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R adni wspólnie z Burmistrz 
Miasta, Otolią Siemieniec w 
ciągu minionych czterech lat 
postawili głównie na inwesty-

cje z dofinansowaniem środkami unijnymi. 
Łącznie w Mrągowie w latach 2007-2010 
zrealizowano 56 projektów, na które z UE 
pozyskano środki w wysokości  115 831 tys. 
zł. Kwota ta w przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca Mrągowa wyniosła 5 329 zł. Dzięki temu 
Mrągowo znalazło się na I miejscu w woj. 
warmińsko-mazurskim w Rankin-
gu ,,Europejska Gmina, Europejskie Miasto 
2010” dotyczącym pozyskanego dofinanso-
wania z UE. W projektach inwestycyjnych 
szczególną wagę nadano oświacie i inwe-

stycjom w infrastrukturę. Jednym z ele-
mentów lepszego funkcjonowania oświaty 
jest poprawa stanu technicznego budyn-
ków. Każdego roku prowadzone są budo-
wy, rozbudowy, modernizacje i remonty 
placówek oświatowych. Nasze szkoły, w 
wynikach egzaminacyjnych, osiągały dobre 
wyniki. Zabezpieczono stałą pomoc w do-
żywianiu uczniów oraz pomoc stypendial-
ną.  
Radni zdecydowali też o przeznaczeniu 
dużej sumy pieniędzy na mieszkania komu-
nalne. Oddano do użytku 40 nowych lokali 
mieszkalnych. Średni czas oczekiwania na 
liście mieszkaniowej wynosi 3 lata i jest 
jednym z najkrótszym w kraju.  

Europejska Kadencja    

V kadencja mrągowskiej Rady Miejskiej dobiega końca. 10 listopada radni wzięli udział V kadencja mrągowskiej Rady Miejskiej dobiega końca. 10 listopada radni wzięli udział V kadencja mrągowskiej Rady Miejskiej dobiega końca. 10 listopada radni wzięli udział V kadencja mrągowskiej Rady Miejskiej dobiega końca. 10 listopada radni wzięli udział 
w uroczystej sesji, na której wspólnie z Burmistrzem, Otolią Siemieniec podsumowali w uroczystej sesji, na której wspólnie z Burmistrzem, Otolią Siemieniec podsumowali w uroczystej sesji, na której wspólnie z Burmistrzem, Otolią Siemieniec podsumowali w uroczystej sesji, na której wspólnie z Burmistrzem, Otolią Siemieniec podsumowali 
kończącą się czteroletnią kadencję.kończącą się czteroletnią kadencję.kończącą się czteroletnią kadencję.kończącą się czteroletnią kadencję.    

Rada Miejska w Mrągowie Rada Miejska w Mrągowie Rada Miejska w Mrągowie Rada Miejska w Mrągowie     
wraz z Burmistrzem, Otolią Siemieniec wraz z Burmistrzem, Otolią Siemieniec wraz z Burmistrzem, Otolią Siemieniec wraz z Burmistrzem, Otolią Siemieniec     
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fragmentem sieci drogowej, gdyż sta-
nowi dojazd do ważnych dla Miasta 
obiektów: Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego „Baza” i plaży miejskiej 
przy os. Grunwaldzkim. Na całej po-
wierzchni położono nawierzchnię z 
brukowej kostki betonowej, która po-
zwala na swobodne poruszanie się pie-
szo lub rowerem lub na dojazd pojaz-
dów uprzywilejowanych. Utwardzona 
nawierzchnia drogowa pozwala na 
bardziej przyjazną środowisku eksplo-
atację gruntów nabrzeża jeziora.    

artystycznym był profesor Adam My-
jak, wsparcia udzielił rzeźbiarz Bole-
sław Marshall, a koordynatorem pro-
jektu była Donata Durka, zaś miejsca 
do pracy twórczej udzielił Zdzisław 
Paśnikowski. 
Budowa Promenady 
Zakończono kolejny etap budowy Pro-
menady. Inwestycja była konieczna dla 
sprawnej komunikacji nad jeziorem i 
maksymalnego wykorzystania walo-
rów nadbrzeża jeziora Czos w ruchu 
turystycznym. Trakt ten jest ważnym 
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Nowe oblicze Miasta 
Samorząd Miasta Mrągowo przygotował 14 wniosków inwestycyjnych o dofinansowanie z UE. Samorząd Miasta Mrągowo przygotował 14 wniosków inwestycyjnych o dofinansowanie z UE. Samorząd Miasta Mrągowo przygotował 14 wniosków inwestycyjnych o dofinansowanie z UE. Samorząd Miasta Mrągowo przygotował 14 wniosków inwestycyjnych o dofinansowanie z UE. 
Dofinansowanie otrzymało już 10 projektów, które zmieniły oblicze naszego Miasta. Dofinansowanie otrzymało już 10 projektów, które zmieniły oblicze naszego Miasta. Dofinansowanie otrzymało już 10 projektów, które zmieniły oblicze naszego Miasta. Dofinansowanie otrzymało już 10 projektów, które zmieniły oblicze naszego Miasta.     

Ś 
cieżki rowerowe i 
spacerowe, fontan-
ny, pasaż handlo-
wy, miejsce na 

przyszły park rzeźb, pla-
ce zabaw dla dzieci i do 
jazdy na rolkach, miejsce 
do gry w kule i nowy 
amfiteatr. Plany związa-
ne z przebudową tere-
nów wokół Jeziorka Ma-
gistrackiego zostały zre-
alizowane. Teraz ten ob-
szar jest  wizytówką mia-
sta. Dzięki tej inwestycji 
Mrągowo zyskało miej-
sce, w którym odbywają 
się letnie imprezy, wystawy, prezen-
tacje oraz pokazy artystyczne. Warto 
pamiętać o tym, że jeszcze przed 
wojną teren ten był jednym z naj-
piękniejszych miejsc w Mrągowie - 
mieszkańcy spacerowali tu i bawili 
się, schodząc z dawnego Wzgórza 
Jaenike, na którym stoi Wieża Bi-
smarcka. 
Rzeźby nad Magistrackim 
Wokół Jeziorka Magistrackiego sta-
nęły rzeźby, stworzone podczas sym-
pozjum rzeźby, którego opiekunem 
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4.500.000 zł. Jest 
już przygotowana 
dokumentacja pry-
watyzacyjna Mia-
steczka Westerno-
wego, co ma za-
pewnić rozwój 
Firmy, rozbudowę 
i n f ra s t r u ktu ry , 
rozszerzenie oferty 
i  u t rz yman i e 
miejsc pracy.  
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Oficjalnie mia-
steczko otworzy-
ło swoje podwoje 
4 lipca 2008 r. 
Realizacja inwe-
stycji przyczyniła 

się do podniesienia atrakcyjności 
turystycznej Mrągowa. Ze względu 
na istniejącą infrastrukturę wiele 
imprez odbywa się właśnie tam. Cał-
kowity koszt inwestycji: 7.781.359,28 
zł. Pozyskane dofinansowanie z UE: 

Budowa miasteczka turystyczno-rozrywkowego MRONGOVILLE – II etap  

Inwestycje oświatowe, sportowe  

i społeczne 
Modernizacja Hali Sportowej 
przy ul. Wojska Polskiego 6  

Hala jest głównym ogólnodostępnym 
obiektem sportowym, wykorzysty-
wanym przez placówki oświatowe, 
stowarzyszenia, organizacje, grupy 
nieformalne, inne jednostki np. straż 
pożarna, policja. Modernizacja  
umożliwiła efektywne wykorzysta-

nie obiektu dla działań ukierunkowa-
nych na aktywizację grup zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, 
poza tym z hali korzystają uczniowie 
mrągowskich szkół.  

Budowa 2 wielofunkcyjnych 
boisk w ramach programu 
"Moje Boisko-Orlik 2012" na 

terenie przy ul. Żołnierskiej 
i przy ZS Nr 4.                
              

Na hali odbył się Klubowy Puchar Polski w Pool Na hali odbył się Klubowy Puchar Polski w Pool Na hali odbył się Klubowy Puchar Polski w Pool Na hali odbył się Klubowy Puchar Polski w Pool 
Bilard Bilard Bilard Bilard ---- Oskar Cup  Oskar Cup  Oskar Cup  Oskar Cup ---- MRĄGOWO 2008.  MRĄGOWO 2008.  MRĄGOWO 2008.  MRĄGOWO 2008.     
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Modernizacja zaplecza  
socjalnego stadionu  
miejskiego - 548 tys. zł. 

