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2 BLIŻEJ RATUSZA

Kiedy kilka miesięcy temu czyste powietrze określaliśmy 
jako jeden z ważniejszych atutów Giżycka, zapewne nie w pełni 
uświadamialiśmy sobie, że mieszkamy w strefie choć surowego, 
to jednak wyjątkowo czystego klimatu. Od jakiegoś czasu trwa 
dyskusja na temat jakości powietrza w Polsce, a w jej wyniku nasz 
region wygląda jak swoista oaza. Z toksycznym zanieczyszczeniem 
zmagają się już nie tylko mieszkańcy dużych aglomeracji, ale również 
mniejszych miejscowości - głównie na południu Polski, które do tej pory 
kojarzyły się ze zdrowym mikroklimatem o doskonałych warunkach 
do wypoczynku. Jak się jednak okazuje, te warunki stają się coraz 
bardziej wątpliwe. Bagatelizowane i lekceważone zanieczyszczenie 
powietrza potrafi bowiem być zabójcze. Dosłownie.

Przekonali się o tym Anglicy tragicznego grudnia 1952 r. 
Wówczas londyńczycy jako opału używali głównie węgla, spalając 
go w indywidualnych kotłach. Panujące w tych dniach niecodzienne 
zjawisko pogodowe spowodowało, że dym zaczął snuć się 
wyjątkowo nisko, mieszając się jednocześnie z mgłą. Początkowo nie 
przywiązywano do tego wagi, ponieważ podobne zjawiska w Londynie 
nie były niczym rzadkim, jednak gdy widoczność ograniczona została 
do takiego stopnia, że przestała działać komunikacja miejska, stanęły 
pociągi, lotnisko nie przyjmowało samolotów, a miasto zamarło i 
zapanowała przerażająca cisza, dostrzeżono ogromny problem. Smog 
zrobił się tak gęsty, że w kierowaniu ruchem na ulicach sprawdzały 
się tylko pochodnie. Londyn został komunikacyjnie sparaliżowany. 
Najgorsze jednak miało dopiero przyjść. Szpitale bardzo szybko 
zapełniły się duszącymi się, potrzebującymi natychmiastowej pomocy 
ludźmi. Sytuacja z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej 
dramatyczna, ludzie masowo mdleli, tracili przytomność, umierali... 
Jak się później okazało,  zanieczyszczenie powietrza doprowadziło 
do śmierci ponad 12 000 osób (dla porównania - podczas nalotów 
w II wojnie światowej zginęło ok. 30 000 ludzi). Przyczyną był dym 
pochodzący z tzw. „niskiej emisji”.

W Giżycku ten problem także występuje, choć w zdecydowanie 
mniejszej skali. Bardziej jako zjawisko lokalne i krótkotrwałe. Nie 
mamy problemu ze smogiem, ponieważ ze względu na położenie 
i ukształtowanie terenu miasto jest stale dobrze przewietrzane. 
Nie oznacza to, że mamy nic nie robić. Dym z giżyckich kominów 
przemieszcza się i truje innych. Dlatego opracowany został „Plan 

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Giżycka na lata 2015 - 
2020”, którego celem jest 
ustalenie potrzeb i problemów 
oraz wyznaczenie kierunków 
działań, jakie mają przyczynić 
się do redukcji emisji 
zanieczyszczeń. Przy tym, 
oczywiście, spodziewamy się 
innych korzyści, jaką będzie 
niewątpliwie modernizacja budynków czy oszczędności w zużyciu 
energii. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji zajęło niemal dwa 
lata. Obecnie złożyliśmy wnioski o dofinansowanie i czekamy na 
rozstrzygnięcie.

Często też trafiają do nas zgłoszenia o podejrzeniu 
spalania odpadów w domowych piecach. Z reguły to 
się nie potwierdza, a gęsty dym jest bardziej efektem 
stosowania niewłaściwego sposobu rozpalania lub 
stanu instalacji kominowej (ewentualnie samego 
kotła). Każde zgłoszenie jest jednak sprawdzane 
przez straż miejską, niektóre też przez straż pożarną. 
Ostatnio poleciłem straży miejskiej opracowanie 
specjalnej ulotki i rozkolportowanie w tych rejonach 
miasta, gdzie problem zadymienia występuje 
najczęściej. Ulotka zawiera także instrukcję 
efektywniejszego sposobu rozpalania w piecu. 
Część egzemplarzy będzie wykorzystana podczas 
indywidualnych interwencji. Pamiętajmy jednak, 
że mieszkamy w rejonie o najczystszym powietrzu 
i doceńmy to, ale nie zapominajmy, że musimy o to 
dbać. Zanieczyszczone powietrze może być zabójcze, 
a zanieczyszczając je szkodzimy przecież... głównie 
sobie. Mamy czystą wodę, relatywnie dużo słońca 
i czyste powietrze. Po prostu warto tu mieszkać. I 
może właśnie z tego powodu jest tak duży popyt na 
mieszkania w Giżycku...?

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Spółka „Panorama Obiekty Sportowe” zmodernizuje stadion 
giżyckiego MOSiR. Umowę z firmą z Piaseczna (kwota 2 mln 693 
tys. zł brutto) władze naszego miasta podpisały 23 lutego, kilka 
dni temu przekazano spółce plac budowy. Kończy się zatem era 
sławetnego „Kęp Noł”, uznawanego za jeden z najgorszych obiektów 

UMOWA PODPISANA - STADION DO REMONTU
sportowych na Warmii i Mazurach. Na stadion w Giżycku wreszcie 
wkracza nowoczesność. W ramach remontu, możliwego dzięki dotacji 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostaną wybudowane urządzenia 
lekkoatletyczne (4- i 6-torowa bieżnia, skocznie i rzutnie), pojawi się 
także nowe oświetlenie i nagłośnienie.                bz

Przesuwa się termin wbicia pierwszej łopaty na budowie ronda 
na skrzyżowaniu ul. Świderskiej, Nowowiejskiej i szosy Obwodowej. 
Pierwszy przetarg, ogłoszony przez olsztyński oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, został unieważniony, ponieważ 
najkorzystniejsza z trzech złożonych ofert była o 4 mln złotych droższa 
od kwoty zarezerwowanej na wykonanie zadania. Ogłoszono więc 
drugi przetarg, do którego stanęło pięć firm. Zaproponowane przez 
oferentów ceny ponownie przekroczyły budżet zaplanowany na 
inwestycję (12 mln 552 tys. złotych), ale tym razem najniższa stawka 
wyniosła 15,7 mln złotych, czyli o około 1 mln mniej niż w poprzednim 
postępowaniu. Najwyższa oferta sięgnęła 17,4 mln złotych. Co ciekawe 

Budowa ronda – potrzeba więcej pieniędzy
– najtańszą i najdroższą propozycję złożyły firmy z Ostrołęki i Suwałk, 
które nie startowały w pierwszym przetargu. Wszystkie podmioty z 
unieważnionego postępowania obniżyły swoje wymagania cenowe. 

- Prawdopodobnie nie unieważnimy drugiego przetargu – mówi 
Karol Głębocki, rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie. – Na dziś 
nie jestem jednak w stanie podać dokładnej daty jego rozstrzygnięcia. 
Po analizie ofert wystąpimy do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
o zwiększenie środków na to zadanie. 

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany zakończyć 
prace do końca września przyszłego roku.

                bz
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SPOŁECZEŃSTWO

W wierszu mistrza Brzechwy miała jechać furą, płynąć łódką, podróżować na hulajnodze, a nawet 
lecieć samolotem. Ostatecznie „przyszła pieszo” (hmmm, a można przyjść inaczej? - ech, ci literaci…). 
O kim mowa? O wiośnie, oczywiście, którą już wkrótce trzykrotnie będziemy witać w naszych skromnych 
progach. Najpierw tę astronomiczną (20 marca), dzień później  kalendarzową, a w nocy z 25 na 26 
marca „poczęstujemy” dręczycielkę zimę ostatecznym  kopniakiem, przestawiając wskazówki naszych 
czasomierzy z godz. 2.00 na 3.00. I znowu „cieplejszy zawieje wiatr, a nam ubędzie lat”…

CAŁA NAPRZÓD, CZYLI GIŻYCKO WITA WIOSNĘ!

BOLESNE, ALE KONIECZNE
To decyzja, u podstaw której nie leży ani chęć większego zysku dla miasta, ani nasza zła wola – mówi burmistrz 
Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. – Jesteśmy zmuszeni zrównać ceny biletów dla turystów i mieszkańców 
naszego miasta, bo tego wymaga od nas prawo. 

O co chodzi? O zniesienie preferencyjnych cen biletów wstępu na teren 
twierdzy Boyen dla mieszkańców Giżycka. W minionych latach tubylcy po 
okazaniu dowodu potwierdzającego zameldowanie w mieście nad Niegocinem 
za wejście do fortecy płacili symboliczną złotówkę, czyli dziesięć razy mniej niż 
przyjezdni. W tym sezonie wszyscy zapłacą równo – po 12 złotych. 

- Likwidacja zniżki dla naszych mieszkańców jest rozwiązaniem 
społecznie bolesnym, ale absolutnie koniecznym – mówi Wojciech 
Iwaszkiewicz. -  Utrzymywanie cen preferencyjnych mogłoby bowiem 
spowodować nałożenie na zarządcę obiektu wysokich kar przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie likwidujemy dotychczasowych 
ulg, a pewną rekompensatą za zniesienie biletów w symbolicznej cenie 
mają być „dni otwarte twierdzy”, które planujemy organizować poza 
sezonem. Poza tym pragnę przypomnieć, że przez pięć miesięcy w roku 
za wstęp na twierdzę nie pobieramy żadnych opłat. 

Ratusz pracuje nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi zniżek. 
Twierdzą Boyen od lat administruje Giżyckie Centrum Kultury. Dyrektor 
placówki Marta Dąbrowska wydała niedawno specjalny komunikat w 
sprawie zmian cen biletów (treść w ramce).       Bogusław Zawadzki

KOMUNIKAT WS. CENNIKA WSTĘPU NA TWIERDZĘ BOYEN
Informuję,  że  Zarządzeniem Nr  2  Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury  z  dnia  23.01.2017  r.  wprowadzono  nowe 

ceny  biletów  wstępu  na  twierdzę  Boyen.  Powodem  zmiany  cen  są  rosnące  koszty  utrzymania  obiektu,  związane  ze 
zintensyfikowaniem  prowadzenia  prac  remontowo  –  naprawczych,  mających  na  celu  zabezpieczenie  obiektu  przed 
niszczeniem, jak też obowiązujące uregulowania prawne. Zgodnie z prawem nikt też nie może być dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym  lub gospodarczym z  jakiejkolwiek przyczyny, co oznacza, że nie powinno się  różnicować cen 
biletów wg kryterium zamieszkania. W związku z powyższym został zlikwidowany bilet za 1 zł, obowiązujący jedynie dla 
mieszkańców Giżycka. Ponadto dowody osobiste wydawane od 1 marca 2015 r. nie zawierają adresu zamieszkania, co w 
konsekwencji utrudnia identyfikację osoby pod względem miejsca zamieszkania.

