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Dyżury  
burmistrza i radnych  

 
W każdy poniedziałek w Urzędzie  
Miejskim przy ul. Królewieckiej 60A  

przyjmują interesantów: 
 

1. Otolia Siemieniec,  
Burmistrz Miasta Mrągowa  
w godz. 13-16  
 
2. Zbigniew Lubowidzki,  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sali nr 16 Urzędu Miejskiego,  
godz. 13.00-15.00  

 
We wtorki w godz. 14-16  w Sali nr 16  

pełnią dyżury mrągowscy radni  

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĄT 1 i 3 MAJA 
26-27 kwietnia (czwartek-piątek)  
godz. 14.30 sala sportowa I LO 
Turniej piłki siatkowej chłopców i dziewcząt 
 
27 kwietnia (piątek)  
godz. 10.00 Park Sikorskiego 
Sztafetowe biegi przełajowe szkół powiatu mrągow-
skiego 
1 maja (wtorek)  
Plac Piłsudskiego,  
Majówka europejska 
16.00 występy zespołów tanecznych, wokalnych, itp.; 
konkursy o tematyce europejskiej, zabawy; prezenta-
cje krajów: Francji, Łotwy, Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Węgier, Hiszpanii, Włoch, przygotowane przez pocho-
dzących z wymienionych państw wolontariuszy, prze-
bywających na terenie naszego powiatu 
18.00 koncert zespołu 

3 maja (czwartek)  
 
10.30 - Uroczysta Msza św. w 
kościele pw. Św. Wojciecha 
Molo godz. 17.00  
„Witaj majowa Jutrzenko” widowisko 
okolicznościowe w wykonaniu 
Teatru Mańja 
godz. 18.00 spektakl Teatru Mańja 
„Na pełnym morzu” S. Mrożka 
4 maja (piątek)  
Molo godz. 18.00  
Koncert zespołu Blue Sounds 
 
Regaty o Puchar Burmistrza 
Mrągowa 
4 maja (piątek) 
11.00 - początek Regat 
16.00 - zakończenie  
5 maja (sobota) 
10.00 - start do kolejnego wyścigu 
16.00 - zakończenie  
6 maja (niedziela) 
10.00 - start  
ok. 14.00 - zakończenie  
15.00 - uroczystość zakończenia                                     
regat  

Witaj Maj, 3 Maj! 

Konsultacja drogi 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział Olsztyn oraz firma Arcadis Profil Sp. z 
o.o., Biuro Gdańsk realizuje konsultacje spo-
łeczne dotyczące planowanej rozbudowy drogi 
krajowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrą-
gowo. 
W dniach od 23 do 24 kwietnia w CKiT odbędą 
się trzy spotkania z mieszkańcami poświęcone 

prezentacji rozważanych wariantów przebiegu 
trasy, podczas których zainteresowanym miesz-
kańcom przekazane zostaną wszelkie niezbęd-
ne informacje dotyczące budowy. Przede 
wszystkim jednak mieszkańcy będą mieli możli-
wość wyrażenia swoich opinii i uwag dotyczą-
cych przebiegu rozważanych wariantów drogi 
krajowej nr 16. Dodatkowe informacje: Bartosz 
Chruścielski, tel. (58) 555 41 54, kom. 606 229 
026, bartosz.chruscielski@pbsdga.pl 

Tegoroczna Majówka 
będzie prawdziwie eu-
ropejska - 1 maja mija 
trzecia rocznica wej-
ścia Polski do UE, w 

programie nie zabraknie więc prezen-
tacji europejskich państw. 3 maja, w 
rocznicę uchwalenia Konstytucji Majo-
wej, odbędą się okolicznościowe uro-
czystości i imprezy.  
- Mrągowianie coraz chętniej dekorują 
podczas majowego święta swoje do-
my biało-czerwonymi flagami. Mam 
nadzieję, że tak będzie również w tym 
roku - mówi burmistrz Otolia Siemie-
niec. 

Konstytucja 3 Maja 1791, Jan Matejko (1891r.)  
Olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Warszawie 
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SKRÓTEM 

Program o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mogą 
codziennie obejrzeć program z Mrągo-
wa „Mrągowskie Klimaty”. Emituje go 
stacja Tele - Top, a programy powstają 
we współpracy z Samorządem Miasta i 
Powiatu. Programy o lokalnych spra-
wach są emitowane co cztery godziny 
13.30, 17.30, 21.30 i 1.30. Tele - Top 
codziennie informuje  również o tym, co 
dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, 
Szczytnie, Giżycku i Ostródzie. Tele-
TOP emituje również programy o tema-
tyce ekologicznej, muzycznej i zdrowot-
nej.  

A K T U A L N O Ś C I   S A M O R Z Ą D O W E       

Miasto pomoże pogorzelcom 

Pożar mógł zabrać im dom  
Czwartkową noc mieszkańcy domu przy ulicy Krzywej 27 w Mrągowie 
zapamiętają do końca życia. Tuż po północy w dwurodzinnym budynku 
zapalił się strych. Na szczęście w ogniu nikt nie zginął, zanim przyjechali 
strażacy mieszkanie opuścili wszyscy domownicy. 

P 
ożar na początku wyglądał 
dość groźnie - mówi Andrzej 
Prościo, rzecznik mrągowskiej 
straży. - Szybko ugasiliśmy 

ogień, ale zadymienie było duże. Po 
zakończeniu akcji dwójka dzieci miesz-
kających w domu gorzej się poczuła. 
Wezwano karetkę, która przewiozła je 
na obserwację do szpitala. - Dzieci 
przed naszym przyjazdem wynosiły 
dobytek, więc mógł im zaszkodzić po 
prostu dym - mówi Prościo.  