Remonty w przedszkolach 
Powiększono liczbę miejsc w przedszko-
lach o 4 oddziały, wychowaniem przed-
szkolnym objęto większą liczbę dzieci. 
Przebudowano Przedszkole Publiczne 
"Bajka" - 759 tys. zł oraz pomieszczenia 
przedszkola „Kubuś” na dwa dodatkowe 
oddziały przedszkolne - 77 tys. zł. 
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Środowiskowy Dom  
Samopomocy 
Z inicjatywy Burmistrza Miasta 3 grudnia 
2007 r., rozpoczął w Mrągowie swoją 
działalność Środowiskowy Dom Samopo-
mocy. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł ponad 600 tys. zł. W domu Samopo-
mocy uruchomiono 40 miejsc dla potrze-
bujących mieszkańców Miasta.  
To pierwsza w mieście tego typu placów-
ka, wspierająca osoby potrzebujące po-
mocy w przezwyciężaniu trudnych sytu-
acji życiowych.  

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  
w Mrągowie 
Całkowita wartość inwestycji – 5 870 540 zł.  
Zakończenie inwestycji planowane jest do 
końca 2011 r. Zadanie obejmuje m.in.: 
termomodernizację budynku MOPS, ZS Nr 
1 przy ul. Kopernika 2A, ZS Nr 4,  
Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” .  

Europejski kompleks sportowy w Mrągowie 
8 listopada 2010 rw Urzędzie Miejskim w Mrągowie 8 listopada 2010 rw Urzędzie Miejskim w Mrągowie 8 listopada 2010 rw Urzędzie Miejskim w Mrągowie 8 listopada 2010 rw Urzędzie Miejskim w Mrągowie 
otwarto oferty złożone na przetarg: Budowa infra-otwarto oferty złożone na przetarg: Budowa infra-otwarto oferty złożone na przetarg: Budowa infra-otwarto oferty złożone na przetarg: Budowa infra-
struktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2, w ramach struktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2, w ramach struktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2, w ramach struktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2, w ramach 
projektu z dofinansowaniem środkami UE. Przy war-projektu z dofinansowaniem środkami UE. Przy war-projektu z dofinansowaniem środkami UE. Przy war-projektu z dofinansowaniem środkami UE. Przy war-
tości kosztorysowej inwestycji ponad 21 mln zł Samo-tości kosztorysowej inwestycji ponad 21 mln zł Samo-tości kosztorysowej inwestycji ponad 21 mln zł Samo-tości kosztorysowej inwestycji ponad 21 mln zł Samo-
rząd Mrągowa pozyskał dofinansowanie z RPO War-rząd Mrągowa pozyskał dofinansowanie z RPO War-rząd Mrągowa pozyskał dofinansowanie z RPO War-rząd Mrągowa pozyskał dofinansowanie z RPO War-
mia i Mazury w wysokości 15 mln zł.mia i Mazury w wysokości 15 mln zł.mia i Mazury w wysokości 15 mln zł.mia i Mazury w wysokości 15 mln zł.    
Oferty złożyły 3 firmy: IPB z Iławy (z kwotą 14 988037 
zł), Ekomelbud z Mrągowa (13 970743 zł) i Mostostal 
Warszawa (13 395596 zł) z najniższą ceną ofertową.  
Nowoczesny kompleks sportowy będzie znajdował się 
przy ulicy Kopernika, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 1. 

W ramach projektu powstanie pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa  wraz z wyposażeniem, połączona łącznikiem z 
Gimnazjum. Wybudowane zostanie boisko do piłki ręcznej i dwa boiska do piłki koszykowej z miejscami siedzącymi dla wi-
dzów, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy oraz boisko do piłki siatkowej, bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa do biegu na 
60 m, skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą.  Dodatkowo powstanie 60 nowych miejsc parkingowych wraz z moder-
nizacją i aranżacją małej architektury oraz terenów zielonych, ekologiczna ścieżka edukacyjna, nowoczesna infrastruktura 
wokół obiektów sportowych i oświatowych. Dofinansowanie do  inwestycji mrągowskiego samorządu pochodzi z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania tego projektu jest największą z dotychczas uzyskanych dofi-
nansowań z Unii Europejskiej dla projektów Gminy Miasto Mrągowo. 

Wizualizacja hali sportowoWizualizacja hali sportowoWizualizacja hali sportowoWizualizacja hali sportowo----widowiskowej widowiskowej widowiskowej widowiskowej     
w Mrągowie połączonej łącznikiem z budynkiem w Mrągowie połączonej łącznikiem z budynkiem w Mrągowie połączonej łącznikiem z budynkiem w Mrągowie połączonej łącznikiem z budynkiem 
Gimnazjum Nr 2Gimnazjum Nr 2Gimnazjum Nr 2Gimnazjum Nr 2    

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w zaadap-Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w zaadap-Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w zaadap-Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w zaadap-
towanym, przez Miasto, na ten cel budynku przy towanym, przez Miasto, na ten cel budynku przy towanym, przez Miasto, na ten cel budynku przy towanym, przez Miasto, na ten cel budynku przy 
ulicy Królewieckiej 34. ulicy Królewieckiej 34. ulicy Królewieckiej 34. ulicy Królewieckiej 34.     Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 przy  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 przy  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 przy  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 przy      

ul. Kopernika po termomodernizacji. ul. Kopernika po termomodernizacji. ul. Kopernika po termomodernizacji. ul. Kopernika po termomodernizacji.     

Budynek MOPS po zakończonym remoncieBudynek MOPS po zakończonym remoncieBudynek MOPS po zakończonym remoncieBudynek MOPS po zakończonym remoncie    

Wyremontowany budynek Przedszkola ,,Bajka”  
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 Realizowane  i przewidziane do realizacji  

zadania inwestycyjne 

Zagospodarowanie Parku  
Lotników i Placu Wyzwolenia 
oraz terenów wokół budynku 
użyteczności publicznej przy 
ul. Królewieckiej 60A 
Koszt inwestycji, która zakończyć się ma 
w czerwcu przyszłego roku to ponad 1,8 
mln zł. Środki na tę inwestycję Samorząd 
Miasta pozyskał z Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury w ramach działania 
4.2 Rewitalizacja miast. W ramach inwe-
stycji wykonany zostanie duży parking i 
uporządkowany zostanie teren wokół 
Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Po-
wiatowego, a także zagospodarowany 
zostanie Plac Wyzwolenia.  W tym zada-
niu Starostwo Powiatowe wsparło tą 
inwestycję kwotą 120 892 zł. 

Budowa ekomariny z Centrum 
Edukacji Ekologicznej wraz  
z infrastrukturą sportową,  
socjalną i placem zabaw  
Przewidywany koszt inwestycji to 8 mln 
zł., ponad 2,6 mln zł pozyskano z RPO. 
Termin realizacji projektu przewidziano   
na 2011 rok.  
,,Mrągowo –  
wyrzeźbione  miasto” 
"Mrągowo-wyrzeźbione miasto"- to dwu-
etapowa impreza artystyczno - kulturalna 
polegająca na połączeniu różnych form 
sztuki, dla wykreowania nowej, unikato-
wej atrakcji turystycznej regionu - pro-
duktu o marce Mrągowo - wyrzeźbione 
miasto. W ramach zadania powstało już 7 

unikalnych rzeźb, które 
zdobią teren Placu PCK 
w Mrągowie. Przepro-
wadzono 2 kampanie 
promujące produkt, 
utworzono stronę inter-
netową, zorganizowano 
widowisko łączące różne 
formy działań artystycz-
nych (rzeźby, teatr i 
muzykę).  

Modernizacja  
i rozbudowa  
regionalnego 
systemu  
informacji  
turystycznej  
Gmina  Miasto Mrągowo w czerwcu br. 

przystąpiła do realiza-
cji projektu  partner-
skiego koordynowanego 
przez Departament 
Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego. Zadanie 
obejmuje przystosowa-
nie pomieszczeń na 
potrzeby informacji 
turystycznej w budynku 
CKiT w Mrągowie. 
Zakupione zostaną me-
ble oraz sprzęt kompu-
terowy dostosowane do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Przewidzia-

KADENCJA 2006KADENCJA 2006KADENCJA 2006KADENCJA 2006----2007200720072007    KADENCJA 2006KADENCJA 2006KADENCJA 2006KADENCJA 2006----2010201020102010    

ne jest także w ramach projektu wydanie 
folderów promocyjnych o regionie, infor-
matorów tematycznych i informacji o 
atrakcjach turystycznych w formie audio-
booku. Całkowita wartość projektu: 98 975 
zł. 
Modernizacja Amfiteatru  
Na decyzję oczekuje wniosek na Przebudo-
wę Amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra. 
Miasto posiada kompletną dokumentację 
techniczną na budowę basenu krytego 
wraz z zadaszonym lodowiskiem, który 
zgłaszano do konkursów w celu pozyskania 
środków z UE, lecz mimo wysokich ocen 
ekspertów, decyzją Zarządu Województwa 
nie uzyskał dofinansowania i znalazł się na 
I miejscu listy rezerwowej. 