Marta Dąbrowska, dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

WSTĘP WOLNY
• dzieci do 7. roku życia
• od 1.01 do 31.03 oraz od 1.11 do 31.12
• „Dni Otwarte Twierdzy”: 20 maja 2017 (Noc Muzeów), 2 
czerwca 2017 (Dni Giżycka), 17 września 2017 (rocznica 
napaści ZSRR na Polskę)

ULGI
Bilet i karnet ulgowy przysługują:
* dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia 
za okazaniem legitymacji
* emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji
* honorowym dawcom krwi - identyfikacja krwiodawców 
odbywa się na podstawie legitymacji HDK i dowodu osobistego
* posiadaczom Karty Dużej Rodziny

KWIECIEŃ I PAŹDZIERNIK
Rodzaj biletu     Cena biletu
Bilet zwykły     10 zł
Bilet ulgowy       5 zł

1 MAJA – 30 WRZEŚNIA 
Rodzaj biletu     Cena biletu
Bilet zwykły     10 zł
Bilet ulgowy       5 zł 
Bilet grupowy 20 os i więcej     5 zł/10 zł
Karnet weekendowy    12zł//20zł

KARNET (3 DNI) – WAŻNY W OKRESIE 
1 KWIETNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 

Rodzaj biletu     Cena biletu
Karnet trzydniowy      17zł//30zł
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To, jakie szkoły będą funkcjonować w 
Giżycku po wakacjach, było przedmiotem 
konsultacji i dyskusji przedstawicieli Ratusza, 
radnych i samego środowiska szkolnego. Nie 
zmniejszyło to jednak stopnia niepewności 
społecznej, której wyrazem była obecność 
wielu osób podczas zwołanej w trybie 
nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej (7 
lutego). Ostatecznie projekt sieci szkół w 
naszym mieście od 1 września 2017 został 
przyjęty głosami 12 rajców (5 było przeciwko, 
3 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował). 

Czekamy na opinię kuratora
Reforma systemu edukacji to jeden z najgorętszych tematów ostatnich 
tygodni, a pewnie i najbliższych miesięcy. Sprawa wzbudza ogromne 
emocje zarówno wśród rodziców uczniów, którym zależy na najwyższym 
poziomie kształcenia ich pociech, jak i pracowników szkół, zaniepokojo-
nych realną wizją utraty zatrudnienia. W samym centrum oświatowego 
wiru są samorządy, na barki których rząd scedował sprawne przeprowa-
dzenie reformy. W lutym giżycka Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczą-
cą projektu sieci szkół w nowym roku szkolnym. 

Uchwała podlega dalszemu procedowaniu. 
Po sesji przesłano ją związkom zawodowym 
oraz do Kuratorium Oświaty, które mają 21 
dnia na zaopiniowanie dokumentu, przy czym 
dla giżyckich radnych wiążąca będzie opinia 
kuratora. Ostateczną wersję sieci szkół nad 
Niegocinem poznamy do 31 marca – w tym 
terminie zostanie zwołane kolejne „oświatowe” 
posiedzenie Rady Miejskiej. Niezależnie 
od tego w marcu i kwietniu planowane są 
spotkania informacyjne w szkołach. 

  Bogusław Zawadzki

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU SIECI SZKÓŁ
• Gimnazjum nr 2 w Giżycku zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 w Gi-

życku. Miejsca nauki nie zmienią gimnazjaliści z Gimnazjum nr 2, którzy będą się uczyli w 
budynku przy ul. Warszawskiej do ukończenia gimnazjum

• Gimnazjum nr 1 w Giżycku zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku z 
jednoczesnym przeniesieniem siedziby szkoły podstawowej do siedziby gimnazjum przy ulicy 
Gimnazjalnej. Jednocześnie planowana jest zmiana numeru porządkowego tej szkoły (z po-
wodów proceduralnych możliwa dopiero po 31 marca 2017 r.). Uczniowie dotychczasowego 
Gimnazjum nr 1 nie zmienią miejsca nauki – do czerwca 2019 r. pozostanie nim budynek przy 
ul. Gimnazjalnej

• Pozostałe sześcioletnie szkoły podstawowe (SP 3, SP 4 oraz SP 7) staną się ośmiolet-
nimi szkołami podstawowymi

• Uczniowie uczący się w SP 3, SP 4 i SP 7 ukończą szkoły, do których uczęszczają. 
Zmiana obwodów dotyczy dzieci urodzonych w 2010 r. i młodszych. Istnieje jednak możliwość 
przeniesienia od 1 września 2017 r. uczniów obecnych klas III i VI odpowiednio do klasy IV i 
VII szkoły podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum – w przypadku Giżyc-
ka do SP 2. Potrzebna jest do tego odrębna uchwała Rady Miejskiej. Obecnie jest rozważana 
taka możliwość w przypadku uczniów niektórych oddziałów obecnych kl. III i VI z SP 7. Decy-
zja zapadnie w marcu po konsultacjach z rodzicami i dyrektorami szkół

Reforma oświaty to jedno z największych wyzwań dla obecnego samorządu

Do kampanii „Giżycko mówi NIE dla 
hejtu”, rozpoczętej pod koniec roku przez 
Urząd Miejski, dołączyły pochodzące znad 
Niegocina znane artystki: aktorka Maria 
Pakulnis i wokalistka Viola Brzezińska. 
Ambasadorki naszego miasta uczestniczyły w 
nagraniu spotu reklamowego „Stop hejtowi!”, 
który można obejrzeć w sieci, m.in. na 
stronach miejskich: www.gizycko.pl i www.
mojegizycko.pl. 

- Chcesz żyć? Pozwól żyć innym. Nigdy 
nie rób tego, czego sam nie chciałbyś zaznać 
– mówi w spocie Maria Pakulnis (na zdjęciu). 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania 
facebookowego profilu „Giżycko mówi NIE dla 
hejtu. Razem zablokujmy obrzydliwy hejt”.  bz

Pakulnis i Brzezińska:
„STOP! hejtowi”

Trwa kwalifikacja wojskowa, której 
celem jest określenie fizycznej i psychicznej 
zdolności młodych ludzi do czynnej służby 
wojskowej. W tym roku obowiązkowi stawienia 
się podlega rocznik podstawowy 1998 oraz 
osoby urodzone w latach wcześniejszych, 
które m.in. nie posiadają określonej kategorii 
wojskowej lub zostały uznane za czasowo 
niezdolne do służby, a także kobiety (roczniki 
1993-1998) posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby w armii i 
ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat. Na terenie 
podległym Wojskowej Komendzie Uzupełnień 
w Giżycku tegoroczna kwalifikacja rozpoczęła 
się 6 lutego w powiecie gołdapskim, dwa 
tygodnie później przed komisją stanęli pierwsi 
„kwalifikanci” z powiatu węgorzewskiego, 
a od 1 marca wojskowi orzecznicy pracują 
w powiecie mrągowskim. Między 23 a 
31 marca termin stawiennictwa 
wyznaczono przyszłym obrońcom 
naszego kraju zamieszkałym w 
Giżycku, zaś mieszkańcy pozostałych 
gmin w naszym powiecie otrzymali wezwania 
na kwiecień. Miejscem pracy komisji 
w Giżycku jest internat Zespołu Szkół 
Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. bz  

Armia pyta o zdrowie
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P.P.H. KOSTRZEWA sp.j. zatrudni: monterów kotłów, lakier-
ników, ślusarzy, spawaczy MAG lub TIG (z uprawnieniami), kontrole-
rów jakości, operatorów maszyn CNC. Zapewnione: przeszkolenie i 
umowa o pracę. CV należy złożyć osobiście w siedzibie firmy na ul. 
Przemysłowej 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@
kostrzewa.com.pl.

•

SZUKASZ PRACY?
SZUKASZ PRACOWNIKA?

Pomożemy Ci znaleźć! Napisz do nas – redakcja@gizycko.pl.             
U nas anonse są bezpłatne!

Firma PRESCOT poszukuje pracowników. Wymagania: mi-
nimum roczne doświadczenie w handlu hurtowym, umiejętność 
prowadzenia rozmów handlowych, umiejętność samodzielnej orga-
nizacji pracy.Firma ze swojej strony oferuje: atrakcyjne wynagrodze-
nie, samochód służbowy, telefon komórkowy. Kontakt: PRESCOT                                   
Sp. z o.o.Gajewo, ul. Suwalska 6B, 11-500 Giżycko, tel. 87/428-21-18, 
tel./fax. 87/428-17-09

… oferowanej w Punkcie Konsultacyjnym Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej (ul. Sikorskiego 3b, budynek 
Świetlicy Socjoterapeutycznej, tel. 87/428 51 63):
KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA dla ofiar i sprawców 
przemocy, w problemach będących następstwem nadużywania 
alkoholu - poniedziałek, godz. 16.00-18.00,  środa, godz. 15.00-18.00
POMOC PSYCHOLOGICZNA dla osób uzależnionych od 
alkoholu, środków psychotropowych, konsultacje dla rodziców 
(problemy wychowawcze) - środa, godz. 15.00-17.00
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE dla osób uzależnionych 
i po leczeniu odwykowym - wtorek, godz. 15.00-17.00, czwartek, 
godz. 17.00-19.00 (grupa wsparcia)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE w zakresie diagnozy 
dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i substancji 
psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców - wtorek, godz. 
15.30 - 17.30

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

Jedne poświętują, drugie popracują. Te drugie to panie z Punktu 
Paszportowego oraz pracownice Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego, które tegoroczny Dzień Kobiet spędzą za urzędniczymi 
biurkami. Na 8 marca wyznaczono bowiem kolejny „Wieczór 
z Paszportem i Dowodem Osobistym”, a to oznacza, że tego 
dnia wszelkie formalności w PP (pokój nr 4b) i WSO (pokój nr 5) będzie 
można załatwić w godz. 7.30-20.00.                                  bz

Cały Dzień Kobiet za biurkiem

SIP to System Informacji Przestrzennej Miasta Giżycka, służący prezentacji 
aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do 
niedawna z takimi danymi można było zapoznać się pod adresem www.
sipgizycko.pl, od 27 stycznia giżycki SIP dostępny jest na portalu Atlas Warmii i 
Mazur (www.atlas.warmia.mazury.pl).

- Do końca czerwca tego roku system będzie funkcjonował w obu tych 
miejscach, ale pod starym adresem nie będzie już aktualizowany – informuje 
Paulina Rakus, podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Giżycku. 