Te przypuszczenia potwierdza tak-
że Mirosława Bykowska, dyrektor mrą-

gowskiego szpitala. – Duża ilość dymu 
zawsze wywołuje mdłości i zawroty gło-
wy. Dzieciom nic poważnego nie było i 
jeszcze wczoraj opuściły szpital. Na razie 
nie wiadomo co było przyczyną pożaru, 
bada to policja i prokuratura. Strażacy 
twierdzą, że mogła zawinić instalacja 
grzewcza, lub elektryczna. Starty pożaru 
oszacowano na 20 tysięcy złotych. Znisz-
czenia nie są duże, więc lokatorzy pozo-
staną w budynku. Mimo to remont i tak 
trzeba rozpocząć jak najszybciej. Dom 
nie był ubezpieczony, więc wszystkie 
koszty muszą pokryć mieszkańcy. Pomoc 

pogorzelcom zaofero-
wały władze Mrągowa.  
– Po zapoznaniu się z 
sytuacja materialną tej 
rodziny, miasto przeka-
zało im część pieniędzy 
na remont – mówi Oto-
lia Siemieniec, bur-
mistrz Mrągowa. - W 
budżecie zawsze mamy 
środki, zarezerwowane 
specjalnie na wypadki 
losowe naszych miesz-
kańców – dodaje Sie-
mieniec. 

Paweł Krasowski 

Rok Ernsta Wiecherta w Mrągowie 

Obchody rozpoczęte 
Trwają obchody 120 rocznicy urodzin niemieckiego pisarza, urodzonego 
w Piersławku, Ernsta Wiecherta. W obchody, poza samorządem miasta, 
włączyły się szkoły, Mrągowskie Muzeum oraz Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Mrągowskiej. Obok publikujemy pytania do zorganizowanego 
przez TMZM konkursu czytelniczego. 

K 
onkursy to je-
den z elemen-
tów obchodów 
Roku Ernsta 

Wiecherta w Mrągowie. 
Zespół Szkół nr 1 oraz 
Zespół Szkół nr 4, pod 
patronatem Burmistrza 
zaprosiły uczniów do 
udziały w konkursach 
plastycznych i na pre-
zentację multimedialną. 
„Wielkie” malowanie od-
będzie się 11 maja w 
Zespole Szkół nr 1. Po-

nadto Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Mrągowskiej 
ogłosiło konkurs czytelni-
czy - przy jego organizacji 
swoją pomoc zadeklaro-
wała  Biblioteka Miejska 
oraz Muzeum w Mrągowie. 
W maju zostanie wydany 
specjalny numer Magazy-
nu Mrągowskiego, poświę-
cony Ernstowi Wiecherto-
wi.  
Obchody zakończy wspól-
na majówka w Piersławku, 
miejscu narodzin Pisarza. 

Pytania konkursowe 
 
„Lasy i ludzie”  
1. Jaki zawód wykonywał ojciec Ernsta Wiecher-
ta ?  
2. Jak miała na imię ciotka Ernsta Wiecherta  z 
rodowej linii matki,  w której towarzystwie najchęt-
niej przebywał  i o której mówił „baśniowa”? 
3. Ile rodzeństwa miał Ernst Wiechert?  
4. Ernst Wiechert w wieku sześciu lat posadził w 
pobliżu domu drzewo   -   jakie  ?  
5. Leśny ptak,  przyjaciel małego Ernsta, którego 
potem rodzice sprzedali,  aby  sfinansować na-
ukę syna,  ptak ten znajduje się na medalu oko-
licznościowym wybitym przez Mrągowskie Towa-
rzystwo Numizmatyczne.  Jaki to ptak ?     
„Pani Majorowa”  
1. Tytułowa bohaterka powieści była posiadaczką 
tytułu arystokratycznego, jaki to był tytuł?   
2. Podaj imię i nazwisko łowczego majorowej.  
3. Jakiego sposobu użył łowczy w celu pozbycia 
się nieproszonych gości:  syna majorowej i jego 
narzeczonej? 
4. Co za dźwięki dobiegały codziennie „ o sowiej 
godzinie” do uszu Jonasza od strony 
„moczarów”? 
5. Z jaką sprawą przybył do majorowej rataj Jan?   
 
Odpowiedzi na pytania należy dostarczyć 
osobiście lub wysłać Pocztą do dnia 15 maja. 
na adres Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrą-
gowskiej ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 17 maja 
na stronach internetowych:  
www.mragowo.pl,  
www.it.mragowo.pl, 
www.warmiaimazury.pl,  
www.powiat.mragowo.pl,   
oraz w „Magazynie Mrągowskim”, „Kurierze 
Mrągowskim”, „Radiu Olsztyn”, „Radiu Wama” 
oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mrą-
gowie. Wręczenie nagród nastąpi 19 maja. 
Informacje pod nr  089 7414286  w godzinach   
od  9˚˚ do 17˚˚. 
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N 
a terenie powiatu mrągowskiego początki istnie-
nia harcerstwa spotykamy w 1947r. W tym czasie 
na Warmię i Mazury przyjeżdżają harcerki z 
warszawskiej „Kuźnicy” w ramach akcji, której 

nadano kryptonim „Ziemie Powracające”. Były to: nauczy-
cielki, pielęgniarki, wychowawczynie przedszkoli. Harcerze 
z terenu Warmii i Mazur wspólnie z kręgiem „Kuźnica” 
penetrowali wsie przeprowadzając dezynsekcje i dezynfek-
cje, rozwozili szczepionki i zastrzyki, walczyli z wszawicą. 
W sierpniu 1947r. Komenda Chorągwi zorganizowała 
Kształceniowy Ośrodek Starszyzny w Mikołajkach. W pięciu 
podobozach szkolono drużynowych i kadrę instruktorską. 

 
Jak powstawało  
mrągowskie harcerstwo? 
W Mrągowie wraz z powstawaniem i rozwojem szkol-

nictwa, rozpoczynają działalność organizacje młodzieżowe. 
Według zapisów w monografii „Mrągowo - z dziejów miasta 
i powiatu” w drugim roku pracy Liceum Ogólnokształcącego 
powołano do życia harcerstwo. Początkowo były to mało 
liczne drużyny. Okres lat 1947-1948 to rozwój i powstanie 
nowych drużyn harcerskich. Rok 1948 był ostatnim rokiem 
harcerstwa opartego o stare zasady i tradycje. Stare treści 
harcerstwa zostawały zastępowane nowymi, zmierzającymi 
do zerwania z dawnymi tradycjami. Pierwsze karty powo-
jennego harcerstwa zostają zamknięte. W sierpniu 1950r. 
rada Naczelna ZMP (Związku Młodzieży Polskiej) podjęła 
uchwałę o włączeniu ZHP do ZMP. 