Nowy wygląd AmfiteatruNowy wygląd AmfiteatruNowy wygląd AmfiteatruNowy wygląd Amfiteatru    
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Modernizacje dróg w Mieście  

W e współpracy z 
GDDKiA doprowa-
dzono do budowy: 
Zachodniej Ob-

wodnicy Mrągowa w ciągu drogi 
krajowej nr 59 wraz z przebudową 
skrzyżowań przy przejeździe kolejo-
wym i modernizacją dróg krajowych 
w mieście - 134,660 mln zł, ronda 
przy byłym PKS-ie wraz z budową 
zatok autobusowych w ul. Wojska 
Polskiego, Warszawskiej i Mrongo-
wiusza - 3,051 mln zł, ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż ulicy Wojska 
Polskiego wraz z infrastrukturą tech-
niczną - 809 tys. zł. W GDDKiA 
trwają procedury i uzgodnienia przy-
gotowujące budowę obwodnicy Mrą-
gowa w drodze krajowej Nr 16 oraz 
przebudowę drogi wojewódzkiej z 
Kętrzyna do Mrągowa. 
Wykonano szereg miejskich inwe-
stycji, z tego zakończono m.in.: prze-
budowę ulic i placów osiedla Parko-
wa - 1,505 mln zł, przebudowę dróg 
w ul. Moniuszki - 1,983mln zł, Pod-
miejskiej - 418 tys. zł, Polnej - 398tys 
zł, Sobczyńskiego - 424 tys. zł, ulic 
os. Mazurskie - 1,661 mln zł, ciąg 
pieszo-rowerowy w ul. Młodkow-
skiego do cmentarza - 1,171 mln zł, 
budowa kanalizacji deszczowej od 
ulicy Wojska Polskiego przez Żoł-

nierską, Piaskową, M. C. Skłodow-
skiej - 2,764 mln zł, przebudowa 
przez Powiat drogi w ulicy Młynowej 
- 3,740 mln zł oraz wykonanie ciągu 
komunikacyjnego os. Mazurskie - ul. 
Okulickiego - 3,5mln zł przy party-
cypacji Miasta. Przebudowano chod-
niki: na ul. Dziękczynna, Słoneczna, 
Krzywa - 864 tys. zł. Zmodernizowa-
no schody przy ulicy Oficerskiej, 
Kopernika, Słonecznej i Nadbrzeżnej 
oraz sięgacze na ul. Słonecznej. Wiele 
prac porządkowych i remontowych 
wykonali pracownicy zatrudnieni w 

ramach robót publicznych i inter-
wencyjnych. W trakcie realizacji są, 
m.in.: budowa ciągu pieszo -
jezdnego nad jeziorem Sołtysko -  
I etap 2,6 mln zł.  Włączono do zaso-
bu dróg gminnych drogi powiatowe 
w mieście z jednoczesnym uporząd-
kowaniem spraw związanych z ich 
zarządzaniem, utrzymaniem oraz 
remontami i inwestycjami. W przy-
szłym roku nastąpi przejęcie do zaso-
bu dróg gminnych, części dróg krajo-
wych po ich modernizacji. 

MRĄGOWO JEST SOLIDNYM  
PARTNEREM 
 
Mirosław Nicewicz, Dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Od-
dział w Olsztynie mówi o 
współpracy z władzami 
Miasta: 

Przygotowanie inwestycji drogowych to 
skomplikowane zadanie. Szczególnie po-
ziom jego trudności wzrasta w przypadku 
zadań realizowanych na terenie  obszarów 
miejskich lub w ich sąsiedztwie, ze względu 
na mnogość stron postępowania i koniecz-
ność godzenia wielu sprzecznych interesów. 
Rodzi się wtedy wiele problemów, w rozwią-
zaniu których bardzo pomocny staje się 
lokalny samorząd. Władze Mrągowa udo-
wodniły, że w procesie przygotowania inwe-
stycji nie są wyłącznie instytucją wydającą 
kolejne uzgodnienia, a solidnym partnerem.  

Pierwsze w mieście rondo zastąpiło stare skrzyżowanie, przez które w mieście tworzyły się korki. Pierwsze w mieście rondo zastąpiło stare skrzyżowanie, przez które w mieście tworzyły się korki. Pierwsze w mieście rondo zastąpiło stare skrzyżowanie, przez które w mieście tworzyły się korki. Pierwsze w mieście rondo zastąpiło stare skrzyżowanie, przez które w mieście tworzyły się korki. 
Dzięki zmodernizowaniu skrzyżowania teren zyskał nowy układ funkcjonalny, włącznie z odcin-Dzięki zmodernizowaniu skrzyżowania teren zyskał nowy układ funkcjonalny, włącznie z odcin-Dzięki zmodernizowaniu skrzyżowania teren zyskał nowy układ funkcjonalny, włącznie z odcin-Dzięki zmodernizowaniu skrzyżowania teren zyskał nowy układ funkcjonalny, włącznie z odcin-
kiem do ulicy Kopernika i podniósł się jego walor estetyczny. Rondo jest także bezpieczne zarów-kiem do ulicy Kopernika i podniósł się jego walor estetyczny. Rondo jest także bezpieczne zarów-kiem do ulicy Kopernika i podniósł się jego walor estetyczny. Rondo jest także bezpieczne zarów-kiem do ulicy Kopernika i podniósł się jego walor estetyczny. Rondo jest także bezpieczne zarów-
no dla kierowców jak i pieszych.no dla kierowców jak i pieszych.no dla kierowców jak i pieszych.no dla kierowców jak i pieszych.    

ESTESTESTEST----4 (estakada) 4 (estakada) 4 (estakada) 4 (estakada) ---- Obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągi DK Obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągi DK Obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągi DK Obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągi DK----59 nad 59 nad 59 nad 59 nad 
rz. Dajną, ul. Młynową i dojazdem do Mrongoville.rz. Dajną, ul. Młynową i dojazdem do Mrongoville.rz. Dajną, ul. Młynową i dojazdem do Mrongoville.rz. Dajną, ul. Młynową i dojazdem do Mrongoville.    
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Rozwiązywanie problemów  

mieszkaniowych  

mieszkanie osób i rodzin zakwalifi-
kowanych na komunalną listę miesz-
kaniową w Mrągowie, to 3 lata. Kom-
pleksowo dokonywano zamiany 

mieszkań w celu ich dostosowania 
do wielkości rodziny. Wykonano 
duży zakres remontów budynków 
mieszkalnych i mieszkań, poprawia-
jąc ich stan techniczny, standard 
zamieszkania i przywracając histo-
ryczny wygląd,  na co wydano  3,556 
mln zł. Sprzedano deweloperom pod 
budownictwo mieszkaniowe przygo-
towane tereny inwestycyjne, po-
większając w ten sposób ofertę i do-
stępność mieszkań na mrągowskim 
rynku. Miasto zbywało w przystęp-
nych cenach mieszkania do remontu, 
z zasobu komunalnego, będące ostat-
nimi we wspólnotach.  

K reowana przez Burmistrza Miasta polityka mieszkanio-
wa opiera się na uchwalo-

nym przez Radę Miejską, w 2007 r., 
“Wieloletnim programie gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem mia-
sta Mrągowa, w latach 2007 – 2011”. 
Opracowany program uwzględnia 
m.in. potrzeby mieszkaniowe, okre-
śla zasady polityki czynszowej, pla-
nowaną sprzedaż mieszkań oraz  za-
kres realizacji robót inwestycyjnych i 
remontowych w celu zabezpieczenia 
niezbędnej ilości  mieszkań dla ro-
dzin najuboższych.  
Oddano do użytku 40 nowych  
mieszkań komunalnych. Kupiono od 
Starostwa hotel przy ul. Młodkow-
skiego w celu jego przebudowy na 
wielorodzinny budynek komunalny 
z mieszkaniami przystosowanymi dla 
osób starszych i niepełnosprawnych. 
Projekt przebudowy zgłoszony zosta-
nie w 2011r. do rządowego programu 
dopłat w celu uzyskania dofinanso-
wania do tej inwestycji. Ilość odda-
nych mieszkań komunalnych daje 
nam jedno z pierwszych miejsc w 
regionie i w kraju (w kraju staty-
stycznie 1 gmina oddaje 1 mieszkanie 
w roku). Średni czas oczekiwania na 

Budynek komunalny na ul. Kolejowej dla 32 rodzin. Budynek komunalny na ul. Kolejowej dla 32 rodzin. Budynek komunalny na ul. Kolejowej dla 32 rodzin. Budynek komunalny na ul. Kolejowej dla 32 rodzin. Na wniosek Burmistrza Rada Miasta Na wniosek Burmistrza Rada Miasta Na wniosek Burmistrza Rada Miasta Na wniosek Burmistrza Rada Miasta 
podjęła uchwałę o przebudowie tej nieruchomości na mieszkania komunalne. podjęła uchwałę o przebudowie tej nieruchomości na mieszkania komunalne. podjęła uchwałę o przebudowie tej nieruchomości na mieszkania komunalne. podjęła uchwałę o przebudowie tej nieruchomości na mieszkania komunalne.     