Obsługa Atlasu Warmii i Mazur nie jest skomplikowana. Po wejściu na stronę 
internetową www.atlas.warmia.mazury.pl po kliknięciu modułu „Planowanie 
przestrzenne” pojawi się mapa województwa, na której należy znaleźć Giżycko. 
Aby sprawdzić, jaki plan miejscowy obowiązuje dla wybranej działki, należy 
kliknąć ikonę „Legenda/Rysunek planu” na dolnym pasku narzędziowym, a 
następnie wybrać działkę. Wówczas zostanie wyświetlone okno „Wybierz plan” 
z listą dostępnych planów. Lista zawiera nazwę i opis planu oraz opis planu. 
Skan rysunku planu przycięty do jego zasięgu pojawi się w widoku mapy oraz na 
panelu „Zawartość mapy”.                    bz

SIP dostępny w Atlasie

ZIELONE ŚWIATŁO DŁUŻEJ 
DLA WODNIAKÓW

Znamy już godziny otwierania mostu obrotowego w roku 2017. 
Przed sezonem i po sezonie zabytkowy kolos będzie obracany 
po cztery razy na dobę, natomiast w lipcu i sierpniu – po siedem 
razy dziennie. Nowością jest możliwość dodatkowej przeprawy dla 
żeglarzy w godzinach wieczornych, konieczna z powodu remontu 
kanału Niegocińskiego. W poprzednich latach ruch dla wodniaków 
był zamykany o godz. 18.55, teraz płynące kanałem Giżyckim jachty 
będzie można zobaczyć nawet o godz. 21.15.                             bz

PRZED SEZONEM, PO SEZONIE
RUCH WODNY

10.35 – 10.55
12.05 – 12.55
13.35 – 14.25
16.05 – 17.25

RUCH KOŁOWY
11.00 – 12.00
13.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.30 – 10.30

A nawet więcej, wliczając nagrodę dodatkową w wysokości ponad 
700 złotych od Galerii „Batory”. Za co? Krótko mówiąc: za talent. 
Władze Giżycka ogłosiły kolejny konkurs na projekt i wykonanie murali 
na stacjach transformatorowych. W ubiegłym roku efektowne graffiti 
pojawiło się na dwóch tego typu obiektach (przy ul. Kolejowej i w parku 
Rogera Goemaere’a przy ul. Moniuszki), teraz do zagospodarowania 
są trzy budynki. Najwięcej, bo 2000 złotych, nasz Ratusz gotów jest 
zapłacić autorowi lub autorom malowidła na ścianach stacji przy pasażu 
Portowym, natomiast twórcy murali na ul. Wilanowskiej i Warszawskiej 
mogą liczyć na gratyfikację o połowę niższą. Każdy może zgłosić 
nieograniczoną ilość projektów, regulamin i formularz zgłoszeniowy 
znajdują się na miejskich stronach internetowych (www.gizycko.pl, 
www.mojegizycko.pl). Propozycje w formacie A-3 można nadsyłać do 
30 kwietnia, zwycięzców poznamy do 25 czerwca.                            bz

Cztery tysiące do wzięcia

W ubiegłym roku oba konkursy na giżyckie murale wygrał Michał 
Tubielewicz z Wrocławia
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W SEZONIE 
RUCH WODNY

8.05 – 8.25
10.35 – 11.25
12.05 – 12.55
13.35 – 14.25
16.05 – 17.25
18.35 – 18.55
20.35 – 21.15

RUCH KOŁOWY
8.30 – 10.30
11.30 – 12.00
13.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.30 – 18.30
19.00 – 20.30
21.20 – 8.00
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Witam i zapraszam do „słownej partyjki”. Umówmy się, 
że ja gram czarnymi, więc do mnie należy otwarcie…
Czarnymi? No to chyba jednak ja rozpoczynam?

Ha, no proszę! Od progu czuć fachowcem! Sprawdzałem 
Pana czujność.
(śmiech)

Od kiedy suwa Pan „klocki” po „desce”?
No, muszę powiedzieć, że od dosyć dawna (uśmiech). Jeśli mnie 
pamięć nie zawodzi, to miałem jakieś jedenaście, góra dwanaście lat. 
Grać w szachy nauczył mnie mój ojciec, który był wybitnym amatorem w 
tej dziedzinie. Sparingpartnerami byliśmy jednak stosunkowo krótko, bo 
uczeń szybko przerósł mistrza i tata po prostu nie chciał ze mną grywać. 
A dla mnie szachy stały się z czasem życiową pasją, a nie przesadzę, 
jeśli powiem, że do dziś to moja wielka miłość

Co w czymś tak statycznym jak szachy zafascynowało 
małego Henia? Chłopcy w tym wieku szukają 
raczej innych sposobów na wyzwolenie dziecięcej 
spontaniczności. 
Gdybym powiedział, że urzekło mnie wówczas piękno szachów, 
skłamałbym. Tym, co mnie od zawsze pociągało i co pociąga teraz, 
po latach, była chęć rywalizacji. Oczywiście jak większość moich 
rówieśników uprawiałem w tym czasie różne sporty - bez większych 
osiągnięć, ale zawsze starałem się robić wszystko jak najlepiej. I taka 
żyłka sportowca pozostała we mnie do dziś. W każdej dziedzinie życia 
stosuję starą szachową zasadę: „jeśli nie ma mata, partia trwa”. Taki już 
mam charakter, że walczę do samego końca. 

JEŚLI NIE MA MATA, TO ZNACZY,         ŻE JESZCZE NIE PRZEGRAŁEŚ
Zawód pierwszy: geodeta. Zawód drugi: trener sza-
chowy. HENRYK GUDOJĆ - założyciel i długoletni 
opiekun sekcji szachowej Debiut, działającej przy Gi-
życkim Centrum Kultury – opowiada o swojej wielkiej 
miłości, genie zwycięstwa i pewnym trójkącie.

Nie powiem, skąd to znam, ale naprawdę świetnie Pana 
rozumiem. Tak zwany gen zwycięstwa…
O, ładnie powiedziane. I bardzo trafione. 

Dwunastolatek rozpoczynający przygodę z szachami 
ma szansę osiągnięcia kiedykolwiek poziomu 
mistrzowskiego? W niektórych dyscyplinach w tym 
wieku byłby już uznany za „weterana” bez przyszłości. 
Nie pokusiłbym się o określanie dolnej granicy wiekowej przyszłych 
arcymistrzów. Albo inaczej: każdy, kto zacznie grać przed 
sześćdziesiątką, ma szansę na sukces (śmiech). Warto jednak przy tym 
pamiętać to, co powiedział kiedyś nasz były mistrz międzynarodowy 
Kazimierz Plater. Stwierdził on, że szachista osiąga apogeum swoich 
możliwości w wieku 25 lat, po czterdziestce jeszcze gra, bo rutyna robi 
swoje, a po sześćdziesiątym roku życia może zostać prezydentem, a 
nawet papieżem. Ale nie powinien już grać w szachy. 

Naprawdę? To szachiści nie są jak wino? W sensie im 
starsi, tym lepsi?
Niestety, nie. Biologii nie da się oszukać. Czy – dajmy na to - 50-letni 
sprinter może stanąć na starcie biegu? Może, tylko po co? Jakie ma 
szanse w rywalizacji z dużo młodszymi konkurentami? To już nie te 
mięśnie, nie te kości, nie ta kondycja. Tak samo jest z umysłem, który z 
czasem staje się coraz mniej wydolny. I proszę mi wierzyć: na niewiele 
zdaje się wtedy wiedza i  wieloletnie doświadczenie. 

W grupach, z którymi od lat prowadzi Pan zajęcia w 
Giżyckim Centrum Kultury, problem rutyny – zdaje się 
– nie istnieje?
No, na szczęście nie (uśmiech). Grześ Fil, obecnie niekwestionowany 
lider sekcji Debiut GCK Giżycko, ma osiem lat, a na swój pierwszy 
poważny turniej pojechał jako pięciolatek. Dziś jest posiadaczem 
trzeciej kategorii szachowej, mającym w dorobku m.in. 8. miejsce w 
mistrzostwach Polski, 4. lokatę w turnieju międzynarodowym i powołanie 
do kadry województwa młodzików. Ale trzeba tu jasno powiedzieć, że 
nie byłoby jego sukcesów, gdyby nie ogromna pomoc i wsparcie rodziny, 
czyli jednego z wierzchołków trójkąta, kiedyś przez kogoś nazwanego 
„trójkątem Gudojcia”. 

„Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się” – że tak 
zacytuję mechanika z „Bruneta wieczorową porą”. Co 
to takiego ten „trójkąt Gudojcia”?
Kilkanaście lat temu miałem okazję prowadzić wykłady dla instruktorów 
szachowych. Narysowałem na tablicy trójkąt, którego środkiem ciężkości 
był zawodnik, a wierzchołkami – rodzice, klub i szkoła. Te wierzchołki 
muszą ze sobą ściśle współpracować, umacniać i motywować młodego 
gracza, bo jeśli choć jeden nie spełnia swoich zadań, to daremny trud 
nawet najzdolniejszego zawodnika. Grześ Fil, a wcześniej także Ula 
Cichocka, którą miałem przyjemność przez kilka lat trenować, to takie 
wzorce prawidłowego „trójkąta Gudojcia”. 

Szybko Pan rozpoznaje „materiał” na dobrego 
szachistę?
Oczywiście, nawet bardzo szybko. Równie szybko wychwytuję tych z 
drugiego bieguna. 

I co Pan mówi tym ostatnim? „Dziecko, idź sobie na 
pizzę albo ułóż pasjansa na komputerze”?
O komputerze to jeszcze sobie pewnie porozmawiamy, ale najpierw chcę 
powiedzieć, że nigdy nie zdarzyło mi się i pewnie nie zdarzy powiedzieć 
komukolwiek: „Stary, zmień zawód”. W sukurs zawsze przychodzi mi 
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JEŚLI NIE MA MATA, TO ZNACZY,         ŻE JESZCZE NIE PRZEGRAŁEŚ
naturalna selekcja, ci najsłabsi po pewnym czasie sami dochodzą do 
wniosku, że wielkiej furory przy „desce” nie zrobią. 

A kto może zrobić? Jaka jest recepta na dobrego 
szachistę?
Pięć procent talentu i ciężka praca. Oczywiście bez któregokolwiek 
z tych elementów też można przestawiać „klocki”, ale wówczas nie 
ma co myśleć o grze na wysokim poziomie. A z drugiej strony – jak 
mawiał działacz szachowy Tadeusz Czarnecki – nie każdy musi być 
arcymistrzem. Świat złożony z samych championów byłby przecież 
bardzo nudny. 

Zgadza się Pan z tezą, że umiejętność gry w szachy 
jest miarą intelektu?
Nie do końca. Znam wiele osób grających, po których – nawiązując do 
pytania – nie widać, że potrafią grać w szachy, ale znam też mnóstwo 
ludzi, którzy nigdy nie siedzieli przy szachownicy, a są bardzo 
inteligentni i doskonale sprawdzają się w innych dziedzinach. 

I tu – dziękuję – znacząco spojrzał Pan na mnie… 
No właśnie (uśmiech). 

Amerykański mistrz szachownicy Paul Morphy 
powiedział kiedyś: „Nauczcie dzieci grać w szachy, a 
o ich przyszłość możecie być spokojni”. Miał chyba 
dużo racji.
Sto procent racji! Sam wielokrotnie kierowałem jego słowa do rodziców 
moich podopiecznych, często w połączeniu z innym mądrym cytatem, 
że „zabawa dziecka jest jego nauką i pracą”. 