W praktyce oznaczało to likwidację Związku Harcer-
stwa Polskiego. Jego miejsce zajęła Organizacja Harcer-
stwa Związku Młodzieży Polskiej. Pozbawiono harcerstwo 
dotychczasowych tradycji, wypracowanych form wycho-
wawczych oraz Krzyża i munduru harcerskiego. Stworzono 
organizację na wzór pionierski. Jest to okres, który do chwili 
obecnej wzbudza wiele różnych kontrowersji. W tym czasie 
w Mrągowie podobnie jak i w całym kraju powstają koła 
ZMP z wydzielonymi ogniwami OH. Przy ul. Warszawskiej 
rozpoczyna swoją działalność Dom Harcerza. Jego kierow-
nikiem zostaje Marian Zborowski. Placówka prowadzi liczne 
pracownie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. Rok 1956 
rozpoczyna nowy etap w działalności harcerstwa, a 8 
grudnia 1956r. Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich w 
Łodzi przywraca dawne struktury i tradycje harcerstwa. Na 

nowo powstaje Związek Harcerstwa Pol-
skiego. Po zjeździe łódzkim w 1956r. tak 
naprawdę rozpoczyna się przygoda harcer-
ska w Mrągowie. Zaczyna swą działalność 
mrągowski hufiec ZHP. Pierwsza jego 
siedziba znajduje się przy ul. Chopina. 
Jego komendantem zostaje Józef Jasz-
czur-Nowicki, który wspólnie z Kazimie-
rzem Andruszkiewiczem prowadzi hufiec 
do 1959r. Był to okres szczególny, pełen 
zapału i harcerskiej przygody. W tym 
czasie powstają liczne drużyny specjali-
styczne ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalności wodnej. Rozwija się turystyka 

rowerowa i wodna. Lata 1962-1969 to okres aktywnej 
działalności Młodzieżowych Kręgów Instruktorskich. 
Aktywnie działają kręgi przy Liceum Ogólnokształcącym 
i Liceum Pedagogicznym. Jest to kuźnia przyszłej kadry 
instruktorskiej. Mrągowskie harcerstwo przeżywa okres 
rozkwitu. 

 
Sztandar i mundury 
17 września 1967r. hufcowi wręczono piękny 

sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu 
oraz nadano imię Janusza Korczaka, wielkiego przyja-
ciela i opiekuna dzieci. W 1971r. rozpoczyna działal-
ność Poczta Harcerska- Mrągowo. Naczelnikiem zosta-
je jej założyciel hm. Jan Gudelis. Nawiązano kontakty i 
wymianę doświadczeń z działającymi jednostkami w 
Gdańsku i Szczecinie. Od swego powstania do chwili 
obecnej poczta nieprzerwanie urozmaica swymi wyda-
niami różne wydarzenia centralne oraz macierzystego 
hufca i Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. Za swoją 
działalność podczas II Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej Kielce 1975r. Poczta Harcerska Mrągowo 

jako jedyna w 
Polsce zostaje 
w y r ó ż n i o n a 
srebrną jodłą.  

 
Osiedlowe harcerstwa 
Okres lat siedemdziesiątych to aktywna działalność 

drużyn harcerskich, działających przez Spółdzielni Miesz-
kaniowej na osiedlach Parkowym i Grunwaldzkim. Stale 
pracują trzy drużyny specjalnościowe. Obchodzone jest 
Harcerskie Święto Osiedla. W latach 1971-1976 organizo-
wane są liczne obozy harcerskie i kolonie zuchowe w 
Cierzpiętach, Krzywem, Brejdynach, Wierzbowie i Dolinie 
Chochołowskiej w Tatrach. Z powstaniem Zbiorczej 
Szkoły Gminnej (1976r.) następuje nadmierny przyrost 
drużyn zuchowych i harcerskich, związane jest to z pro-
wadzoną wtedy polityką oświatową. Jest to okres działal-
ności Szczepów Harcerskich w mieście. 6 marca 1982r. 
następuje połączenie utworzonych uprzednio jednostek w 

Mrągowscy harcerze obchodzą 60-lecie 

Dzieje utrwalone w sepii 
Stare mundurki, kroniki i sepiowe fotografie -  to harcerskie wspomnienia, które jeszcze 
niektórzy ocalają od niepamięci. Jednym z nich jest mrągowski artysta plastyk, wieloletni 
działacz harcerski Jan Gudelis. Poniżej publikujemy jego wspomnienia, napisane z okazji 
przypadającego w tym roku 60-lecia istnienia mrągowskich harcerzy, zrzeszonych w Związ-
ku Harcerstwa Polskiego.  

Komendanci Hufca ZHP  Mrągowo 1956-2007 
1. Józef Jaszczur-Nowicki (1956-59) 
2. Kazimierz Andruszkiewicz (1956-59) 
3. Hubert Jakubasa (1959-62) 
4. Henryk Zielonka (1962-65) 
5. Henryk Behnke (1965-69 
6. Maria Burghardt (1970-72) 
7. Franciszek Sznitko (1972-73) 
8. p. o. Barbara Borkowska (1973-74) 
9. Henryk Dąbrowski (1974-75) 
10. Henryk Dzierwa (1975-77) 
11. Jan Biłat (1977-79) 
12. Joachim Dzierwa (1979-81) 
13. Lidia Wordaniecka (1981-82) 
14. Marcin Oracz (1982-84) 
15. Anna Pochyła (1984-85) 
16. Mirosław Lesiński (1985-88) 
17. Henryk Dzierwa (1988-89) 
18. Waldemar Marchliński (1988-89) 
19. Wojciech Serafiński (1989-92) 
20. Barbara Panek-Strzałkowska  
(od 1992) 

Ciąg dalszy na stronie 8. 

Niezapomniany Józef Jaszczur - Nowicki  
z kwatermistrzynią Władysławą Sobiech 

Drużyna zuchowa Czarne Perełki 1970/71 przed obecnym LO nr 1 

Paweł Długoborski, 
obecny dyr. ZSZ 

Operacja Frombork, 
dh Ania, 1973 rok 

Dh Tomasz Jankowski 
Grażyna Jakubczyk, 
obecnie nauczycielka  
w Częstochowie  

Grzegorz Pawlak, 
obecny dziennikarz 
Gazety Olsztyńskiej 

Harcerze współcześni... 