Zakończone remonty  budynków komunalnych na ulicy Roosevelta 4 i 10 i Bohaterów Warszawy 7 (kolejno na zdjęciach).Zakończone remonty  budynków komunalnych na ulicy Roosevelta 4 i 10 i Bohaterów Warszawy 7 (kolejno na zdjęciach).Zakończone remonty  budynków komunalnych na ulicy Roosevelta 4 i 10 i Bohaterów Warszawy 7 (kolejno na zdjęciach).Zakończone remonty  budynków komunalnych na ulicy Roosevelta 4 i 10 i Bohaterów Warszawy 7 (kolejno na zdjęciach).    

Budynek komunalny na terenie byłych koszar.Budynek komunalny na terenie byłych koszar.Budynek komunalny na terenie byłych koszar.Budynek komunalny na terenie byłych koszar.    
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Projekty UE dla mrągowian 

W  ramach programów 
tzw. „miękkich” miej-
ski samorząd pozyskał 
dofinansowanie z UE 

na 17 projektów 17 projektów 17 projektów 17 projektów m.in.: 
---- „Wstęp do edukacji” „Wstęp do edukacji” „Wstęp do edukacji” „Wstęp do edukacji”---- 46 tys. zł .  46 tys. zł .  46 tys. zł .  46 tys. zł . Celem 
głównym projektu było zwiększenie ak-
tywności edukacyjnej mieszkańców mia-
sta Mrągowo w zakresie umiejętności 
korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych.    
    ---- „Od lokalnej inicjatywy do pełnej kul- „Od lokalnej inicjatywy do pełnej kul- „Od lokalnej inicjatywy do pełnej kul- „Od lokalnej inicjatywy do pełnej kul-
tury”tury”tury”tury”---- 50 tys. zł .  50 tys. zł .  50 tys. zł .  50 tys. zł . Celem głównym było 
podjęcie działań na rzecz rozwoju eduka-
cji społeczności miasta Mrągowo, poprzez 
stworzenie możliwości udziału w aktyw-
nym życiu kulturalnym.    W ramach pro-
jektu zostały zorganizowane i przepro-
wadzone wyjazdy na spektakle kultural-
ne, organizowane w większych ośrod-
kach miejskich. Na podstawie otwartego 
naboru zostało zorganizowanych 10 grup 
mieszkańców, po ok. 42 osób każda gru-
pa, co łącznie stanowiło 420 mieszkań-
ców Mrągowa.  
---- „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie  „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie  „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie  „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie 
będzie umiał” będzie umiał” będzie umiał” będzie umiał” ---- 341 tys. zł.  341 tys. zł.  341 tys. zł.  341 tys. zł. W ramach 
projektu w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
i Nr 2 oraz Przedszkolu Niepublicznym 
„Kubuś” zorganizowane zostały zajęcia 
logopedyczne, zajęcia gimnastyki korek-
cyjnej, zajęcia badawczo – dydaktyczne 
pn. „Miłośnik mazurskiej przyrody”, 
zajęcia plastyczne pn. „Upiększanie świa-
ta” oraz zajęcia dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych pn. „Razem z sową ruszam 

głową”. Dodatkowo działanie obejmowa-
ło wydłużenie czasu pracy Przedszkola 
Niepublicznego „Kubuś” oraz utworzenie 
nowego oddziału o wydłużonym czasie 
pracy w Przedszkolu Publicznym 
„Stokrotka”    
„Z komputerem od A do Z” „Z komputerem od A do Z” „Z komputerem od A do Z” „Z komputerem od A do Z” ---- 49 tys. zł.  49 tys. zł.  49 tys. zł.  49 tys. zł. 
Projekt  był współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Celem głów-
nym projektu było zwiększenie aktyw-
ności edukacyjnej mieszkańców, którzy 
zakończyli już edukację, w zakresie 
umiejętności korzystania z nowocze-
snych technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych.  W ramach projektu 
zostały zorganizowane trzy 40 - godzin-
ne kursy komputerowe  dla 15 - osobo-
wych grup uczestników.  
„Ja i mój komputer”„Ja i mój komputer”„Ja i mój komputer”„Ja i mój komputer”---- 49 tys. zł.  49 tys. zł.  49 tys. zł.  49 tys. zł. W ra-
mach projektu zostały zorganizowane 3 
edycje kursu komputerowego dla 45 
mieszkańców Mrągowa. Każda edycja 
trwała 40 godzin.  
----  „Z angielskim łatwiej”  „Z angielskim łatwiej”  „Z angielskim łatwiej”  „Z angielskim łatwiej”---- 47 tys. zł  47 tys. zł  47 tys. zł  47 tys. zł     
----    „Upowszechnianie dostępu do Internetu „Upowszechnianie dostępu do Internetu „Upowszechnianie dostępu do Internetu „Upowszechnianie dostępu do Internetu 
wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym"wykluczeniem cyfrowym"wykluczeniem cyfrowym"wykluczeniem cyfrowym"---- 856 tys. z 856 tys. z 856 tys. z 856 tys. złłłł    
---- „Lekcja projektowania ogrodów”  „Lekcja projektowania ogrodów”  „Lekcja projektowania ogrodów”  „Lekcja projektowania ogrodów” ---- 46 tys. zł,  46 tys. zł,  46 tys. zł,  46 tys. zł,     
---- „W krainie Kłobuka  „W krainie Kłobuka  „W krainie Kłobuka  „W krainie Kłobuka ---- legendy mazur- legendy mazur- legendy mazur- legendy mazur-
skie dla aktywnej integracji”skie dla aktywnej integracji”skie dla aktywnej integracji”skie dla aktywnej integracji”---- 50 tys. zł,  50 tys. zł,  50 tys. zł,  50 tys. zł,     
----    „Modernizacja i rozbudowa regionalnego „Modernizacja i rozbudowa regionalnego „Modernizacja i rozbudowa regionalnego „Modernizacja i rozbudowa regionalnego 
systemu informacji turystycznej”systemu informacji turystycznej”systemu informacji turystycznej”systemu informacji turystycznej”---- 100 tys. zł, 100 tys. zł, 100 tys. zł, 100 tys. zł,        
„Co po kryzysie, branże przyszłości w „Co po kryzysie, branże przyszłości w „Co po kryzysie, branże przyszłości w „Co po kryzysie, branże przyszłości w 
rozwoju miasta Mrągowa.”rozwoju miasta Mrągowa.”rozwoju miasta Mrągowa.”rozwoju miasta Mrągowa.”---- 24 tys. zł.  24 tys. zł.  24 tys. zł.  24 tys. zł.     
    

Pozyskano łącznie kwotę  
1,658 mln zł.  

 

Podległe placówki pozyskały: Podległe placówki pozyskały: Podległe placówki pozyskały: Podległe placówki pozyskały:     
Centrum Kultury i Turystyki – „Szansa „Szansa „Szansa „Szansa 
na równy start”na równy start”na równy start”na równy start”----    2 edycje - 100 tys. zł,  
Gimnazjum Nr 2 w ZS Nr1- „Uczenie się Uczenie się Uczenie się Uczenie się 
przez całe życie w ramach Programu przez całe życie w ramach Programu przez całe życie w ramach Programu przez całe życie w ramach Programu 
Comenius”Comenius”Comenius”Comenius” – 100 tys. zł,  
Zespół Szkół Nr 4 – „Edukacja sportowa „Edukacja sportowa „Edukacja sportowa „Edukacja sportowa ––––    
nowe praktyki”nowe praktyki”nowe praktyki”nowe praktyki”- 50 tys. zł, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej –––– „Czas Aktywności  „Czas Aktywności  „Czas Aktywności  „Czas Aktywności 
Społecznej Społecznej Społecznej Społecznej ---- lokalny program pomocy  lokalny program pomocy  lokalny program pomocy  lokalny program pomocy 
społecznej MOPS w Mrągowie, skierowa-społecznej MOPS w Mrągowie, skierowa-społecznej MOPS w Mrągowie, skierowa-społecznej MOPS w Mrągowie, skierowa-
ny do osób zagrożonych wykluczeniem ny do osób zagrożonych wykluczeniem ny do osób zagrożonych wykluczeniem ny do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”społecznym”społecznym”społecznym”- 2 edycje - 862 tys. zł.  
 

Razem placówki pozyskały  
1,112 mln zł. 

Zakończenie kursu „Lekcja projektowania ogrodów”, Zakończenie kursu „Lekcja projektowania ogrodów”, Zakończenie kursu „Lekcja projektowania ogrodów”, Zakończenie kursu „Lekcja projektowania ogrodów”, 
projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . 