Czego taki młody człowiek może się nauczyć dzięki 
szachom?
Wielu rzeczy. Na przykład odpowiedzialności, bo siadając do gry 
zawodnik musi samodzielnie podejmować liczne ważne decyzje, od 
których zależy to, czy wygra, przegra lub zremisuje. Szachy rozwijają 
wyobraźnię i umiejętność przewidywania, a przede wszystkim uczą 
logicznego rozumowania, a z tym u naszej młodzieży jest – mam 
czasem takie wrażenie - coraz większy kłopot. Choć absolutnie nie 
obwiniałbym za to wyłącznie tych młodych ludzi.

A kogo?
Logicznego myślenia powinna uczyć szkoła. Tymczasem co uczniowie 
dostają w szkole? Testy, odpowiedzi do wyboru, na „chybił – trafił”. 
Nauczyciele mówią: „Tak uczymy, jak mamy nakazane w programach 
nauczania”. I ja to poniekąd rozumiem. Tylko się tak głośno 
zastanawiam, czy ktoś w ogóle myśli o tych dzieciakach?

Wspomniał Pan wcześniej o komputerze. Czy mi się 
wydawało, że z lekką niechęcią? Nie jest Pan chyba 
przeciwnikiem postępu?
Powiem tak: w tej kwestii absolutnie rozgraniczam życie od szachów. 
Doskonale rozumiem znaczenie komputerów i wiem, że w dzisiejszych 
czasach są one niezbędne w niemal każdej dziedzinie. Natomiast 
jeśli chodzi o szachy, zaryzykuję stwierdzenie, że komputery zabijają 
„królewską grę”, nie ucząc tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy: 
tej odpowiedzialności, logiki, samodzielności. Młody człowiek 
powinien sam radzić sobie z zadaniami, pracować musi jego głowa, 
a nie maszyna! Oczywiście w szachach korzystanie z komputera 
też jest już konieczne, ale… tylko na tych najwyższych szczeblach. 
Najlepszym graczom na świecie komputer służy jako baza danych, 
jest też nieodzownym narzędziem do analizy gry przeciwników.  

Ale adeptom szachów serdecznie odradzam takie technologiczne 
wsparcie. Pamiętajcie, komputer za Was nie pomyśli. Jako anegdotę 
opowiem pewną historię. Kiedyś, w czasach, gdy można było 
„poprzestawiać klocki” w plenerze, a konkretnie w twierdzy Boyen, 
zaszczycił nas swoim przybyciem pewien pan z synem. Obserwował, 
głośno krytykował, że gramy kiepsko, a w końcu pochwalił się, że on 
regularnie grywa w szachy na komputerze i że ma na swoim koncie 
wygraną z „Ruskim”. Finał był taki, że zasiedliśmy do pojedynku…

Niech zgadnę: to był czarny dzień w szachowej 
karierze owego Pana?
No, tak się złożyło, że bardzo czarny (śmiech). Nawet nie umiem sobie 
wyobrazić, jak słaby musiał być ten komputerowy „Ruski”…

Dawny pretendent do tytułu mistrza świata Niemiec 
Siegbert Tarrasch mówił tak: „Kiedy widzisz dobry 
ruch, usiądź na dłoniach i sprawdź, czy możesz 
znaleźć lepszy”. Podobno w szachach zawsze istnieje 
dobre posunięcie – należy je tylko „namierzyć”.
To prawda. Wariantów ruchu jest zawsze co najmniej kilka. Trzeba 
je szybko przeanalizować i wybrać ten najlepszy, przewidując 
jednocześnie, które rozwiązanie sprawi największy kłopot 
przeciwnikowi.

Słowa „szybko” i „szachista” średnio mi współgrają 
w kontekście słynnego „refleksu szachisty”. 
Ależ to określenie to kompletne nieporozumienie! Szachiści mają 
doskonały refleks, co najlepiej widać podczas gry w tak zwanych 
niedoczasach i w szachach błyskawicznych. Ktoś z kiepskim refleksem 
nie byłby w stanie w tak krótkim czasie ocenić sytuacji na szachownicy 
i wykonać właściwego ruchu. 

A słyszał Pan o człowieku, który jako jedyny na 
świecie potrafi wygrać partię po zaledwie jednym 
posunięciu?
Hmmm, nie wydaje mi się to możliwe. Powiem więcej: to nierealne.

A jednak. Chuck Norris nie ma z tym problemu.
Ach, no tak (śmiech). Ale znam jeszcze paru ludzi, którzy – sądząc 
po tym, co mówią publicznie – potrafiliby nie takie rzeczy jak mat po 
pierwszym ruchu. 

Dlaczego Warmia i Mazury, czyli w domyśle także 
Giżycko, nie należą do krajowej szachowej czołówki?
Odpowiem cytatem z trenera, zajmującego się inną dyscypliną sportu: 
„Kasa, misiu, kasa”. Szachy nie wymagają może wielkich nakładów na 
sprzęt, ale już na wyjazdy na turnieje czy na wynagrodzenia dla dobrych 
trenerów pieniądze muszą być. Bez regularnej rywalizacji i treningów 
z najlepszymi szkoleniowcami nawet nie łudźmy się, że będą wyniki. 
A brak wykwalifikowanej kadry jest u nas ogromnym problemem. 
W niektórych klubach szkoleniem szachistów zajmują się ludzie z 
tytułem instruktora czwartej czy piątej kategorii, którzy  zapisują się na 
jakiś kilkudniowy kurs, po którym nagle stają się wielkimi trenerami! 
Granda! Zdarzały się już sytuacje, gdy takich „trenerów” podczas 
zajęć musieli korygować mali szachiści, przypłacając swoją wiedzę 
lub – jak kto woli - nadmierną śmiałość usunięciem z sekcji. 

Nam na szczęście to nie grozi, bo mamy prawdziwego 
trenera z dyplomem. Dziękuję za rozmowę. 

      Rozmawiał: Bogusław Zawadzki
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Lista tegorocznych zadań, nad realizacją których czuwają 
pracownicy Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego z 
naczelnikiem Karolem Walinowiczem na czele, jest faktycznie 
imponująco długa. Na sąsiedniej stronie prezentujemy Państwu spis 
inwestycji budowlanych, które rozpoczęły się lub niebawem rozpoczną, 
ale należy pamiętać, że to nie wszystko. Niektóre zadania (np. rozbudowa 
szosy Obwodowej, budowa trasy rowerowej wokół twierdzy Boyen 
czy budowa domu wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego) znajdują się 
jeszcze w fazie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztowej, 
a ponadto część miejskiego budżetu sukcesywnie pożytkowana jest na 
wydatki bieżące (naprawy dróg i chodników, zakup oznakowania ulic, 

Będziemy dużym placem budowy
Rok 2017 zapowiadany był przez władze miasta jako czas realizacji wielu inwestycji. „Jeśli wszystko 
pójdzie tak, jak sobie założyliśmy, to w najbliższych miesiącach Giżycko będzie przypominać jeden duży 
plac budowy” – mówił burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz podczas grudniowego spotkania z mieszkańcami, 
podsumowującego ostatnie dwa lata pracy samorządu. 

eksploatacja sieci deszczowej, utrzymanie rowów melioracyjnych itp.). 
Z uzyskanych w giżyckim Ratuszu informacji wynika, że planowane 

terminy zakończenia trwających już dużych przedsięwzięć nie są 
zagrożone. Za kilka tygodni będziemy więc podziwiać nowe oblicze 
plaży miejskiej (obecnie skrytej za hałdami świeżego piasku), 
jeszcze przed wakacjami powinniśmy obejrzeć pierwsze seanse w 
nowoczesnym kinie w wyremontowanym budynku Giżyckiego Centrum 
Kultury, a najprawdopodobniej latem do odnowionego po pożarze 
budynku przy ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki wprowadzi się 
piętnaście rodzin. 

          Bogusław Zawadzki

Prawda, że trudno poznać to miejsce? Koparki, dźwigi, ciężarówki i 
góry piasku – tak dziś wygląda giżycka plaża miejska. Parafrazując 
braci Golców: „tu na razie jest ściernisko, ale będzie kąpielisko”

W sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury nie ma jeszcze 
kinowego ekranu ani wygodnych foteli, ale nie ma też śladu po krótkim 
„kryzysie budowlanym”. Każdy dzień przybliża nas do premierowego 
seansu
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Czyje? Stanisława Wyspiańskiego. Dzieło artysty z okresu Młodej 

Polski zwyciężyło w głosowaniu na lekturę „Narodowego Czytania 2017”. 
W ubiegłym roku cała Polska – w tym Giżycko – czytała „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza, 2 września tego roku przypomnimy sobie historię 
z podkrakowskich Bronowic z Chochołem, Wernyhorą, złotym rogiem i 
czapką z pawimi piórami. Nad Niegocinem koordynatorem Narodowego 
Czytania będzie jak zwykle Miejska Biblioteka Publiczna.           bz

Giżycki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2017 został ofi-
cjalnie rozwiązany. Kilkanaście dni temu warszawska Fundacja WOŚP 
przysłała do Giżyckiego Centrum Kultury potwierdzenie rozliczenia dzia-
łalności wolontariuszy znad Niegocina. Wynika z niego, iż podczas 25. 
Finału WOŚP zebraliśmy 68 273, 82 zł, czyli… o 131, 66 zł więcej niż 
podawano bezpośrednio po akcji.