Wyremontowana przez samorząd miasta siedziba 
Hufca ZHP, na terenie dawnych koszar 
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B 
urmistrz Miasta Mrągowa ogłasza pu-
bliczny przetarg ustny, nieograniczony na 
dzierżawę stanowisk do prowadzenia 
handlu przy ul. Jaszczurcza Góra, w 

dniach 27-29 lipca 2007 r. podczas trwania 
„Pikniku Country 2007”. 
Wadium w wysokości 250 zł należy wpłacić w taki 
sposób aby do dnia 1 maja 2007 r. znajdowało się 
na koncie Urzędu Miejskiego. 
Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego 
w Mrągowie lub na rachunek Urzędu Miejskiego, 
PKO BP O/ Mrągowo, Nr 45 1020 3639 0000 8502 

0005 1235 (z adnotacją „PIKNIK COUNTRY 
2007’’). Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium oraz 
zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia 
działalności handlowej lub 
gastronomicznej, POTWIER-
DZONEGO przez odpowiedni 
organ rejestrowy, nie później 
niż 3 miesiące wstecz od dnia 
przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 
maja 2007 r. o godzinie 11.00 

w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. 
Królewiecka 60A. 
Więcej informacji dotyczących ogłoszenia o 
przetargu znajduje się na stronie Urzędu Miej-

skiego  www.mrągowo.pl.  
Bliższych informacji na temat 
przetargu udziela Inspektor do 
spraw działalności gospodarczej 
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie 
ul. Królewiecka 60A - pokój nr 1, 
(wejście obok Straży Miejskiej), 
tel. 089 7412775. 

     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

Budżet miasta zależy od dochodów mieszkańców 

Gminy podatników  
Planowane udziały gmin  w podatku dochodowym od osób fizycznych 
na 2007 r. wynoszą 36,22%. Wbrew pozorom to nie Warszawa ma najbo-
gatszych mieszkańców - stolica uplasowała się wśród gmin miejskich na 
drugim miejscu.  

N 
ajwiększe wpływy z podatku PIT w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca 
ma Podkowa Leśna. Każdy z jej 
mieszkańców (włączając w to nawet 

osoby, które faktycznie podatku nie płacą) 
odprowadzają rocznie do budżetu gminy śred-
nio 2,5 tys złotych. W Mrągowie dochody mia-

sta z tytułu udziałów w PIT wynoszą w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca znacznie 
mniej – 454,94 złotych. Mrągowo znalazło 
się w tym rankingu wśród miast wojewódz-
twa za Olsztynem, Elblągiem, Iławą i Dział-
dowem na piątym miejscu. Wpływy do bu-
dżetu z tytułu podatku dochodowego od 

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy-
ża w Mrągowie zorganizował XXV Olimpiadę 
Promocji Zdrowego Stylu Życia. Uczniowie 
dziesięciu szkół (podstawowe, gimnazjum i 
ponadgimnazjalne, red.), m. in. z Szestna, Pie-
cek, Marcinkowa i Mrągowa musieli wykazać się 
ogromną wiedzą promującą zdrowy styl życia. 
— Na rozwiązanie testu zawodnicy mieli 45 
minut — mówi Julian Osiecki, prezes Zarządu 
Rejonowego PCK. W komisji konkursu zasiedli: 

dr Józef Ząbek, Bogdan Kossakowski, Kazi-
miera Nowaczyk, Maria Lipska, Czesława 
Wiśniewska oraz ratownicy: Krzysztof Kisiel i 
Waldemar Cybul. Ratownicy wykonali także 
pokaz resuscytacji. 
Wyniki 
Kategoria Szkoły Podstawowe: I - Jakub 
Giers ZS nr 4 Mrągowo, II - Weronika Piasz-
czyk ZS Marcinkowo, III - Ewa Wilbik ZS nr 4; 
• Kategoria Gimnazja: I - Patrycja Cyglicka ZS 

osób fizycznych sięgną w 2007 roku ponad 
10 mln złotych. - Wynika to ze wzrostu za-
możności mieszkańców, ale też faktu, zwięk-
szenia się  ilości miejsc pracy  – mówi Tere-
sa Gromadzka, skarbnik Mrągowa. Korzyści 
dla samorządu są oczywiste i widać to najle-
piej po udziale wydatków inwestycyjnych w 
planie finansowym gminy.  

– Znaczącą część dochodów przeznacza-
my na inwestycje, które w tym roku stanowią 
około 20% budżetu – podkreśla pani skarb-
nik.  

Wśród gmin wiejskich brylują inne dwie 
jednostki z Mazowsza: Michałowice i Leszno-
wola. Wśród gmin powiatu mrągowskiego 
statystyczny mieszkaniec przekaże na reali-
zację ustawowych zadań przez gminę w 
gminie Mikołajki 228,86 zł, Mrągowo 202,40 
zł, Piecki  199,99 zł, Sorkwity 178,56 zł. 

Dzień Ziemi w CKiT 
W dniach 22-23 kwietnia Centrum Kultury i 
Turystyki organizuje imprezy z okazji Dnia 
Ziemi. Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzo-
nych corocznie wiosną, których celem jest 
promowanie postaw ekologicznych. W tym 
roku święto będzie przebiegać pod hasłem 
"Ziemia odzyskana" i dotyczyć będzie pro-
blemu odpadów. W dniu 22 kwietnia o godz. 
17.00 zapraszamy na Molo na koncert folko-
wego zespołu ERRIGAL z Warszawy. ERRI-
GAL to zespół tworzący muzykę, która jest 
odzwierciedleniem zamiłowania grupy do 
muzyki z wysp brytyjskich i zielonych wzgórz 
Irlandii.  
- 23 kwietnia planujemy imprezę dla dzieci i 
młodzieży mrągowskich szkół połączoną ze 
sprzątaniem miasta, którą zakończy zabawa 
przy muzyce - zaprasza Marta Szymborska 
z CKiT. 