50 rodzin z Mrągowa otrzyma  

darmowe komputery 
Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Unii Europej-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Unii Europej-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Unii Europej-Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Unii Europej-
skiej na realizacje projektu pn. "Upowszechnianie dostępu do Inter-skiej na realizacje projektu pn. "Upowszechnianie dostępu do Inter-skiej na realizacje projektu pn. "Upowszechnianie dostępu do Inter-skiej na realizacje projektu pn. "Upowszechnianie dostępu do Inter-
netu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem netu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem netu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem netu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym", opracowanego w ramach Programu Operacyjnego cyfrowym", opracowanego w ramach Programu Operacyjnego cyfrowym", opracowanego w ramach Programu Operacyjnego cyfrowym", opracowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 Innowacyjna Gospodarka 2007 Innowacyjna Gospodarka 2007 Innowacyjna Gospodarka 2007 ---- 2013, Działanie 8.3  2013, Działanie 8.3  2013, Działanie 8.3  2013, Działanie 8.3     

–––– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –––– eInclusion. eInclusion. eInclusion. eInclusion.    
W ramach projektu zostanie zakupionych 50 zestawów komputerowych dla 50 gospodarstw domo-
wych. Cel ogólny  projektu to poprawa sytuacji życiowej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z Mia-
sta Mrągowa, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, poprzez zapewnienie komputera z dostępem do 
Internetu. Cele szczegółowe to: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa pozycji 
na rynku pracy osób dorosłych, poprawa aktywności w życiu społecznym osób dorosłych oraz dzieci i 
młodzieży. Rekrutacja gospodarstw domowych opierać się będzie o kryteria dostępu i kryteria punkto-
we. Członkowie rodzin zakwalifikowanych do projektu odbędą szkolenie komputerowe. Trwałość 
projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Całkowita wartość projek-
tu to 855 652 zł., w tym z UE 618 208 zł. 

Zakończenie I edycji kursu ,,Ja i mój komputer”.Zakończenie I edycji kursu ,,Ja i mój komputer”.Zakończenie I edycji kursu ,,Ja i mój komputer”.Zakończenie I edycji kursu ,,Ja i mój komputer”.    

Uczestnicy projektu „Od lokalnej inicjatywy do pełnej Uczestnicy projektu „Od lokalnej inicjatywy do pełnej Uczestnicy projektu „Od lokalnej inicjatywy do pełnej Uczestnicy projektu „Od lokalnej inicjatywy do pełnej 
kultury”.kultury”.kultury”.kultury”.    
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Sport w Mieście 

S ukcesy sportowców „Bazy Mrągo-wo” to powód do dumy dla nas 
wszystkich i znakomita promocja 
Miasta. „Mrągowia” Mrągowo repre-

zentuje Miasto w III lidze piłki nożnej, a 
juniorzy młodsi w lidze wojewódzkiej. Wiele 
sukcesów odnieśli młodzi mrągowscy kola-
rze. Rozwinęły się nowe dyscypliny sportu, 
przy wsparciu Miasta, prywatnych sponso-
rów, pomocy rodziców i zaangażowaniu 
społeczników, pasjonatów sportu. Co roku 
Urząd Miejski wspiera organizacje i kluby 
sportowe kwotą ponad 300 tys zł. Pieniądze 
te przeznaczane są na  wspieranie rozwoju 
sportu wśród dzieci i młodzieży. Od kilku lat 
Samorząd  inwestuje w rozwój bazy sporto-
wej. Doposażono place i boiska w urządzenia 
do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową, 
zakupiono wyposażenie skate parku i siłow-
nie, wyposażono w urządzenia place zabaw 
dla dzieci.  

5555----lecie istnienia obchodzi w tym roku Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe. Sportowa organizacja skupia głównie młodzież, lecie istnienia obchodzi w tym roku Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe. Sportowa organizacja skupia głównie młodzież, lecie istnienia obchodzi w tym roku Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe. Sportowa organizacja skupia głównie młodzież, lecie istnienia obchodzi w tym roku Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe. Sportowa organizacja skupia głównie młodzież, 
której pasją jest jazda na rowerze. Obecnie MSR liczy 46 zawodników. Mrągowscy kolarze są w czołówce wojewódzkiej, na której pasją jest jazda na rowerze. Obecnie MSR liczy 46 zawodników. Mrągowscy kolarze są w czołówce wojewódzkiej, na której pasją jest jazda na rowerze. Obecnie MSR liczy 46 zawodników. Mrągowscy kolarze są w czołówce wojewódzkiej, na której pasją jest jazda na rowerze. Obecnie MSR liczy 46 zawodników. Mrągowscy kolarze są w czołówce wojewódzkiej, na 
wyścigach szosowych czy górskich zawsze zajmują wysokie miejsca. Dobre wyniki odnotowywane są również na arenie kraju. wyścigach szosowych czy górskich zawsze zajmują wysokie miejsca. Dobre wyniki odnotowywane są również na arenie kraju. wyścigach szosowych czy górskich zawsze zajmują wysokie miejsca. Dobre wyniki odnotowywane są również na arenie kraju. wyścigach szosowych czy górskich zawsze zajmują wysokie miejsca. Dobre wyniki odnotowywane są również na arenie kraju.     

KADENCJA 2006KADENCJA 2006KADENCJA 2006KADENCJA 2006----2010201020102010    

Klub Sportowy Baza Mrągowo obchodzi w tym roku 60Klub Sportowy Baza Mrągowo obchodzi w tym roku 60Klub Sportowy Baza Mrągowo obchodzi w tym roku 60Klub Sportowy Baza Mrągowo obchodzi w tym roku 60----lecie istnienia. Sukcesy sportowców Bazy Mrągowo to lecie istnienia. Sukcesy sportowców Bazy Mrągowo to lecie istnienia. Sukcesy sportowców Bazy Mrągowo to lecie istnienia. Sukcesy sportowców Bazy Mrągowo to 
powód do dumy dla nas wszystkich i znakomita promocja miasta. W b.r. czterem sportowcom z naszego miasta powód do dumy dla nas wszystkich i znakomita promocja miasta. W b.r. czterem sportowcom z naszego miasta powód do dumy dla nas wszystkich i znakomita promocja miasta. W b.r. czterem sportowcom z naszego miasta powód do dumy dla nas wszystkich i znakomita promocja miasta. W b.r. czterem sportowcom z naszego miasta 
przyznane zostały nagrody Samorządu Województwa Warmińskoprzyznane zostały nagrody Samorządu Województwa Warmińskoprzyznane zostały nagrody Samorządu Województwa Warmińskoprzyznane zostały nagrody Samorządu Województwa Warmińsko----Mazurskiego za osiągnięcia sportowe. Wśród Mazurskiego za osiągnięcia sportowe. Wśród Mazurskiego za osiągnięcia sportowe. Wśród Mazurskiego za osiągnięcia sportowe. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się Sara Piasecka, Tomasz Januszewski, Arkadiusz Brzozowski oraz trener Tomasz Gintowtnagrodzonych znaleźli się Sara Piasecka, Tomasz Januszewski, Arkadiusz Brzozowski oraz trener Tomasz Gintowtnagrodzonych znaleźli się Sara Piasecka, Tomasz Januszewski, Arkadiusz Brzozowski oraz trener Tomasz Gintowtnagrodzonych znaleźli się Sara Piasecka, Tomasz Januszewski, Arkadiusz Brzozowski oraz trener Tomasz Gintowt----
Dziewiałtowski.Dziewiałtowski.Dziewiałtowski.Dziewiałtowski.    