- Nie pomyliliśmy się przy liczeniu – zapewnia Paweł Wasilew-
ski, szef sztabu WOŚP w Giżycku. – Wraz z zebranymi złotówkami do 
stolicy pojechała waluta obca i precjoza, które niektórzy darczyńcy wrzu-
cili do puszek. W Warszawie „fanty” wyceniono, obce pieniądze przeli-
czono na nasze i stąd kolejny w tym roku Orkiestrowy rekord.             bz

Wesele we wrześniu

REKORD (znów) POBITY

Świat jest naprawdę mały, a giżycczanie są wszędzie. To migawka ze 
stadionu w Amsterdamie, na którym 23 lutego o awans do kolejnej run-

dy Ligi Europejskiej z 
miejscowym Ajaksem 
walczyli piłkarze war-
szawskiej Legii. Na 
murawie w drużynie 
gości nasz krajan Łu-
kasz Broź, a na try-
bunach – inny sporto-
wiec znad Niegocina 
kolarz Jerzy Sowa 
(z prawej). Szkoda, 
że po końcowym 
gwizdku obaj nie mieli 
powodów do święto-
wania, bo Holendrzy 
znów wyrzucili mi-
strzów Polski za burtę 
europejskich pucha-
rów…                     bz

Giżycczanie w Amsterdamie
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1. Przebudowa chodnika w ul. Bema - szacunkowy koszt: 
146 000 zł; przewidywany termin realizacji: II kwartał 2017 r.
2. Utwardzenie przejścia na ul. Żeglarskiej – szacunkowy 
koszt: 29 750 zł; przewidywany termin realizacji: II kwartał 2017 r.
3. Mazurska Pętla Rowerowa – szacunkowy koszt (zakres gminy 
miejskiej): 40 000 zł; w dniu 12.01.2017 r. został ogłoszony przez Stowa-
rzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 przetarg na opracowanie doku-
mentacji projektowo – kosztowej z terminem składania ofert 20.02.2017 r. i 
terminem wykonania prac projektowych: sierpień 2017 r.
4. Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy placu 
Grunwaldzkim - szacunkowy koszt 110 000 zł; przewidywany termin 
realizacji: II-III kwartał 2017 r.
5. Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż 
działek do mostu obrotowego - szacunkowy koszt 100 000 zł; 
przewidywany termin realizacji – II kwartał 2017 r.
6. Przebudowa chodnika przy ulicy Daszyńskiego (od ul. 
Pionierskiej do ul. Smętka)  - szacunkowy koszt 74 000 zł; przewi-
dywany termin realizacji  II-III kwartał 2017 r. 
7. Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 
2 - szacunkowy koszt:  2 100 000 zł; trwają prace budowlane z ter-
minem zakończenia do 31.05.2017 r. 
8. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZS 
Nr 1 w Giżycku - szacunkowy koszt: 1 314 000 zł; posiadamy doku-
mentację projektowo – kosztową, w roku bieżącym zostanie 
złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków krajo-
wych; przewidywany termin realizacji: IV kwartał 2017 r. - II kwartał 2018 r. 
9. Budowa oświetlenia ścieżki nad Popówką Małą - szacun-
kowy koszt 125 000 zł;  przewidywany termin realizacji: II kwartał 2017 r. 
10. Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki - sza-
cunkowy koszt 50 000 zł; przewidywany termin realizacji: III kwartał 2017 r.
11. Modernizacja zaplecza kotłowni przy ul. Batorego - 
szacunkowy koszt: 260 000 zł; trwają przygotowania przed uruchomieniem 
zadania (posiadamy wstępną koncepcję zagospodarowania terenu, trwa 
procedura związana z przejęciem terenu przez Miasto); przewidywany ter-
min realizacji: III – IV kwartał 2017 r.
12. Termomodernizacja budynków: sala gimnastyczna 
przy ul. Mickiewicza 33a, ul. Wodociągowa 15, ul. Wodo-
ciągowa 17, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Szkoła 
Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Ze-
spól Szkół nr 1, budynek przy ul. Olsztyńskiej 6a - sza-
cunkowy koszt: 10 135 000 zł; został złożony wniosek o dofinansowanie 
zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-
2020, przewidywany termin wszczęcia postępowania na wykonawcę robót 
budowlanych: IV kwartał 2017 r., termin realizacji: 2018 rok. Uwaga: ter-
miny realizacji uzależnione są od zapewnienia finanso-
wania zewnętrznego   
13. Szachy parkowe - szacunkowy koszt: 15 000 zł; przewidywany 
termin realizacji: II kwartał 2017 r.

INWESTYCJE MIEJSKIE PLANOWANE W ROKU 2017
14. W ramach projektu „Budowa i przebudowa infra-
struktury związanej z rozwojem funkcji gospodar-
czych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazur-
skich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem 
śluzy „Guzianka I”:
- przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku 
od basenu MBSW do molo - szacunkowy koszt: 1 347 584 
zł; trwają prace budowlane z terminem zakończenia 24.03.2017 r.
- przebudowa nabrzeża Portu Żeglugi Śródlądowej - 
szacunkowy koszt: 6 000 000 zł; przewidywany termin rozpoczęcia 
robót: IV kwartał 2017 r.
- przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Spor-
tów Wodnych - szacunkowy koszt: 6 000 000 zł; przewidywany 
termin rozpoczęcia robót: IV kwartał 2017 r.
- budowa kładki nad kanałem Giżyckim - szacunko-
wy koszt: 8 000 000 zł; przewidywany termin rozpoczęcia robót: 
III kwartał 2017 r. Uwaga: terminy realizacji niektórych 
zadań uzależnione są od zapewnienia finansowania 
zewnętrznego.
15. Zagospodarowanie kwartału ulic: Mickiewicza, al. 
1 Maja, Konarskiego - szacunkowy koszt 450 000 zł; przewi-
dywany termin realizacji - III –IV kwartał 2017 r. 
16. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
na terenie SP 7 - szacunkowy koszt: 122 000 zł; przewidywany 
termin zakończenia zadania: 25.04.2017 r.
17. Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. War-
mińską - szacunkowy koszt 150 000 zł; przewidywany termin re-
alizacji: III-IV kwartał 2017 r.,
18. Renowacja warsztatu zbrojmistrza wraz z zago-
spodarowaniem otoczenia na terenie twierdzy Boyen 
- szacunkowy koszt: 1 485 437 zł; przewidywany termin realizacji: 
II-IV kwartał 2017 r.; 29.12.2016 r. została podpisana umowa z  Wo-
jewództwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie zadania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-
2020.
19. Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru 
Carnot’a (etap II) - szacunkowy koszt: 1 000 000 zł; zostały zło-
żone 2 wnioski (mur Carnota’a + Brama Giżycka) o dofinansowanie 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po pozytywnej 
ocenie wniosków o dofinansowanie zostaną ogłoszone przetargi na 
wykonanie robót budowlanych.
20. Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie 
MOSiR - 23 lutego podpisano umowę na realizację przedsięwzię-
cia z firmą „Panorama Obiekty Sportowe” z Piaseczna. Szczegóły 
na stronie 2.
21. Przebudowa chodnika w ul. Sikorskiego na od-
cinku od ul. 3 Maja do ul. Jasnej - szacunkowy koszt za-
dania 81 300 zł; przewidywany termin realizacji II kwartał 2017 r.
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Kilka tygodni temu Magdalena Sulińska pomyślnie przeszła 
casting w Gdańsku, kwalifikując się do emitowanego przez telewizję 
TVN programu „Mali Giganci”, czyli najpopularniejszego obecnie w 
Polsce dziecięcego „talent-show”. Wokalny potencjał, drzemiący w 
uczennicy czwartej klasy Zespołu Szkół nr 1 na giżyckim Wilanowie i 
czwartej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej (fortepian), nie podlega 
dyskusji. W ubiegłym roku giżycczanka oczarowała nie tylko jurorów 
miejskiego i powiatowego konkursu „Śpiewadło”, gdzie nie miała sobie 
równych w najmłodszej kategorii solistek. Popis swoich nietuzinkowych 

MAGDA GIGANTKA
Ci, którzy choć raz w życiu słyszeli, jak śpiewa 
Magdalena Sulińska, nie są zaskoczeni jej sukcesem. 
Dla tych, którzy niebawem będą mieli okazję 
usłyszeć ją po raz pierwszy, mamy dobrą radę: na 
wszelki wypadek przytrzymajcie sobie Państwo 
dolną szczękę. Może opaść...

Anielskie skrzydła, anielski głos – Magda Sulińska w pełnej krasie

Rok  temu,  w  okresie  poprzedzającym  święta  Wielkiej 
Nocy,  w  parafii  Św.  Maksymiliana  M.  Kolbego  w  Giżycku  po 
raz  pierwszy  mieliśmy  możliwość  uczestniczenia  w  wielkim, 
częściowo  plenerowym,  widowisku  pasyjnym  -  Misterium 
Męki Pańskiej.   Była  to  rekonstrukcja największych w dziejach 
ludzkości  wydarzeń,  wydarzeń  bez  precedensu  w  dziejach 
świata, gdzie Bóg z miłości do człowieka wziął w swoje ramiona 
krzyż, dobrowolnie zgadzając się na okrutną mękę i śmierć. W 
role  historycznych  postaci  z  tamtych  dni  wcielili  się  aktorzy  - 
amatorzy, mieszkańcy Giżycka i okolic. Udział w Misterium Męki 
Pańskiej był z całą pewnością wielkim i ważnym wydarzeniem, 

Bądź towarzyszem Jezusa w drodze na Kalwarię
Trwają przygotowania do kolejnej religijnej inscenizacji. 8 kwietnia mieszkańcy Giżycka po raz drugi będą 
świadkami widowiskowego Misterium Męki Pańskiej. Do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu zachęca 
jego pomysłodawca, scenarzysta i reżyser ksiądz Mariusz Pawlina, wikariusz parafii na Wilanowie.

niepowtarzalnym  doświadczeniem  artystycznym  i  ogromnym 
przeżyciem  duchowym,  przygotowującym  do  świąt  Wielkiej 
Nocy  dla  wszystkich,  którzy  podjęli  się  trudu  przygotowania  i  
uczestniczenia w nim, ale przede wszystkim był on wielką lekcją 
wiary  i wielkim dziękczynieniem Bogu za zbawcze dzieło Jego 
Syna.

Dlatego w tym roku również rozpoczęliśmy przygotowania do 
Misterium Męki Pańskiej. Zaplanowaliśmy  je na większą skalę, 
z większy rozmachem i profesjonalną oprawą: scenograficzną i 
muzyczną. Przede wszystkim Misterium odbędzie się na wzgórzu 
Św. Brunona, a więc w całości w plenerze. Widzowie będą mieli 
możliwość nie  tylko oglądania, ale  i  towarzyszenia Jezusowi w 
drodze na Kalwarię. Wchodząc stopniowo w realizm wydarzeń 
sprzed  dwóch  tysięcy  lat  będą  mogli  „zajrzeć”  do  świątyni 
jerozolimskiej, do wieczernika i do pałacu Piłata, usłyszeć odgłosy 
biczowania  i  krzyżowania,  będą mogli  doświadczyć  atmosfery 
Wielkiego  Tygodnia:  przeżyć  mękę  i  śmierć  Jezusa,  a  zaraz 
potem    radość  z  Jego  zmartwychwstania.  Zmartwychwstania 
Boga, który żyje i to życie w pełni ofiaruje również człowiekowi, 
z miłości … 

Misterium Męki  Pańskiej  jest  formą,  narzędziem  głoszenia 
Ewangelii, Dobrej Nowiny o zbawieniu, dostępnym i ofiarowanym 
człowiekowi. Każdemu, kto tylko zechce je przyjąć. Zapraszam do 
uczestnictwa w Misterium Męki Pańskiej w sobotę poprzedzającą 
Niedzielę Palmową. Rozpoczynamy o godz. 20:00 na wzgórzu  
Św. Brunona.

umiejętności dziewczynka dała też w grudniu podczas miejskiej 
wigilii na pasażu Portowym oraz w styczniowym Orszaku Trzech 
Króli. Pewnie także dlatego nikt już nie musiał pytać, kim jest młoda 
dama, która na życzenie burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza 
uświetniła swym występem uroczystość rozdania prestiżowych Nagród 
Świętego Brunona.  