25- ta jubileuszowa olimpiada wiedzy o zdrowiu 

Znawcy zdrowia 
W minioną sobotę w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie odbyła 
się jubileuszowa XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu 

Życia. Wzięło w niej udział 38 uczniów w trzech grupach wiekowych. 

nr 4 Mrągowo, II - Marta Kleszcz ZS Marcin-
kowo, III - Ewa Rudnicka ZS nr 4 Mrągowo; 
Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:  
I - Magdalena Rodziewicz ZS nr 2 Mrągowo,  
II - Agnieszka Patora ZS nr 2 Mrągowo,  
III - Krzysztof Mikołajczyk ZS nr 2 Mrągowo. 
Dwie najlepszy osoby z każdej grupy wieko-
wej będą reprezentowały rejon podczas etapu 
okręgowego, który odbędzie się 12 maja w 
Olsztynie. W organizacji olimpiady pomagali 
wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych i 
Zespołu Szkół Rolniczych. Po wręczeniu na-
gród i dyplomów wszyscy uczestnicy zjedli 
także wspólny obiad ufundowany przez PCK. 

Tekst i fot. Ewa Dolińska-Baczewska 

DZIĘKUJEMY 
Mrągowski Zarząd Rejonowy PCK dziękuje 
Zenonowi Kasperowiczowi, dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Mrągowie za gościn-
ność i długoletnią współpracę. 
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GDZIE SZUKAĆ POMOCY  
W TRUDNYCH SPRAWACH? 

 
 

 

Prawnik Stanisław Bułajewski 
 
Pomoc prawna udzielana jest dla mieszkańców 

Mrągowa, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzy-
sowych związanych z problemami alkoholowymi 

członka rodziny lub przemocą w rodzinie.  
Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa rodzin-

nego, cywilnego, karnego.  
 

Dyżur: wtorek, godz. 13 - 16, pokój nr 14  

Irena Krajewska, wstępne motywowanie   
do leczenia odwykowego  

 
Dyżur kierowany jest do osób, które mają opory,  

wątpliwości i obawy związane z podjęciem leczenia 
odwykowego. Tutaj mogą uzyskać kompetentną 

pomoc w zakresie informacji na temat leczenia  
Odwykowego oraz dostępnych miejsc pomocy. 

 
Dyżur: wtorek, godz. 16 - 19, pokój nr 14 

DYŻURY, PODCZAS KTÓRYCH UDZIELANA JEST POMOC, PROWADZONE SĄ  
W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  

ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

PRZY BURMISTRZU MIASTA MRĄGOWO przy ul. Królewieckiej 41, tel. 089 7412182  

Maria Zielińska, Sekretarz Komisji do spraw Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych  
W czasie dyżuru można złożyć wniosek do Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie osoby nad-
używającej alkohol, a także uzyskać informacje na temat aktu-
alnie podejmowanych przez komisję działań, w sprawie zgło-
szonej przez siebie osoby. 
Dyżur: wtorek, godz. 11- 14, pokój nr 12 A 
 
Bożena Masna, informacje i konsultacje w zakresie  
problematyki  narkomanii    
Zasady przeciwdziałania narkomanii są określone w Ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Dyżur kierowany jest do osób, 
które mają opory, wątpliwości i obawy związane z podjęciem 
leczenia odwykowego i mają problem z narkotykami  
- osobiście lub w najbliższym otoczeniu.  
Dyżur: pierwszy i trzeci  wtorek w miesiącu,  
godz. 14 – 15.30, pokój 12 A 

Dla osób z problemami  

alkoholowymi  

prowadzone są zajęcia  

w Poradni Odwykowej,  

przy ul. Królewieckiej 58,  

tel. 089 7410268 
 

Mirosław Bień - prowadzący zajęcia terapeutyczne dla osób 
uzależnionych od alkoholu 
Uzależnienie od alkoholu, czy innych środków zmieniających na-
strój jest bardzo złożonym problemem. Człowiek uzależniony nie 
poradzi sobie sam. Jeśli z powodu picia pojawiają się jakiekolwiek 
problemy natury: zdrowotnej, rodzinnej czy zawodowej, ale pomi-
mo tych problemów, człowiek pije nadal, jest to sygnał, że wymaga 
profesjonalnej pomocy.  Leczenie uzależnienia polega na odtruciu 
organizmu, następnie poddaniu się terapii indywidualnej i grupo-
wej. Terapię prowadzi się w ośrodkach zamkniętych lub w porad-
niach.  
Zajęcia: poniedziałek,  godz. 17- 20  
Terapia radzenia sobie ze złością (zajęcia dla osób stosują-
cych przemoc)  
Wielu ludzi ma problem z radzeniem sobie ze złością. Niektórzy 
złoszczą się zbyt często, inni nie umieją wyrazić swojego niezado-
wolenia inaczej niż przez  atak lub obrażenie się. Tego typu pro-
blemy mogą bardzo utrudniać utrzymywanie satysfakcjonujących 
związków z innymi ludźmi. Korzystając z terapii można nauczyć 
się dbania o swoje potrzeby nie raniąc innych osób. 
Zajęcia: czwartek, godz. 17- 20  

WALCZYĆ Z ALKOHOLEM 

POMOC W SZKOŁACH 
Halina Sierpińska, psycholog 
Dyżury psychologa to pomoc psychologicz-
na dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  
 

Dyżury: 
Zespół Szkół Nr 1:  

Szkoła Podstawowa Nr 1, przy ul. Kopernika,                      
czwartek, godz. 9.30 –11.30,  

Szkoła Podstawowa Nr 1,  przy ul. Bohaterów Warszawy,  
czwartek,  godz.11.40- 13.40,    

Gimnazjum Nr 2,    przy ul. Kopernika,                                
wtorek, godz. 13- 15, 

Zespół Szkół Nr 4,                                                                   
poniedziałek,  godz. 13- 17  

TELEFON ZAUFANIA 
0897412020,  SOBOTA I NIEDZIELA 17 -19  

Ponadto prowadzone są przez Bożenę Masną zajęcia socjoterapeutyczne: 
• Gimnazjum Nr 1 przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP, wtorek, 

godz. 12-14  i  czwartek, godz. 13 -15, 
• Świetlica Środowiskowa przy Burmistrzu Miasta Mrągowo, ul. Sien-

kiewicza16,  mgr Monika Kamińska, środa, godz. 16-18 
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W 
 konkursie wzięło udział 51 
uczniów. Występy uczest-
ników oceniała komisja w 
składzie: Małgorzata Boni-

kowska, wicedyrektor, Ewa Lubowiec-
ka, wicedyrektor, Emilia Wala-
szek, nauczyciel biblioteki. Za 
przygotowanie konkursu i wy-
strój auli odpowiedzialna była 
Halina Kur. 

