparciu mrągowskich
przedsiębiorców; po-
prawiono stan: chod-
ników, nasadzeń
drzew, krzewów
i kwiatów. 

Dobrze przez miesz-
kańców i turystów
zostało ocenione te-
goroczne lato kultu-
ralne w Mrągowie. XXX
Piknik Country dzięki TV
Polsat miał dwudniową trans-
misję telewizyjną, XVII Festiwal
Kultury Kresowej gościł w TVP 2
i TV Polonia, a XIII Mazurska Noc Kabaretowa
w TVP 2. Dobrze odbierana jest impreza „ PGNiG
Bezpiecznie nad wodą”, którą uświetnił pokaz ra-
townictwa wojskowego i koncert Natalii Kukulskiej.
Powróciła lubiana impreza „Laskowik & Malicki”,
która ma być cykliczna. Dwukrotnie odbyły się eu-
ropejskie zloty motocykli. 

9 kwietnia 2011r. podpisaliśmy umowę part-
nerską z miastem Zelenogradsk z obwodu kali-
ningradzkiego. Rada Miejska podjęła uchwałę
o nawiązaniu współpracy z Borysławiem z Ukrainy.
Z wizytą partnerską przebywali u nas przedstawi-
ciele władz Druskiennik z Litwy. Samorządowcy wy-

mieniali informacje i doświadczenia, by w przy-
szłości realizować projekty z programu transgra-
nicznego: Polska, Litwa, Rosja, dofinansowywane-
go z UE. 

Z Urzędem Marszałkowskim zorganizowaliśmy
międzynarodową konferencję pod patronatem Ministra

Sportu i Turystyki pn. ,,Sport zmienia, wolontariat
sportowy – lokalne partnerstwo”, w której udział wzię-
li partnerzy z  Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji, z któ-

rymi realizujemy projekt ,,Sport for change”, współ-
finansowany z programu ,,Uczenie się przez całe

życie”, w ramach projektów partnerskich
GRUNDTVIGA. 

We wrześniu otrzymaliśmy od WM
ROT certyfikat „Mrągowo – festi-
walowe miasto” na najlepszy pro-
dukt turystyczny 2011 r., a woje-
wódzkie obchody Światowego Dnia
Turystyki odbyły się w Mrągowie,

w Hotelu Mrongovia.
W kwietniu 2011

r. Mrągowo
zwyciężyło

w ogól-
n o -

pol-

skim
k o n -

k u r s i e
,,Aktywne

miasto”, wśród
miast do 30 tys.

Wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mrągowie
ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo,

zdj. Archiwum Urzędu Miejskiego, M.Modzelewski

Naszym priorytetem jest być blisko miesz-
kańców, by dzielić się informacjami. Liczymy
na aktywny udział lokalnej społeczności
w rozwoju naszego Miasta. Dlatego zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych na spot-
kanie pt. ,,Co się będzie działo w Mrągowie
w 2012 roku? – porozmawiajmy o budżecie”.
Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2011 r. (pią-
tek), o godz. 16.00, w sali nr 1, UM w Mrą-
gowie przy ul. Królewieckiej 60 A. Na spot-
kaniu przedstawione zostaną działania ma-
jące wpływ na jakość i warunki życia miesz-
kańców oraz plany na przy-
szłość. Tematem przewod-
nim będzie omówienie
działań planowanych na
2012 w oparciu o projekt
budżetu. Przewidziana jest
dyskusja na temat budżetu.
Spotkanie realizowane jest
w ramach akcji Masz Głos,
Masz Wybór, organizowanej
przez Fundację im. Stefana
Batorego i Stowarzysze-
nie Szkoła Liderów.

Pamiętaj! Samorząd to my wszyscy, to nasza
wspólna sprawa, a Twoja opinia ma istotne 
znaczenie. 

mieszkańców. Konkurs promuje
miasta i gminy aktywnie dzia-
łające w sferze sportu amator-
skiego i rekreacji. 

Na te działania i osiągnięcia
złożyła się praca wielu ludzi: radnych, pra-
cowników Urzędu Miasta, jednostek orga-
nizacyjnych, ale i organizacji pozarządowych
i moja. Oczywiście, nie wszystkie zamie-
rzenia udało się zrealizować, ale minął do-
piero pierwszy rok kadencji. Choć na koń-
cowe rezultaty trzeba będzie jeszcze po-
czekać, to jednak uważam, że decyzje po-

dejmowane przeze mnie i radnych idą w do-
brym kierunku. Miasto na koniec 2010 r. mia-

ło dług w wysokości 9,12% dochodów budże-
towych, a planowany na koniec 2011 r. to około

22% i wynika on ze skali realizowanych inwestycji.
Ważne jest, aby dochody podatkowe nie były „prze-

jadane”, lecz efektywnie wykorzystywane.