Dzięki „Małym Gigantom” o kolejnej zdolnej wokalistce znad 
Niegocina usłyszy wkrótce cała Polska. Emisja trzeciej edycji show, 
prowadzonego przez Filipa Chajzera, planowana jest już za kilka 
tygodni. Przypomnijmy, iż w programie rywalizuje sześć drużyn (trenerką 
grupy Magdy jest aktorka Roma Gąsiorowska), tworzonych przez 
uzdolnione (nie tylko wokalnie) dzieci w wieku 4-12 lat. Po każdym 
odcinku odpada zespół najniżej oceniony przez jury (Agnieszka 
Chylińska, Kuba Wojewódzki i Sonia Bohosiewicz), a do 
finału docierają dwa najlepsze teamy. W odcinku specjalnym wybierane 
są ponadto największe indywidualności programu i tu z całą pewnością 
Magda Sulińska też nie jest bez szans na sukces. Oglądajmy, Drodzy 
Państwo, i trzymajmy kciuki!

                      Bogusław Zawadzki

Misterium 2016. W rolę Jezusa wcielił się Dawid Godz
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„Mała Gigantka” z Giżycka na warszawskiej scenie
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W tym roku postanowiliśmy w miarę możliwości pomagać 
naszemu szpitalowi – mówi Jacek Ciechanowicz. – Mamy już listę 
najpilniejszych potrzeb takich jak aparat rentgenowski czy urządzenie 
do rozbijania kamieni w woreczku żółciowym, teraz pozostaje jedynie 
zebrać odpowiednie fundusze. Zależy nam na tym, aby sprzęt 
w naszym szpitalu był coraz nowocześniejszy i aby giżycczanie 

Rok pomocy dla szpitala – na początek łóżka
Pięć nowoczesnych elektrycznych łóżek o wartości 20 tysięcy złotych trafiło do giżyckiego szpitala, a konkretnie na 
oddział urologiczny. Darczyńca – giżycki „Rotary Club” – ustami swojego prezydenta Jacka Ciechanowicza zapewnia, 
że nie jest to ostatnia pomoc dla placówki nad Niegocinem, od dawna borykającej się z problemami finansowymi. 

Prezydent „Rotary Clubu” w Giżycku Jacek Ciechanowicz (pierwszy 
z lewej) przekazał łóżka wicestaroście giżyckiemu Mirosławowi 
Drzażdżewskiemu (w środku) i Dariuszowi Baniewskiemu, zastępcy 
dyrektora szpitala ds. lecznictwa

Funkcjonalność i sprawność sprzętu giżyccy rotarianie przetestowali na 
jednym ze swoich kolegów. Działa bez zarzutu!

Mamy świetną wiadomość dotyczącą systemu 
teleopieki (zwanego potocznie „Przyciskiem 
życia”), który w tym roku pilotażowo wprowadził 
Urząd Miejski w Giżycku. W wyniku negocjacji 
Ratusza z firmą świadczącą usługę teleopieki 
domowej w programie będzie mogło wziąć udział 
nie 20 osób, jak początkowo planowano, ale o 
15 więcej. Zgłoszenia można dokonać osobiście 
lub za pośrednictwem członka rodziny, sąsiada, 
znajomych, lekarzy pierwszego kontaktu czy 
pielęgniarek środowiskowych. Koordynatorem 
systemu teleopieki w Giżycku jest dr Katarzyna 
Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego (pok. nr 116 i 117).      bz 

WIĘCEJ POD OPIEKĄ

OSOBA OBJĘTA TELEOPIEKĄ MUSI…
* być mieszkańcem Giżycka
* mieć skończone 60 lat
* być osoba samotną, schorowaną
* posiadać telefon stacjonarny lub komórkowy
* opłacać terminowo należności za abona-
ment telekomunikacyjny
* posiadać poprawnie działającą linię tele-
komunikacyjną
* posiadać numer, który nie jest w żaden 
sposób zastrzeżony lub ukryty
* być osobą zdrową psychicznie i rozumieć 
zasady przeznaczenia oraz działania powie-
rzonego urządzenia 

mogli się leczyć u siebie, nie musząc jeździć do lekarzy po całym 
województwie. 

Giżycki „Rotary Club” istnieje od piętnastu lat, obecnie skupia 24 
członków. Od początku swojej działalności rotarianie znad Niegocina 
wsparli potrzebujących formami pomocy, wycenionej na około 650 
tysięcy złotych.                          bz

  

Raz w roku mamy okazję oddać skrom-
ny hołd tym, którzy darując część siebie 
ratują życie innym – mówi Ewa Ostrow-
ska, dyrektor Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień i Integracji Społecznej, inicjatorka 
uroczystości. 

Podczas spotkania za wzorową współ-

Hołd dla krwiodawców
W giżyckim Ratuszu zorganizowano już po raz czwarty spotkanie 
honorowych krwiodawców z terenu miasta. To grupa społeczna, którą 
przed laty - rozwiązując PCK – pozbawiono formalnych struktur miejskich. 

pracę podziękowano dwóm pracownicom 
giżyckiego punktu pobrań Regionalnego 
Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: 
Teresie Bitowt i Marii Chomej oraz 
Krzysztofowi Konieczce, od lat 
promującemu krwiodawstwo w szkołach. 

Nagrodzono również uczennicę Zespołu 
Szkół Kształtowania Środowiska i Agro-
biznesu Kamilę Dziekońską – autor-
kę logotypu wykorzystanego na kalenda-
rzach dla krwiodawców (które – notabene 
– wręczono wszystkim uczestnikom spo-
tkania). W trakcie dyskusji podkreślano 
konieczność poszerzenia działań promu-
jących honorowe oddawanie krwi. Uro-
czystość w Urzędzie Miejskim uświetniły 
występy artystów z grupy teatralnej dzia-
łającej przy Giżyckim Centrum Kultury 
(Wiktoria Nocna, Ewa Sieńko, 
Agata Zielińska) i Giżyckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku (Maria Gam-

dzyk, Danuta Poć, Halina Stachur-
ska).                                                      bz

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz 
dziękuje Teresie Bitowt i Marii Chomej z 
punktu pobrań RPKiK w Giżycku
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Wynik Zimowej Bitwy na Mazurach, której rekonstrukcję mieszkańcy Giżycka mieli okazję obejrzeć 4 lutego w lesie miejskim, był z góry 
przesądzony. Wojska niemieckie miały wyprzeć Rosjan ze wschodnich terenów dawnych Prus i – oczywiście, tak jak w roku 1915 – uczyniły to, 
zyskując uznanie kilkuset obserwatorów znad Niegocina. U wielu z tych ostatnich pierwsza w historii zimowa odsłona „Operacji Boyen” zaostrzyła 
apetyty przed tym, co tradycyjnie wydarzy się latem w samej twierdzy. Zanim jednak wybiorą się Państwo na wielką bitwę w fortecy, zachęcamy 
do obejrzenia fotorelacji Sławomira Kowalczyka i niżej podpisanego z potyczki w giżyckim lesie.                         Bogusław Zawadzki

 

KIEDYŚ Z PRUS, DZISIAJ Z MAZUR         – NIEMCY ZNÓW WYPARLI ROSJAN
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KIEDYŚ Z PRUS, DZISIAJ Z MAZUR         – NIEMCY ZNÓW WYPARLI ROSJAN
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Znana prawniczka przyje-
chała nad Niegocin na zapro-
szenie Ewy Ostrowskiej, 
szefowej miejscowego Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień 
i Integracji Społecznej. Dwu-
dniowy pobyt pani sędzi wy-
pełniły pogadanki w szkołach 
(uczestniczyło w nich około 
800 uczniów) i otwarte spo-
tkanie z mieszkańcami, pod-
czas którego Anna Maria 
Wesołowska opowiadała o 
zagrożeniach w sieci i w tzw. 
realu, czyhających zwłaszcza 
na dzieci i młodzież. 

- Zwykłe podstawienie 
nogi koledze jest już prze-
stępstwem naruszenia niety-

kalności cielesnej  - tłumaczyła sędzia. – Ale niewielu z nas zwraca 
na to uwagę. Ktoś kogoś popchnie, ktoś na kogoś nabluźni, a my 
przechodzimy obok tego obojętnie, czasem ktoś powie: „Nie rób 
tak”. Tymczasem dzieciom trzeba tłumaczyć, uczyć ich empatii. Nie 
wystarczy już suche: „Nie wolno, bo nie wolno”. Trzeba powiedzieć 
po pierwsze: „Uczyniłeś źle”, a po drugie: „Spójrz, twojemu koledze 
jest przykro”. 

Anna Maria Wesołowska wielokrotnie podkreślała, że w dzisiej-
szych czasach edukacja prawna potrzebna jest zarówno ludziom 
młodym, jak i dorosłym. Kolejne warsztaty z panią sędzią planowa-
ne są w marcu.

        Bogusław Zawadzki

„Nie wolno, bo nie wolno” już nie wystarczy
Świadomość istnienia granicy między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem coraz 
bardziej zaciera się w naszym społeczeństwie. Dlatego tak ważna jest praca z dziećmi, już z tymi najmłodszymi – 
mówiła podczas pobytu w Giżycku sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska.  Bohaterka popularnego 
niegdyś programu telewizyjnego poprowadziła warsztaty w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. 

Nasz walentynkowy konkurs – przypomnijmy, iż chodziło 
o przyniesienie jak największej liczby kartek z okazji Dnia 
Zakochanych – nie został rozstrzygnięty. Powód? Brak zgłoszeń, 
czego – oczywiście – absolutnie nie tłumaczymy brakiem miłości 
w mieście nad Niegocinem, ale raczej Państwa chęcią zachowania 
pewnego marginesu intymności. Rozumiemy, szanujemy i… 
zapraszamy do udziału w kolejnej zabawie. Marzec obfituje w 
różnorakie święta (np. Światowy Dzień Drzemki w Pracy czy Dzień 
Liczby Pi), ale my skupimy się dziś na Dniu Teściowej (kochającym 
zięciom i synowym przypominamy, że to już 5 marca). Szukamy 
„Mamusi” z najdłuższym „Mamusiowym” stażem, 
który trzeba będzie, rzecz jasna, udowodnić. W jaki sposób? To 
już pozostawiamy inwencji naszych Czytelników. Na zgłoszenia 
pretendentek czekamy do 13 marca do godz. 16.00 w redakcji na 
basenie. Czeka także nagroda niespodzianka! A w lutym swoje 
upominki odebrali laureaci naszego konkursu na najdłuższe imię 
i nazwisko. Sądząc po minach Krzysztofa Arkadiusza 
Siemaszkiewicza i Magdaleny Marty Weder – 
Grygielewicz nie żałują oni uczestnictwa w naszej zabawie.                                                         
                 bz

Nie było walentynek, może będą „Mamusie”?