WYNIKI w kategorii klas I: 
I miejsce – Mateusz Majewski kl.1d 
I miejsce – Dawid Drężek kl.1f   
II miejsce – Kinga Stachacz kl.1b   
II miejsce – Wojciech Bawirsz kl.1c  

II miejsce – Paulina 
Stypułkowska kl.1d  
III  miejsce – Tomasz 
Koziatek kl.1c  
 
W kategorii klas II: 
I miejsce – Agata 
Soroko kl.2a 
I miejsce – Anita 
Łosińska kl.2b  
II miejsce – Paulina 
Kacprzycka kl.2e  
III miejsce – Daniel 
Bałdyga  kl.2c  
 
W kategorii klas III: 
I miejsce – Katarzy-
na Kmiecińska kl.3f 
II miejsce – Piotr 
Ropiak kl.3a  
III miejsce – Angeli-
ka Sternicka  
III miejsce – Klaudia 
Szydlik kl.3f  

Konkurs z nagrodami 

Jedynka recytuje  
Szkolny Konkurs Recytatorski klas I – III zachęcił małych recytatorów 
do nauki wierszy. Konkurs odbył się 3 kwietnia 2007r. w auli SP 1.  

Szóstoklasiści egzaminowani 
To jeszcze nie matura, ale stres podobny. 
W czwartek 12 kwietnia mrągowscy szó-
stoklasiści pisali sprawdzian na koniec 
nauki w szkole podstawowej. Sprawdzia-
nu nie można nie zdać. Jest jednak obo-

wiązkowy, co 
oznacza, że 
muszą do niego 
p r z y s t ą p i ć 
w s z y s c y 
u c z n i o w i e . 
Przystąpienie 
do sprawdzianu 

jest jednym z warunków ukończenia szko-
ły. Arkusz z testem do pobrania na 
www.mragowo.pl. 

Kampania „Trzeźwy Umysł” rozpoczęta 

Trzeźwa młodzież 
Mrągowo od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilak-
tycznej  „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje problem związany z 
profilaktyką uzależnień, poprzez promowanie postaw zdrowego stylu 
życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży, prospołecznych zacho-
wań jako alternatywy wobec patologii, szczególnie picia alkoholu, zaży-
wania narkotyków oraz stosowania przemocy.   

T 
eoretyczne założenia do tegorocznej  
kampanii, zostały opracowane przez 
zespół naukowców z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pro-

jekt głównie jest skierowany do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Podstawowym  
celem  tegorocznej kampanii jest w przypadku  
szkół podstawowych: promowanie prozdrowot-
nego stylu życia, przez budowanie poczucia 
kompetencji w dokonywaniu prozdrowotnych 
wyborów  pod hasłami; „ Wiem i umiem. Do-
brze się bawię.”, „Lubię siebie. Dobrze się 
bawię.”,  „ Lubię ruch. Dobrze się bawię”. Na-
tomiast   gimnazja będą realizować cel główny: 
promowanie prozdrowotnego stylu życia, przez 
budowanie tożsamości indywidualnej i spo-
łecznej, opartej na dokonywaniu prozdrowot-
nych wyborów, pod hasłami: „Sprawdzam i 
wybieram. Dobrze się bawię”, „Poznaję siebie i 
innych. Dobrze się bawię”, „Lubię sport. Do-
brze się bawię”.  

Do uczestnictwa w kampanii  „Zachowaj 
trzeźwy umysł - Mrągowo 2007” przystąpiły 3 
szkoły : Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 4, 
Gimnazjum Nr 1  w przy OSiW OHP oraz Cen-
trum Kultury i Turystyki, Młodzieżowy Dom 
Kultury. W  imprezach planowany jest udział 
całej społeczności szkolnej oraz uczestników 
zajęć pozalekcyjnych w placówkach. 

W okresie od kwietnia do  czerwca, szkoły i 
placówki oświatowo-wychowawcze, będą reali-
zowały opracowane programy działań o tema-
tyce sportowej i zdrowotnej, które obejmują 
m.in. przeprowadzenie konkursów wiedzy, 
konkursów plastyczno-literackich, fotograficz-
nych, turniejów sportowych, lekcji z policjan-
tem, wystawienie spektakli teatralnych w wyko-
naniu uczniów szkół.  

Wyróżniający program zrealizuje Szkoła 
Podstawowa Nr 1, która zorganizuje  m.in. 
festyn pt. „ Profilaktyka na wesoło” , biegi ulicz-
ne i spartakiadę sportową o zasięgu powiato-
wym. Ciekawymi przedsięwzięciami profilak-

tycznymi w ZS Nr 4 będzie m.in. festyn ro-
dzinny, przegląd przedstawień profilaktycz-
nych w wykonaniu uczniów Szkoły i w ra-
mach działania  „ Napisz do Mistrza” -  napi-
sanie listów, opisujących marzenie, do Mar-
ka Kamińskiego, znanego polskiego polarni-
ka i zdobywcy obu biegunów, który jest po-
stacią nr 1 w tegorocznej akcji. 

Gimnazjum Nr 2 przedstawiło program  z 
interesującymi inicjatywami  profilaktyczny-
mi, m.in. zostanie zorganizowane 
spotkanie ze sportowcem, jeżdżą-
cym na wózku inwalidzkim, spotka-
nie z byłym alkoholikiem. Wśród 
uczniów Szkoły zostaną przeprowa-
dzone  badania ankietowe, doty-
czące zachowań ryzykownych dzie-
ci i młodzieży. Rodzice Uczniów 
będą odpowiadać na pytania w 

ankiecie „Niedokończone zdania… czyli na 
ile znam swoje dziecko”.  W kampanię zaan-
gażuje się Centrum Kultury i Turystyki, który 
będzie prowadził działania profilaktyczne do 
końca sierpnia. Podczas koncertów muzycz-
nych, będą rozpowszechniane materiały 
edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień. 
Planowane jest  włączenie muzyków do wy-
stąpień motywujących  podejmowanie do-
brych wyborów oraz do życia bez alkoholu i 
narkotyków. 