MKS Mrągowia w III lidze !!! Po wielu latach gry MKS Mrągowii Mrągowo w IV lidze piłki nożnej spełniło się ma-MKS Mrągowia w III lidze !!! Po wielu latach gry MKS Mrągowii Mrągowo w IV lidze piłki nożnej spełniło się ma-MKS Mrągowia w III lidze !!! Po wielu latach gry MKS Mrągowii Mrągowo w IV lidze piłki nożnej spełniło się ma-MKS Mrągowia w III lidze !!! Po wielu latach gry MKS Mrągowii Mrągowo w IV lidze piłki nożnej spełniło się ma-
rzenie piłkarzy, kibiców, działaczy sportowych i władz samorządowych Mrągowa. Na zdjęciu zespół MKS Mrągowia rzenie piłkarzy, kibiców, działaczy sportowych i władz samorządowych Mrągowa. Na zdjęciu zespół MKS Mrągowia rzenie piłkarzy, kibiców, działaczy sportowych i władz samorządowych Mrągowa. Na zdjęciu zespół MKS Mrągowia rzenie piłkarzy, kibiców, działaczy sportowych i władz samorządowych Mrągowa. Na zdjęciu zespół MKS Mrągowia 
Mrągowo po awansie do III ligi wraz z trenerem, działaczami piłkarskimi oraz sponsorami i władzami samorządowy-Mrągowo po awansie do III ligi wraz z trenerem, działaczami piłkarskimi oraz sponsorami i władzami samorządowy-Mrągowo po awansie do III ligi wraz z trenerem, działaczami piłkarskimi oraz sponsorami i władzami samorządowy-Mrągowo po awansie do III ligi wraz z trenerem, działaczami piłkarskimi oraz sponsorami i władzami samorządowy-
mi Miasta. mi Miasta. mi Miasta. mi Miasta. Foto Andrzej CudoFoto Andrzej CudoFoto Andrzej CudoFoto Andrzej Cudo     

Intensywnie działają kluby wschodnich sztuk walki. Intensywnie działają kluby wschodnich sztuk walki. Intensywnie działają kluby wschodnich sztuk walki. Intensywnie działają kluby wschodnich sztuk walki. 
Na zdj. zawodnik Mrągowskiego Klubu Kyokushin Na zdj. zawodnik Mrągowskiego Klubu Kyokushin Na zdj. zawodnik Mrągowskiego Klubu Kyokushin Na zdj. zawodnik Mrągowskiego Klubu Kyokushin 
Karate Karate Karate Karate     

W Mrągowie po kilkunastu latach przerwy w grze W Mrągowie po kilkunastu latach przerwy w grze W Mrągowie po kilkunastu latach przerwy w grze W Mrągowie po kilkunastu latach przerwy w grze 
klubu piłki siatkowej w rozgrywkach wojewódzkich klubu piłki siatkowej w rozgrywkach wojewódzkich klubu piłki siatkowej w rozgrywkach wojewódzkich klubu piłki siatkowej w rozgrywkach wojewódzkich 
postanowiono założyć Uczniowski Klub Sportowy, postanowiono założyć Uczniowski Klub Sportowy, postanowiono założyć Uczniowski Klub Sportowy, postanowiono założyć Uczniowski Klub Sportowy, 
który będzie aktywnie uczestniczył w rozgrywkach który będzie aktywnie uczestniczył w rozgrywkach który będzie aktywnie uczestniczył w rozgrywkach który będzie aktywnie uczestniczył w rozgrywkach 
WMZPS.WMZPS.WMZPS.WMZPS.    

Tenisiści MKS Mrągowia w obecnym sezonie wystę-Tenisiści MKS Mrągowia w obecnym sezonie wystę-Tenisiści MKS Mrągowia w obecnym sezonie wystę-Tenisiści MKS Mrągowia w obecnym sezonie wystę-
pują w III lidze, w której po reorganizacji znajduje pują w III lidze, w której po reorganizacji znajduje pują w III lidze, w której po reorganizacji znajduje pują w III lidze, w której po reorganizacji znajduje 
się 8 drużyn. się 8 drużyn. się 8 drużyn. się 8 drużyn.     
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Promocja Miasta  
Pozytywna opinia o mieście, jest kluczem do przyciągnięcia inwestorów, turystów, pracodawców, zainteresowania mediów, ale Pozytywna opinia o mieście, jest kluczem do przyciągnięcia inwestorów, turystów, pracodawców, zainteresowania mediów, ale Pozytywna opinia o mieście, jest kluczem do przyciągnięcia inwestorów, turystów, pracodawców, zainteresowania mediów, ale Pozytywna opinia o mieście, jest kluczem do przyciągnięcia inwestorów, turystów, pracodawców, zainteresowania mediów, ale 
także w równym stopniu pozytywna opinia jest ważna dla jego mieszkańców. Głównym celem działań promocyjnych jest także w równym stopniu pozytywna opinia jest ważna dla jego mieszkańców. Głównym celem działań promocyjnych jest także w równym stopniu pozytywna opinia jest ważna dla jego mieszkańców. Głównym celem działań promocyjnych jest także w równym stopniu pozytywna opinia jest ważna dla jego mieszkańców. Głównym celem działań promocyjnych jest 
wzbudzenie zainteresowania Mrągowem, które w przyszłości doprowadzi do szeregu pozytywnych skojarzeń, skutkujących wzbudzenie zainteresowania Mrągowem, które w przyszłości doprowadzi do szeregu pozytywnych skojarzeń, skutkujących wzbudzenie zainteresowania Mrągowem, które w przyszłości doprowadzi do szeregu pozytywnych skojarzeń, skutkujących wzbudzenie zainteresowania Mrągowem, które w przyszłości doprowadzi do szeregu pozytywnych skojarzeń, skutkujących 
zamieszkaniem w mieście nad Czosem, spędzaniem w nim wolnego czasu lub podjęciu działań gospodarczo zamieszkaniem w mieście nad Czosem, spędzaniem w nim wolnego czasu lub podjęciu działań gospodarczo zamieszkaniem w mieście nad Czosem, spędzaniem w nim wolnego czasu lub podjęciu działań gospodarczo zamieszkaniem w mieście nad Czosem, spędzaniem w nim wolnego czasu lub podjęciu działań gospodarczo –––– inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych.    

Mrągowo miasto festiwali  
Międzynarodowy Festiwal Piknik Country Międzynarodowy Festiwal Piknik Country Międzynarodowy Festiwal Piknik Country Międzynarodowy Festiwal Piknik Country 
MrągowoMrągowoMrągowoMrągowo    

Mrągowo miasto ludzi  
aktywnych  
PGNiG Bezpiecznie nad wodą PGNiG Bezpiecznie nad wodą PGNiG Bezpiecznie nad wodą PGNiG Bezpiecznie nad wodą     

Najlepsze siatkarki zagrały w MrągowieNajlepsze siatkarki zagrały w MrągowieNajlepsze siatkarki zagrały w MrągowieNajlepsze siatkarki zagrały w Mrągowie    

Mrągowo miasto ciekawych  

inicjatyw  
660660660660----lecie Mrągowa lecie Mrągowa lecie Mrągowa lecie Mrągowa     
Rok 2008 był rokiem obchodów 660-lecia 
Mrągowa. To również wiele okazji do promocji 
Mrągowa. Liczne imprezy, konkursy i spotka-
nia organizowane były pod tym hasłem.  

Orkiestra zagrała w Mrągowie Orkiestra zagrała w Mrągowie Orkiestra zagrała w Mrągowie Orkiestra zagrała w Mrągowie         
Wsparcie finansowe Rady Miasta Mrągowo 
oraz promocja przedsięwzięcia przez Bur-
mistrz Miasta, Otolię Siemieniec, przyczyniło 
się do rozpoczęcia działalności Orkiestry Dętej 
„Mrongovia”. Pierwsze spotkanie muzyków 
odbyło się w dniu 26 lutego 2009 roku w 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. 
Stroną merytoryczną zajął się Andrzej Regiec, 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Mrągowie.  
Czosy nad CzosemCzosy nad CzosemCzosy nad CzosemCzosy nad Czosem    

11 lipca 2009 r., 
podczas obchodów 
Dni Mrągowa, 
wprowadzono po 
raz pierwszy do 
obiegu czosy - du-
katy lokalne, któ-
rych nazwa została 
zaczerpnięta od 

mrągowskiego jeziora Czos.  
Współpraca z innymi krajami i miastamiWspółpraca z innymi krajami i miastamiWspółpraca z innymi krajami i miastamiWspółpraca z innymi krajami i miastami    
 15 15 15 15----lecie partnerstwa Mrągowo lecie partnerstwa Mrągowo lecie partnerstwa Mrągowo lecie partnerstwa Mrągowo –––– Grünberg Grünberg Grünberg Grünberg    
W 2008 r. obchodzone było 15-lecie współ-
pracy Mrągowo - Grünberg. W czerwcu prze-
bywała w mieście delegacja z partnerskiego 
miasta.  
Współpraca z LimanowąWspółpraca z LimanowąWspółpraca z LimanowąWspółpraca z Limanową    
Mrągowo w 2006 oficjalnie podpisało akt 
współpracy z miastem Limanowa. Wymiany 
młodzieżowe oraz kulturalne to główne punk-

ty tej współpracy.    
Wybrane wydaw-Wybrane wydaw-Wybrane wydaw-Wybrane wydaw-
nictwa promocyj-nictwa promocyj-nictwa promocyj-nictwa promocyj-
ne ne ne ne     
Z okazji 660-lecia 
Mrągowa wydany 
został przewodnik 
„Pięć wypraw po 
Mrągowie”.  
Jego autorami są: 
Katarzyna Ener-
lich, Robert Wró-
bel i Ewa Zera 