W spotkaniach z sędzią Anną Marią 
Wesołowską…

… uczestniczyli uczniowie giżyckich szkół…

… oraz dorośli mieszkańcy Giżycka i okolic
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W ramach „Ferii z MOSiR” pod koniec stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Giżycku rozegrano Noworoczny Turniej Boccia o Puchar Dyrektora miejscowego Centrum  
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. W zmaganiach uczestniczyły drużyny  z Ełckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora w Wilkasach, Giżyckiego UTW, Gimnazjum nr 1 
oraz Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Pełna Chata”.       bz 

Noworoczne zmagania z „kulkami” pod dachem

Organizatorzy i uczestnicy Noworocznego Turnieju Boccia o Puchar Dyrektora CPUiIS w 
Giżycku

WYNIKI
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1. Giżycki UTW gr. I: Helena Boncik, Henryka 
Fedio, Elżbieta Szturo
2. Klub Seniora Wilkasy: Elżbieta Jasudowicz, 
Marianna Jodko, Janina Masłowska
3. Giżycki UTW gr. II: Jolanta Kuncer, Wiktoria 
Sokołowska, Zbigniew Krukowski
4. Młodzieżowy Klub Integracji „Pełna Cha-
ta”: Norbert Dukiel, Paweł Skrobisz, Szymon 
Szczerba
5. Ełcki UTW
6. Klub Seniora Wilkasy: Michał Jasudowicz , 
Lucyna Karpowicz,Teresa Santo
7. Gimnazjum nr 1 I: Aleksandra Warda, Jakub 
Wójtowicz, Wiktor Makowski
8. Gimnazjum nr 1 II: Tomasz Ostrowski, Nikolas 
Bułka, Łukasz Zieliński.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
1. Mirosław Mikiewicz (Ełcki UTW)
2. Tomasz Ostrowski (Gimnazjum nr 1)
3. Maria Gamdzyk (Giżycki UTW)

Przypominamy, iż bezpłatna „Karta 
Senior 60+” należy się każdemu, kto 

Karta dużo warta (nie tylko w Giżycku)
Kiedy niespełna pół roku temu po raz pierwszy pisaliśmy o „Giżyckiej 
Karcie Senior 60+”, uprawniającej do zniżek na usługi i towary, jej 
posiadaczami było około 1000 osób. Dziś z ulg w wysokości 5-30% 
korzysta już 1500 mieszkańców powiatu giżyckiego i z całą pewnością 
nie jest to ostateczna liczba. 

skończył 60 lat i jest zameldowany w naszym 
powiecie. Co ciekawe, dokument honorowany 
jest nie tylko w Giżycku i najbliższych 
miejscowościach. W listopadzie ubiegłego 
roku podczas „Seniorady” w Szczytnie 
podpisano czterostronne porozumienie, na 
mocy którego przedstawiciele powiatów: 
mrągowskiego, szczycieńskiego, 
kętrzyńskiego i giżyckiego zobowiązali się 
do „wspólnego działania na rzecz promocji 
i rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Karty 
Seniora jako zadania priorytetowego w 
zakresie wspierania osób starszych”. 

- To oznacza, że giżycka karta jest 
uznawana także w Mrągowie, Szczytnie, 
Kętrzynie, a nasi lokalni partnerzy 
honorują dokumenty wydane w tych 
miastach – mówi Ewa Ostrowska, 

dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej w Giżycku, która była 
sygnatariuszką porozumienia z ramienia 
powiatu giżyckiego. 

W ostatnich tygodniach wydłużyła się 
także lista partnerów „Giżyckiej Karty Senior 
60+” (obecnie jest ich ponad 50). Ewa 
Ostrowska zachęca do współpracy kolejnych 
przedsiębiorców (tel. 87/429-13-36 lub kontakt 
osobisty w biurze CPUiIS, Urząd Miejski, 
niski parter, zejście przy windzie). „GKS 60+” 
wydawane są od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-16.00 w Klubie Seniora przy ul. 
Królowej Jadwigi 9b. 

               Bogusław Zawadzki

Hotel St. Bruno (strefa SPA i basenowa);  Park Wodny Wilkasy – GOKiR „Orto-Med.” L. Łucko (sklep ortopedyczny i studio masażu); Centralny Ośrodek Sportu 
– OPO; „Cafe Lawenda”; sklep papierniczy „Scala”; Salon Fryzjerski „LOCZEK”; sklep mięsny „Warmia”„Cukiernia u Adama”; „Artplast” P. H.; ubojnia drobiu „Górni i 
Synowie” sklep mięsny; sklep „Bielizna&Perfumeria REFAN”; Salon Bielizny „Efekt”; „Żegluga Mazurska”; Akademia Tenisa Ziemnego Active – Korty Giżycko; Kind 
Aparaty Słuchowe sp. z o.o;  księgarnia „Odeon”; ośrodki „Magnolia” i „Tulipan” – Sanatorium Ustroń;  Zakład Aktywności Zawodowej; „Tartak Wydminy” GinesSystem; 
sklep Carrefour GS „Samopomoc Chłopska”; restauracja w hotelu „Wodnik”; ALFA TOUR Willa Alfa;  pensjonat „Sokolec”; OW Alfa Rewal; restauracja „Porto”; warsztat 
samochodowy „Autogeometria”; sklep „Globi” Olecko; „Tech-Pol” ; PUH Krawiecko-Żeglarska; „Caffe Crema”; „Prescot” s.c Gajewo; Taxi Bis, tel. 800 606 607, 87 
19 661; hotel „Masovia”; „Pindur” – salon meblowy i salon samochodowy; pizzeria „Mariza”; sklep, sala bankietowa i pizzeria „Eureka” Ryn; sklep medyczny „Tora-
Med.”; smażalnia „Grochówka” Kaczory 7, Srokowo; „Wiejska Chata” Wyroby Tradycyjne; „Foto-Optyka”; FIT-Giżycko Kinga Szostak-Wiśniewska (zajęcia fitness, tel. 
661 495 440); salon kosmetyczny „Wilanów”; „Travis” Irena Król; Firma Usługowo Handlowa „Naturoterapia”, Ełk; Firma Usługowo-Handlowa Zbigniew Kurowicki - statek 
„Dźwina”; „Złotnik” Usługi Złotnicze Sławomir Wełna; Fitness Barbara Bobin „Aqua Aerobik” (tel. 691 768 799); PHU Mazuriana – „Piwiarnia WARKA”

Ewa Ostrowska i przedstawiciele trzech powiatów 
po podpisaniu porozumienia w sprawie promocji 
Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora

PARTNERZY „GIŻYCKIEJ KARTY SENIOR 60+”
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ZE  STAREGO  ALBUMU
Dziś karty naszego albumu przewracamy wespół z miłym gościem 
Zenonem Nowakowskim (zdjęcie z prawej), któremu serdecznie 
dziękujemy za udostępnienie części swojego fotozbioru. Pan Zenon jest 
giżycczaninem, od niemal trzech dekad mieszkającym w Dortmundzie 
(Niemcy). Popatrzcie Państwo i upajajcie się, bo naprawdę jest czym – 
przed Wami prawdziwe „perełki”.

Galeria „Batory” nie jest w Giżycku od zawsze, o czym przypominamy 
młodszej generacji Czytelników. Oto rok 1993, ulica Warszawska, a 
na niej chluba rodzimej motoryzacji i kultowa restauracja „Mazurska”

Ćwierć wieku temu nikt nie wyobrażał sobie, by w Giżycku nie było 
kina. Ale „panny z żabką”, bez której dziś nie wyobrażamy sobie tego 
miejsca, też nikt sobie wówczas nie wyobrażał

Drewniany płot, a za nim szkielet kopuły i „pnące się do góry” 
mury cerkwi greckokatolickiej przy ulicy Białostockiej. W tym roku 
obchodzić będziemy dwudzieste piąte „urodziny” tej fotografii

Kupić – nie kupić, potargować można. W latach osiemdziesiątych 
minionego stulecia na giżyckim targowisku najtłoczniej było we wtorki 
oraz piątki i to zdjęcie z pewnością wykonano we wtorek lub w piątek

A to już stara pocztówka ze zbioru Pana Zenona, a na niej 
giżyckie molo. Jeśli szukają Państwo np. charakterystycznych 
gwiazdobloków, odpowiadamy: na próżno. W roku 1978 jeszcze 
ich tam nie było

I raz jeszcze Zenon Nowakowski (z prawej) – tym razem w wersji 
„black and white”, zatopiony w lekturze „Panoramy Północy”. 
Takie rzeczy czytało się w roku 1970 w Powiatowym Domu Kultury 
(dzisiejsze GCK)
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GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

TEATR
instruktor: Grażyna Darska

PLASTYKA
instruktor:

Żaneta Sarnecka

TANIEC WSPÓŁCZESNY
instruktor:

Aleksandra Margiewicz

SZACHY
instruktor: Henryk Gudojć

TANIEC HIP-HOP
instruktor:

Izabela Andrearczyk

CHÓR „CANTABILE”
instruktorzy:

Alina Skupińska i Danuta Maksimowska

„Ekomarina”, sala nr 101
wtorek, 14.00-16.00 – grupa początkująca

wtorek, 16.00-19.00 – grupa zaawansowana
czwartek, 16.00-18.30 lub 17.30-19.00

- grupa zaawansowana

„Ekomarina”,
sala konferencyjna

poniedziałek, 16.30-17.30 – dzieci
czwartek, 16.30-17.30 – dzieci

„Ekomarina”, sala konferencyjna
wtorek, 17.00-18.30 – dzieci 7-12 lat

wtorek, 18.30-20.00 - młodzież

„Ekomarina”, sala nr 101
środa, 15.00-19.00 – próby głosowe

Państwowa Szkoła Muzyczna
piątek, 17.00-19.00 – próby całościowe

„Ekomarina”, sala konferencyjna
wtorek, 15.00-16.30 - dzieci 6-10 lat
środa, 16.00-18.00 - dzieci 11-13 lat

piątek, 15.30-18.00
- młodzież ze szkół ponadpodstawowych

„Ekomarina”, sala nr 101
Poniedziałek, 16.00-17.00 - dzieci 5-6 lat
Poniedziałek, 17.30-19.00 - klasy IV-VI

piątek, 15.00-16.00 - klasy I-III 16.30-18.00 - młodzież
piątek, 18.15-20.00 - warsztaty filmowe

Przed nami wyjątkowa muzyczna uczta. W sobotę, 4 marca, w 
giżyckim sanktuarium Św. Brunona odbędzie się koncert „Misteria 
Paschalia”, w którym wystąpią światowej klasy soliści brytyjscy: so-
pranistka Philippa Hyde (występowała w Giżycku w latach 2013 i 
2014 podczas „Giżyckiego Lata z Haendlem”) i śpiewający kontrateno-
rem Jeremy Kenyon. Kontratenor jest męskim głosem niezwykle 
rzadko spotykanym – posługujący się nim artyści są w stanie wyko-

nać żeńskie partie wokalne. W 
marcowej imprezie angielskim 
śpiewakom towarzyszyć bę-
dzie znana nad Niegocinem 
„Masovia Baroque Orchestra” 
z naszym krajanem, tegorocz-
nym laureatem Nagrody Świę-
tego Brunona Krzysztofem 
Sokołowskim (obecnie 
muzykiem Filharmonii Święto-
krzyskiej) w składzie. Giżycka 
publiczność wysłucha trzech 
poruszających dzieł autorstwa 
Antonia Vivaldiego, 