Działania profilaktyczne „ Zachowaj 
trzeźwy umysł” zostaną zrealizowane  w 
Mrągowie, ze środków budżetu Miasta, ze 
specjalnie wydzielonego funduszu  uzyska-
nego z opłat za wydanie zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, na realizację 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla 
Miasta  Mrągowo”.  Programy uzyskały pozy-
tywną opinię Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Patronat na dzia-
łaniami objęła Burmistrz Otolia Siemieniec. 

Alicja Szarek 
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Sąsiedzki Program 
P r z e c i w d z i a ł a n i a 
Przestępczości przy-
nosi już pierwsze 
efekty. Jak wynika z 
policyjnych statystyk, 
w całym regionie spa-
dła przestępczość i 
wzrosło poczucie 
bezpieczeństwa. Mrą-
gowscy policjanci 
postanowili zachęcić 
mrągowian do udziału 
w akcji. Wystarczy 
skontaktować się ze 
swoimi sąsiadami i 
zorganizować spotka-
nie z dzielnicowym, 
który poinformuje na 
czym polega i jak 
powinien działać Pro-
gram. Taką decyzję 
podjęło już dziesięć 

osiedli z całego po-
wiatu. Mrągowscy 
policjanci liczą na to, 
że ich śladem pójdą 
następne i przekona-
ją się, jak dobrze 
mieć sąsiada.  
- Sprawmy, aby nasi 
sąsiedzi pilnowali 
także naszego domu 
i mienia a w zamian 
za to pomóżmy im w 
taki sam sposób. 
Spowodujmy, aby 
Policja i inne właści-
we służby zawczasu 
wiedziały o wszyst-
kim, co nas niepokoi. 
Wtedy łatwiej będą 
mogli nam pomóc, a 
warto żyć w bez-
piecznej okolicy!  - 
zachęcają mrągow-
scy policjanci. 

Policjanci zapraszają do akcji 

Jak dobrze  

mieć sąsiada! 

Więcej na temat Programu na www.mragowo.pl oraz pod nr telefonu 089 741 9400 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” w Komendzie Straży Pożarnej 

Bezpieczni uczniowie 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” pod takim hasłem dnia 13 kwietnia w 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie  prze-
prowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.  

K 
onkurs składał się z części 
pisemnej mającej formę testu, 
oraz ustnej 
polegającej 

na losowym wyborze 
zestawu pytań i 
udzieleniu na nie 
odpowiedzi. Zakres 
tematyczny obejmo-
wał zagadnienia 
ochrony przeciwpoża-
rowej, dotyczące 
przede wszystkim 
przestrzegania prze-
pisów ppoż. Zwycięz-

cami w poszczególnych grupach wieko-
wych okazali się:  

I grupa – uczniowie szkół podstawo-
wych: Jasińska Karolina, Szkoła Podsta-
wowa w Pieckach 

II grupa – uczniowie szkół gimnazjal-
nych: Rutkowski Mariusz, Publiczne Gim-
nazjum w Sorkwitach 

III grupa – uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych: Natalia Olender, Zespół Szkół 
Zawodowych w Mrągowie.  

Będą oni reprezentowali powiat mrą-
gowski na eliminacjach wojewódzkich. 
Każdemu uczestnikowi startującemu w 

eliminacjach powiatowych wrę-
czono dyplom oraz upominek.   
Na zakończenie eliminacji Za-
stępca Komendanta Powiato-
wego PSP w Mrągowie mł.  
kpt. Andrzej Prościo, oraz Pre-
zes ZP ZOSP RP dh Józef 
Maciejewski, podziękowali 
wszystkim uczestnikom za 
zaangażowanie i pogratulowali 
posiadania tak potrzebnej wie-
dzy. 

Andrzej Prościo 

Fotoradary  
w Pieckach i Mrągowie 
Na drodze w Pieckach (trasa Warszawa - 
Mrągowo) stanęły słupy z policyjnymi foto-
radarami, postawione w samym centrum 
miejscowości. To pierwszy taki punkt w 
powiecie mrągowskim - policjanci zapowia-
dają, że wkrótce przybędą następne. Cały 
sprzęt, czyli słup, fotoradar i tablice ostrze-
gawcze, kosztowały ponad 150 tysięcy 
złotych.Przez Piecki przejeżdżają turyści, 
głównie z Warszawy, w drodze do Mrągo-
wa. Właśnie w tym miejscu, w centrum 
Piecek policjanci niedawno zatrzymali re-
kordzistę, który jechał z prędkością 120 km 
na godzinę. Teraz trudniej będzie bić po-
dobne rekordy - pierwsze efekty postawio-
nego fotoradaru są już widoczne. 
– Kierowcy zwalniają i jeżdżą naprawdę 
przepisowo – mówi rzecznik prasowy mrą-
gowskiej komendy Krzysztof Bziukiewicz. 
Dwa fotoradary zamontowane będą rów-
nież na terenie Mrągowa. 

Foto: KPP Mrągowo 
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     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 
Burmistrz Mrągowa informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
ogłoszono na okres 21 dni wykazy nastę-
pujących nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym: 
a/ działka nr 170 (obręb nr 6), położona 
przy ulicy Wojska Polskiego, z przezna-
czeniem na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej (usprawnienie 
ruchu kołowego wokół sklepu „RAST”), 

b/ część działki nr 60/12 (obręb nr 4), 
położonej przy ulicy Sołtyskiej, z prze-
znaczeniem na teren zielony, 
c/ część działki nr 32/3 (obręb nr 1), 
położonej przy ulicy Harcerskiej, z prze-
znaczeniem na polepszenie organizacji 
placu manewrowo – postojowego Po-
wiatowego Zarządu Dróg,  
d/ część działki nr 1/13 (obręb nr 4), 
położonej przy ulicy Brzozowej, z prze-
znaczeniem na ciąg pieszy, zapewnia-

jący dojście do segmentu położonego 
przy ulicy Brzozowej 24, 
e/ część działki nr 95/2 (obręb nr 5), poło-
żonej przy ulicy Mały Rynek, z przezna-
czeniem pod stoliki. 
Bliższych informacji na temat wyżej opi-
sanych nieruchomości udziela Referat 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Króle-
wiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 
741-29-91.  