Podczas 29. Pikniku Country Cezary Makiewicz Podczas 29. Pikniku Country Cezary Makiewicz Podczas 29. Pikniku Country Cezary Makiewicz Podczas 29. Pikniku Country Cezary Makiewicz 
otrzymał na wniosek Towarzystwa Miłośników otrzymał na wniosek Towarzystwa Miłośników otrzymał na wniosek Towarzystwa Miłośników otrzymał na wniosek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Mrągowskiej Honorowe Obywatelstwo Ziemi Mrągowskiej Honorowe Obywatelstwo Ziemi Mrągowskiej Honorowe Obywatelstwo Ziemi Mrągowskiej Honorowe Obywatelstwo     
Mrągowa  fot. M. ModzelewskiMrągowa  fot. M. ModzelewskiMrągowa  fot. M. ModzelewskiMrągowa  fot. M. Modzelewski    

Mała gala kresowa na Placu Unii Europejskiej Mała gala kresowa na Placu Unii Europejskiej Mała gala kresowa na Placu Unii Europejskiej Mała gala kresowa na Placu Unii Europejskiej     
fot. M. Modzelewskifot. M. Modzelewskifot. M. Modzelewskifot. M. Modzelewski    

XII Mazurska Noc Kabaretowa fot. M. Modzelewski XII Mazurska Noc Kabaretowa fot. M. Modzelewski XII Mazurska Noc Kabaretowa fot. M. Modzelewski XII Mazurska Noc Kabaretowa fot. M. Modzelewski     

Ogólnopolska kampania informacyjna, realizowana w Ogólnopolska kampania informacyjna, realizowana w Ogólnopolska kampania informacyjna, realizowana w Ogólnopolska kampania informacyjna, realizowana w 
ramach Żeglarskiego Pucharu Polski Delphia 24 CUP.ramach Żeglarskiego Pucharu Polski Delphia 24 CUP.ramach Żeglarskiego Pucharu Polski Delphia 24 CUP.ramach Żeglarskiego Pucharu Polski Delphia 24 CUP.    

Mrągowskie edycje Simplus Cup były turniejami o Mrągowskie edycje Simplus Cup były turniejami o Mrągowskie edycje Simplus Cup były turniejami o Mrągowskie edycje Simplus Cup były turniejami o 
randze mistrzostw Polski w siatkówce plażowej randze mistrzostw Polski w siatkówce plażowej randze mistrzostw Polski w siatkówce plażowej randze mistrzostw Polski w siatkówce plażowej 
kobiet.kobiet.kobiet.kobiet.    

Projekt  plakatu jubileuszowego wykonał Piotr Projekt  plakatu jubileuszowego wykonał Piotr Projekt  plakatu jubileuszowego wykonał Piotr Projekt  plakatu jubileuszowego wykonał Piotr     
Dondajewski.Dondajewski.Dondajewski.Dondajewski.    

Medal wybity z okazji 660Medal wybity z okazji 660Medal wybity z okazji 660Medal wybity z okazji 660----lecia Mrągowa i 15lecia Mrągowa i 15lecia Mrągowa i 15lecia Mrągowa i 15----lecia lecia lecia lecia 
partnerstwa Mrągowo partnerstwa Mrągowo partnerstwa Mrągowo partnerstwa Mrągowo –––– Grünberg. Zaprojektował go  Grünberg. Zaprojektował go  Grünberg. Zaprojektował go  Grünberg. Zaprojektował go 
światowej sławy artysta Andrzej Nowakowskiświatowej sławy artysta Andrzej Nowakowskiświatowej sławy artysta Andrzej Nowakowskiświatowej sławy artysta Andrzej Nowakowski    
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Flaga Honorowa Rady  
Europy  
Mrągowo dołączyło do elitarnego grona 
miast europejskich, które posiadają Flagę 
Honorową Rady Europy. To wyjątkowe 
wyróżnienie za aktywność międzynaro-
dową i zasługi dla promocji idei jedności 
europejskiej, przyznane przez Zgroma-
dzenie Parlamentarne Rady Europy. 
Flaga Europy to drugie europejskie wy-
różnienie przyznane Miastu przez Radę 
Europy. Pierwsze, Dyplom EuropejskiDyplom EuropejskiDyplom EuropejskiDyplom Europejski, 
Mrągowo otrzymało w 2006 roku. Obie 
otrzymane przez Mrągowo nagrody eu-
ropejskie, mają prestiżowy charakter i 
promują nasze miasto w strukturach 
europejskich. Są wymiernym rezultatem 
współpracy zagranicznej Mrągowa, dają 
wyraz otwartości naszego miasta i sta-
wiają je w rzędzie europejskich partne-
rów. Flaga Europejska to nagroda przy-
znawana władzom lokalnym w uznaniu 
ich dokonań w propagowaniu idei euro-
pejskiej. Flaga zostało wręczona władzom 
miasta w czerwcu 2008 roku, podczas 
obchodów Jubileuszu 15-lecia współpra-
cy partnerskiej Mrągowo – Grünberg. 

Ministerialne wyróżnienie za 
unijne projekty 
Mrągowo zostało wyróżnione w konkur-
sie na najaktywniejszą gminę, realizującą 
projekty współfinansowane z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach ZPORR, 
organizowanych przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego – Instytucję Za-
rządzająca Zintegrowanym Programem 
Regionalnego 2004-2006. 

Mrągowo – Westernowe  
Miasto 
Miasto Mrągowo za Piknik Country i 
Miasteczko Westernowe Mrongoville 
otrzymało od Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej Certyfikat - Produkt Tury-
styczny Roku 2008 oraz od Warmiń-
sko-Mazurskiej Regionalnej Organiza-

c j i  T u r y s t y c z n e j  c e r t y f i k a t 
„Westernowe Miasto”  

Mrągowo Festiwalowe  
Miasto  
W 2009r. Przyznano dla Mrągowa kolejny 
certyfikat „Mrągowo-Festiwalowe Miasto”.  

MCiT wyróżnione  
Mrągowskie Cen-
trum Informacji 
Turystycznej w 
konkursie na naj-
lepsze centrum 
informacji w Pol-
sce, organizowa-
nym przez Polską 
Organizację Tury-
styczną zajęło w 
2007 i 2008r. I miej-
sce i aktualnie jest 

w gronie najlepszych w Regionie.  

Mrągowo Najlepsze  
z Najlepszych 
Co roku Marszałek Województwa War-
mińsko – Mazurskiego przyznaje Statuetki 
Najlepsi z Najlepszych. W 2009 r. statuetki 
otrzymało 28 wyróżnionych, wśród nich 
jest również Mrągowo jako organizator 

Pikniku Country i Miasteczka Mrongoville.  

,,Europejska Gmina -
Europejskie Miasto - lider 2010” 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i 
Dziennik Gazeta Prawna  za skuteczność w 
pozyskiwaniu środków unijnych przyznało 
wyróżnienie „Europejska Gmina – Europej-
skie Miasto - lider 2010” - za 1 miejsce w 
województwie warmińsko-mazurskim.  

Przedstawiciel Rady Europy, Wilfried Böhm uroczyście przekazał Burmistrzowi Miasta Otolii Przedstawiciel Rady Europy, Wilfried Böhm uroczyście przekazał Burmistrzowi Miasta Otolii Przedstawiciel Rady Europy, Wilfried Böhm uroczyście przekazał Burmistrzowi Miasta Otolii Przedstawiciel Rady Europy, Wilfried Böhm uroczyście przekazał Burmistrzowi Miasta Otolii 
Siemieniec w dniu 6 czerwca 2008 r. Flagę Europejską, przyznaną Miastu przez Zgromadzenie Siemieniec w dniu 6 czerwca 2008 r. Flagę Europejską, przyznaną Miastu przez Zgromadzenie Siemieniec w dniu 6 czerwca 2008 r. Flagę Europejską, przyznaną Miastu przez Zgromadzenie Siemieniec w dniu 6 czerwca 2008 r. Flagę Europejską, przyznaną Miastu przez Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy.Parlamentarne Rady Europy.Parlamentarne Rady Europy.Parlamentarne Rady Europy.    

Wyróżnienia i nagrody dla Mrągowa 

Burmistrz Mrągowa, Otolii Siemieniec podczas Wiel-Burmistrz Mrągowa, Otolii Siemieniec podczas Wiel-Burmistrz Mrągowa, Otolii Siemieniec podczas Wiel-Burmistrz Mrągowa, Otolii Siemieniec podczas Wiel-
kiej Gali z okazji podsumowania konkursu Polskiej kiej Gali z okazji podsumowania konkursu Polskiej kiej Gali z okazji podsumowania konkursu Polskiej kiej Gali z okazji podsumowania konkursu Polskiej 
Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Tury-Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Tury-Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Tury-Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Tury-
styczny. styczny. styczny. styczny.  