Honorowy Obywatel Mrągowa, Karol Jabłoński w światowej 

czołówce żeglarzy 

Regaty o Puchar Ameryki 
W poniedziałek 16 kwietnia ruszyły 32. regaty o Puchar Ameryki. Po raz 
pierwszy o to najstarsze trofeum na świecie rywalizować będą polscy 
żeglarze, z Karolem Jabłońskim na czele. Wychowanek Bazy Mrągowo 
będzie dowodził 17-osobowym jachtem hiszpańskim Desafio Espanol. 

P 
rzed regatami o Puchar 
Ameryki Honorowy Obywatel 
Mrągowa, Karol Jabłoński 
tryumfował w Hiszpanii. Jego 

jacht Desafio Espanol wygrał szósty 
wyścig odbywających się u wybrzeży 

Walencji eliminacji regat flotowych Louis 
Vuitton Act 13.  Teraz przed żeglarzem i 
jego załogą najważniejszy wyścig - po 
Srebrny Dzbanek, czyli Puchar Ameryki.  
Oprócz Karola Jabłońskiego w Pucha-
rze Ameryki zadebiutują: Jacek Wysocki 

(dziobowy), Grzegorz 
Baranowski (trymer 
przednich żagli), Paweł 
Bielecki (młynkowy w 
ekipie +39) i Piotr Przy-
bylski (trymer przednich 
żagli, wychowanek Bazy 
Mrągowo). Poza Bielec-
kim, pozostali zawodnicy 
to byli załoganci Karola 
Jabłońskiego, z którym 
święcili największe suk-
cesy, z mistrzostwem 
świata w matchracingu w 
2002 roku włącznie.  
 

jeden hufiec. Od tego czasu następuje wiele zmian kadro-
wych i organizacyjnych co negatywnie wpływa na działal-
ność hufca. W 1992 roku funkcję komendanta hufca 
obejmuje hm. Barbara Panek-Strzałkowska, która 
kieruje hufcem do chwili obecnej. Hufiec wkracza w 
nowy etap działalności. Wzrasta stan liczbowy. Zaczynają 
powstawać nowe drużyny. Wśród działających drużyn 
pojawiają się specjalności pożarnicze i ratunkowo- medycz-
ne. Harcerze wyjeżdżają na różne imprezy zdobywając 
nowe wtajemniczenia i doświadczenia. Organizowane są 
obozy stałe i wędrowne (Kraków, Zakopane, Małe Pieniny, 
Maćkowa Ruda, Kołobrzeg, Rabka itp.) Co roku organizo-
wane są różnego rodzaju rajdy. Na stałe do kalendarza 
rajdowego wpisany jest HARCERSKI RAJD OJEJKU. 
Każdego roku reprezentacja hufca uczestniczy w Zlocie 
Grunwaldzkim. Organizowane są festiwale piosenki harcer-
skiej i skautowej. Mrągowscy harcerze biorą czynny udział 
w akcji „Sprzątanie Świata”. 

 
Działamy również dziś 
Do tradycji hufca należy zaliczyć spotkania wigilijne, 

roznoszone jest też betlejemskie światełko pokoju. Trady-
cyjnie każdego roku organizowane są bale dla dzieci z 
rodzin najuboższych. W latach 1998-2006 hufiec jest 
organizatorom kolonii dla dzieci polskich z Litwy i Białorusi. 
Wraz z powstaniem drużyny wodnej od 2004r. organizo-
wane są regaty o harcerską banderę. Od 2002 roku orga-
nizowane są spływy kajakowe. W dniu Święta Zmarłych 
każdego roku wystawiane są warty przy grobach. Do 
stałych imprez należy zaliczyć Andrzejki, Dzień Myśli 
Braterskiej, Dni Korczakowskie oraz Dumę Naszego 
Miasta. Przez cały czas aktywnie pracuje Poczta Harcer-
ska. Wydawane są karty, koperty, znaczki, stemple oko-
licznościowe w celu uświetnienia imprez, rocznic oraz 
świąt harcerskich i kościelnych. W hufcu aktywnie działa 
zespół kadry kształcącej. Dotychczas odbył się Kurs 
Drużynowych Harcerskich w oparciu o standardy Kursów 
drużynowych ZHP oraz Kurs Pierwszej Pomocy Harcer-
skiej Szkoły Ratownictwa. Nasi instruktorzy brali też udział 
w Szkoleniach Centralnej Szkoły Instruktorskiej. Aktywnie 
odbywa się kurs języka migowego. W organizowanych 
warsztatach wzięło udział 260 osób. Nowa siedziba mrą-
gowskich harcerzy mieści się na terenie dawnych koszar - 
harcerze mają teraz bardzo dobre warunki do pracy. 

druh Jan Gudelis 
Fot. Archiwum Jana Gudelisa 

PROGRAM OBCHODÓW  

60-LECIA HUFCA ZHP MRĄGOWO 
im. Janusza Korczaka 

 
Sobota 28 kwietnia 
11.00-11.20 Apel inaugurujący obchody 
11.30-13.00 Konkurs Korczakowski, Gra po mieście 
15.00-17.00 Spotkanie Pokoleń w CKiT 
19.30-22.00 Koncert w CKiT 
Niedziela 29 kwietnia 
10.30 Msza Święta w kościele  
           pw. św. Wojciecha 

Na zdjęciu: Jacht teamu Desafio Espanol 2007, którego sternikiem jest Karol Jabłoński, 
płynie pod spinnakerem po wyścigu odbywających się u wybrzeży Walencji eliminacjach 
regat flotowych Louis Vuitton Act 13 (fot. PAP/EPA/Juan Carlos Cardenas).  
Zdjęcia Karola Jabłońskiego: gazeta.wm.pl, www.wmozz.pl. 

Puchar Ameryki 

Ciąg dalszy ze strony 3. 