Nagrodę Burmistrz odebrała z rąk premiera Donalda Nagrodę Burmistrz odebrała z rąk premiera Donalda Nagrodę Burmistrz odebrała z rąk premiera Donalda Nagrodę Burmistrz odebrała z rąk premiera Donalda 
Tuska. Tuska. Tuska. Tuska.     
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Mrągowska przedsiębiorczość 
►  Bezrobocie w 2006-2010 zmalało o 450 
osoby, na 30.09.10 r. wynosiło 1383 osoby i 
było 121 ofert pracy. Duże bezrobocie jest 
wynikiem nie tylko braku miejsc pracy, ale 
również oferowanym niskim wynagrodze-
niem. Ta sytuacja zaczyna się w sposób 
naturalny zmieniać na korzyść. 
►  Miasto, w różnych formach, zatrudniło 
okresowo 268 osób. Część z nich, po za-
kończeniu pracy organizowanej przez 
Urząd Miasta, znalazło dalsze, stałe zatrud-
nienie. 
►  W ramach Związku Gmin „Czyste Ma-
zury” przygotowano kompleksowy projekt 
rozwiązania problemów związanych z 
gospodarką odpadami w oparciu o tzw. 
Projekt Olsztyński z dofinansowaniem ze 
środków UE. 
►  Doprowadzono do zmiany lokalizacji 
dworca PKS. Dokonano zamiany nierucho-
mości ze Spółką PKS Mrągowo i po wybu-
rzeniu budynku byłego dworca PKS przy-
gotowano nieruchomość do sprzedaży w 
celu jej docelowego zagospodarowania. 
►  Utrzymano na niskim poziomie stawki Utrzymano na niskim poziomie stawki Utrzymano na niskim poziomie stawki Utrzymano na niskim poziomie stawki 
podatku od nieruchomości dla działalności podatku od nieruchomości dla działalności podatku od nieruchomości dla działalności podatku od nieruchomości dla działalności 
gospodarczej w wysokości 66% stawki gospodarczej w wysokości 66% stawki gospodarczej w wysokości 66% stawki gospodarczej w wysokości 66% stawki 
maksymalnej, niskie opłaty za wodę maksymalnej, niskie opłaty za wodę maksymalnej, niskie opłaty za wodę maksymalnej, niskie opłaty za wodę ---- 1,75  1,75  1,75  1,75 
zł/m³, konkurencyjne stawki za ogrzewa-zł/m³, konkurencyjne stawki za ogrzewa-zł/m³, konkurencyjne stawki za ogrzewa-zł/m³, konkurencyjne stawki za ogrzewa-
nie z MEC oraz przez 7 lat nie wzrosła nie z MEC oraz przez 7 lat nie wzrosła nie z MEC oraz przez 7 lat nie wzrosła nie z MEC oraz przez 7 lat nie wzrosła 
stawka podstawowa czynszu w zasobie stawka podstawowa czynszu w zasobie stawka podstawowa czynszu w zasobie stawka podstawowa czynszu w zasobie 
komunalnym komunalnym komunalnym komunalnym –––– 2,80 zł/m. 2,80 zł/m. 2,80 zł/m. 2,80 zł/m. 
►  Utrzymano funkcjonowanie w Mieście 
Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, 
Mrągowskiego Centrum Informacji Tury-
stycznej, Klubu Integracji Społecznej, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Utworzo-
no Środowiskowy Dom Samopomocy i 2 
świetlice socjoterapeutyczne. Zakupiono 
samochód do przewożenia osób niepełno-
sprawnych dla MOPS-u (z 50% dofinanso-
waniem z PFRON - 52 tys. zł). Dofinanso-
wano kwotą 300 tys. zł zakupy sprzętu dla 

Mrągowskiej Państwowej Straży Pożarnej i 
wsparto kwotą 46 tys. zł funkcjonowanie 
Mrągowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz udzielono pomocy dla Szpitala Powia-
towego, umarzając podatek w kwocie 147 
tys. zł. 
►   Na podstawie Porozumienia sześciu 
samorządów przygotowano dokumentację 
dla zagospodarowania szlaku rzeki Dajny i 
pozyskano środki z UE na budowę Ekoma-
riny nad jeziorem Czos. 
►   Zaktualizowano Plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, które są opracowane na 
cały obszar miasta, Plan Rozwoju Lokalne-
go, Program rewitalizacji terenów powoj-
skowych i obszarów Śródmieścia, Wielolet-
ni Plan Inwestycyjny, Strategię Rozwoju 
Miasta i inne potrzebne dokumenty. 
►   W wyniku podjętych działań, nasze 
Miasto, w oparciu o analizę wskaźników 
ekonomiczno-gospodarczych zostało za-
kwalifikowane do obszaru o dużym poten-
cjale rozwoju, a także miało czołowe pozy-
cje w ogólnopolskich i regionalnych ran-
kingach samorządów.  

►   Budżet Miasta na 2010 r. wynosi po 
stronie wydatków kwotę 70,32 mln zł. 
Przewidywane zadłużenie na koniec 2010 
r. wyniesie 5 mln , co w stosunku do plano-
wanych dochodów daje 9 %, przy dopusz-
czalnym ustawowo 60 % i jest jednym z 
najniższych w regionie.  
►     W okresie mijającej kadencji, na wy-
datki majątkowe /inwestycje i zakupy in-
westycyjne/ w latach 2006- 2010, wydano 
57 mln 447 tys. zł. Czasowo wolne środki 
finansowe były lokowane na lokatach ter-
minowych, w różnych bankach i z tytułu 
odsetek, w latach 2006 – 2010, wpłynęła do 
budżetu kwota 1mln 450 tys. zł.  
Racjonalna gospodarka finansowa jest wy-
znacznikiem wszelkich działań Miasta. 
Tak dobra sytuacja finansowa daje gwaran-
cję zakończenia rozpoczętych inwestycji i 
podjęcia się realizacji następnych, w pierw-
szej kolejności z dofinansowaniem z UE. 
Sprzyjać będzie temu również posiadanie 
już opracowanych dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowych. 

Podstrefa Mrągowo WMSSE 
Mrągowo od 2004 roku jest w Podstrefie Warmińsko Mrągowo od 2004 roku jest w Podstrefie Warmińsko Mrągowo od 2004 roku jest w Podstrefie Warmińsko Mrągowo od 2004 roku jest w Podstrefie Warmińsko ---- Mazur- Mazur- Mazur- Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To duża szansa na rozwój skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To duża szansa na rozwój skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To duża szansa na rozwój skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To duża szansa na rozwój 
gospodarczy miasta. Strefa obejmuje tereny o pow. 29,7 ha poło-gospodarczy miasta. Strefa obejmuje tereny o pow. 29,7 ha poło-gospodarczy miasta. Strefa obejmuje tereny o pow. 29,7 ha poło-gospodarczy miasta. Strefa obejmuje tereny o pow. 29,7 ha poło-
żony w dzielnicy przemysłowej miasta, przy ulicach Przemysło-żony w dzielnicy przemysłowej miasta, przy ulicach Przemysło-żony w dzielnicy przemysłowej miasta, przy ulicach Przemysło-żony w dzielnicy przemysłowej miasta, przy ulicach Przemysło-
wej, Kolejowej, Giżyckiej. wej, Kolejowej, Giżyckiej. wej, Kolejowej, Giżyckiej. wej, Kolejowej, Giżyckiej.     
W podstrefie mrągowskiej Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, działalność prowadzi 6 Firm, w których za-
trudnienie wzrosło o 74 osoby. Kilka podmiotów przygotowuje się 

do wejścia z inwestycjami na terenach Podstrefy Mrągowo. Również rozwój i wzrost zatrudnienia 
odnotowały firmy funkcjonujących od wielu lat na naszym rynku, pomimo, że część z nich wdrażało 
nowe technologie eliminujące pracę ludzi. Grunty, wchodzące w skład Podstrefy Mrągowo są w więk-
szości uzbrojone.  
W październiku b.r. Gmina Miasto Mragowo złożyła wniosek o dofinansowanie projek-W październiku b.r. Gmina Miasto Mragowo złożyła wniosek o dofinansowanie projek-W październiku b.r. Gmina Miasto Mragowo złożyła wniosek o dofinansowanie projek-W październiku b.r. Gmina Miasto Mragowo złożyła wniosek o dofinansowanie projek-
tu ,,Uzbrojenie terenów przemysłowo tu ,,Uzbrojenie terenów przemysłowo tu ,,Uzbrojenie terenów przemysłowo tu ,,Uzbrojenie terenów przemysłowo ---- składowych ul. Przemysłowej”.  składowych ul. Przemysłowej”.  składowych ul. Przemysłowej”.  składowych ul. Przemysłowej”. Inwestycja swoim zakre-
sem obejmować będzie budowę drogi wraz z budową infrastruktury technicznej - sieć wodociągo-
wą, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie terenu. Prace inwestycyjne planuje się rozpo-
cząć w I kwartale 2011 roku. Harmonogram przewiduje zakończenie projektu w IV kw. 2012r. 
Całkowite koszty projektu: 10 391 471,60 zł, wysokość kwoty dofinansowania: 7 779 055,63 zł.  
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