Giovanniego Pergolesiego i Luigiego Boccheriniego, 
związanych z okresem Wielkiego Postu. Koncert w sanktuarium roz-
pocznie się o godz. 19.00 (po ostatniej mszy), wstęp wolny.           bz

„Wileńskie Kaziuki” to jedna z tych imprez, przy których nigdy nie trze-
ba się martwić o frekwencję na widowni. Ponad wszelką wątpliwość także 
i w tym roku sala „Biłas i Synowie” na pasażu Portowym będzie pękała w 
szwach. 5 marca (niedziela) niepowtarzalny „kaziukowy obrazek” namalu-
ją giżycczanom artyści z Zespołu Tańca „Wileńszczyzna” z Niemenczyna, 
Żeńskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Marzenie” z Nowych Świę-
can i Tria Śpiewaczego „Hanki” z Połukni. Początek „Wileńskich Kaziuków” 
o godz. 16.00, bilety w cenie 15 złotych do nabycia w tymczasowej siedzi-
bie Giżyckiego Centrum Kultury (w chwili oddawania do druku tego numeru 
„MG” jeszcze były…).                        bz

Anglicy w sanktuarium Dzień Kobiet z Włochem

Jeśli marzec, to „Kaziuki”

Muzyczna wyprawa do słonecznej Italii jest prezentem dla wszystkich pań 
z okazji Dnia Kobiet, ufundowanym przez władze Giżycka i Giżyckie Centrum 
Kultury. 10 marca (piątek) w oranżerii hotelu „St. Bruno” w monodramie 
muzycznym „Ciao, ciao, bambina – nasze włoskie boskie piosenki” dwukrotnie 
(godz. 17.00 i 19.00) zaprezentuje się włoski musicalowy artysta Nicola 
Palladini. Drogie Panie, jeśli nie udało się Wam zdobyć bezpłatnej wejściówki 
na imprezę, zapraszamy do nas! Mamy dla Was dziesięć kart 
wstępu na godz. 17.00! Aby zdobyć jedną z nich, należy zadzwonić pod 
nr tel. 87/428-16-37 i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: który włoski 
piosenkarz śpiewał: „Nie płacz, kiedy odjadę”? Na odpowiedzi 
czekamy w poniedziałek (6 marca) punktualnie od godz. 10.00.                   bz
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INFORMATOR MIEJSKI

URZĄD MIEJSKI
Burmistrz: Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Zastępca Burmistrza: Roman Łożyński

Adres: al. 1 Maja 14, Sekretariat: (87) 732-41-13
Punkt Obsługi Interesanta: (87) 732-41-10, (87) 732-41-11, fax: (87) 428-52-31

e-mail: urząd@gizycko.pl

GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY
Dyrektor: Marta Dąbrowska

ul. Konarskiego 8
(tymczasowo: ul. Sikorskiego 3 c)
(87) 428-43-26, (87) 428-16-37

www.gizyckiecentrumkultury.pl
e-mail: info@gizyckiecentrumkultury.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Dyrektor: Danuta Treszczyńska
ul. Mickiewicza 35

(87) 428-25-05
e-mail: mbp.giz@wbp.olsztyn.pl

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

Dyrektor: Jarosław Borowski
ul. Wodociągowa 15

(87) 428-56-06
e-mail: mops@gizycko.pl

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Dyrektor: Marian Mieńko
ul. Moniuszki 5
(87) 429-27-53

www.mosir.gizycko.pl
biuro@mosirgizycko.ple-mail:

CENTRUM PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dyrektor: Ewa Ostrowska
al. 1 Maja 14

(87) 732-41-62, (87) 732-41-60, (87) 732-41-61
www.centrumprofilaktyki.pl

cpuis@gizycko.ple-mail:

PORT „EKOMARINA”
Kierownik:

Dariusz Klimaszewski
ul. Dąbrowskiego 14

(87) 420-94-30 (kapitanat),
506-077-806 (bosmanat)
www.ekomarinagizycko.pl

ekomarina@gizycko.ple-mail:

MAZURSKIE CENTRUM
SPORTÓW LODOWYCH
(kryte lodowisko MOSiR)

Kierownik: Roman Chomicz
ul. Królowej Jadwigi 7 d

531-011-135
www.lodowiskogizycko.pl

lodowisko@gizycko.ple-mail:

PŁYWALNIA KRYTA MOSiR
Kierownik: Andrzej Flisiak

ul. Sikorskiego 3 c
(87) 428-10-95

www.plywalnia.gizycko.pl
plywalnia@gizycko.ple-mail:

CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

Kierownik:
Małgorzata Bogdanowicz

ul. Suwalska 21
e-mail: cis@gizycko.pl

WYDZIAŁ OGÓLNY
Naczelnik, sekretarz miasta:

Arkadiusz Połojański
(87) 732-41-50,

(87) 732-41-43, (87) 732-41-15

WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH

Naczelnik:
Grażyna Bogdanowicz

(87) 732-41-35,
(87) 732-41-34, (87) 732-41-34

WYDZIAŁ MIENIA
Naczelnik: Jacek Markowski

(87) 732-41-54, (87) 732-41-53,
(87) 732-41-11

wew.2114, 2153, 2173

WYDZIAŁ
KSIĘGOWO-FINANSOWY

Skarbnik:
Elżbieta Ołoszczyńska

(87) 732-41-11 wew. 2220,
(87) 732-41-79, (87) 732-41-81,

(87) 732-41-46

KASA
Inspektor:

Jadwiga Kędzierska
(87) 732-41-11 wew. 2138

REFERAT PODATKOWY
Kierownik:

Danuta Wasilewska
(87) 732-41-27, (87) 732-41-28

BIURO PROMOCJI
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kierownik:
Małgorzata Kulas – Szyrmer
(87) 732-41-37, (87) 732-41-52

BIURO PROJEKTÓW
Naczelnik:

Jacek Markowski
(87) 732-41-55, (87) 732-41-66

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA
Naczelnik: Jacek Stankiewicz
(87) 732-41-31, (87) 732-41-44,

(87) 732-41-74

WYDZIAŁ
PLANOWANIA I INWESTYCJI
Naczelnik: Karol Walinowicz

(87) 732-41-11 wew.2218,
(87) 732-41-20, (87) 732-41-22

URZĄD
STANU CYWILNEGO

Kierownik: Iwona Wojciulewicz
(87) 732-41-11 wew. 2219

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dyrektor: Piotr Szulc
al. 1 Maja 14

(87) 732-41-30, (87) 732-41-58
e-mail: mzosip@gizycko.pl

STRAŻ MIEJSKA
Komendant:

Maciej Ambroziak
(87) 732-41-21

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Inspektor:

Krystyna Gruszecka
(87) 732-41-15

BIURO PASZPORTOWE
Inspektor:

Grażyna Miruć
(87) 732-41-63

OBRONA CYWILNA
I SPRAWY WOJSKOWE

Główny specjalista:
Mirosław Pietkiewicz

(87) 732-41-17
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W ostatnich latach żywotność sprzętu AGD i RTV drastycznie spadła. 
Oczywiście wiąże się to w dużej mierze z rozwojem technologicznym i 
z tym, że naprawa zepsutego sprzętu bywa często z ekonomicznego 
punktu widzenia nieopłacalna. Ciekawym rozwiązaniem, przynajmniej 
na pierwszy rzut oka, jest możliwość ubezpieczenia sprzętu od 
przypadkowych uszkodzeń (np. uszkodzenia wyświetlacza, upadku 
sprzętu, zalania wodą), czy też przedłużenie gwarancji do 3 - 5 
lat. Sprzedawcy zachwalają takie rozwiązania, zwracając uwagę 
że ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody, i kuszą klientów wizją 
bezproblemowej wymiany sprzętu na nowy, nawet w piątym roku 
użytkowania. Czy tak jest rzeczywiście?

Niewielu z nas decyduje się w sklepie na dokładne przeczytanie 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Kilka stron zapisanych 
drobnym druczkiem z całą pewnością do tego nie zachęca. Tymczasem 
to wyłącznie z tego dokumentu - a nie z ustnych zapewnień sprzedawcy 
- będą wynikać wszystkie nasze prawa w sytuacji, gdy będziemy 
chcieli skorzystać z polisy. Dlatego też o szczegółach posiadanej 
ochrony dowiadujemy się najczęściej dopiero wtedy, gdy występujemy 
o odszkodowanie. A zapisy OWU w zakresie możliwych wariantów 
ubezpieczeń są następujące:

1. Pierwszy wariant ubezpieczenia („Przedłużona 
gwarancja”) oznacza, że ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć 
koszty naprawy sprzętu lub wypłacić odszkodowanie w wysokości 
kosztów wymiany sprzętu na nowy w przypadku szkody całkowitej, 
powstałej w związku z wystąpieniem awarii sprzętu. Jest to więc 
udzielenie ochrony na podobnych zasadach, na jakich udzielana jest 
zwykła gwarancja producenta. W tym przypadku możemy żądać od 
ubezpieczyciela pokrycia kosztów naprawy tylko wówczas, gdy problemy 
wynikają z przyczyn tkwiących w produkcie.

2. Drugi wariant ubezpieczenia („Przypadkowe 
uszkodzenie”) pozwala na pokrycie kosztów naprawy sprzętu lub 
wypłatę odszkodowania w wysokości kosztów wymiany sprzętu na nowy 
w przypadku szkody całkowitej, powstałych w związku z wystąpieniem 
przypadkowego uszkodzenia sprzętu lub utraty sprzętu wskutek kradzieży 
z włamaniem lub rabunku. Teoretycznie więc ten wariant dotyczy sytuacji, 
o których najczęściej sprzedawcy nam opowiadają: zalania sprzętu, 
upadku, awarii, przepięcia prądu, kradzieży z włamaniem itp. 

Zapisy umowne nie do końca potwierdzają to, co obiecują sprzedawcy. 
Kluczem do określenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela 
jest bowiem definicja „przypadkowego uszkodzenia”, zawarta w 

Ubezpieczać czy nie ubezpieczać? – oto jest pytanie (część I)
„Za niewielką kwotę może pan ubezpieczyć sprzęt elektroniczny od przypadkowych uszkodzeń. Jeżeli coś się 
stanie i urządzenie nie będzie się nadawało do użytku, dostanie pan nowy sprzęt, w każdym wypadku i to przez 
pięć lat” – takie zapewnienia od sprzedawcy słyszało pewnie wielu z Państwa. A więc ubezpieczać czy nie? – 
oto jest pytanie. Powiatowy rzecznik konsumentów Katarzyna Tota-Leszczyńska zna odpowiedź na nie.  

początkowej części OWU: „Za  przypadkowe  uszkodzenie 
uważa  się  uszkodzenie  ubezpieczonego  sprzętu wskutek 
nieszczęśliwego  wypadku  lub  przepięcia  prądu.” Czym 
jest zatem „nieszczęśliwy wypadek”? Według OWU to: „Nagłe 
zdarzenie  wywołane  przyczyną  zewnętrzną,  wskutek 
którego  uszkodzeniu  uległ  ubezpieczony  sprzęt,  który  w 
chwili  tegoż  wypadku  był  użytkowany  w  sposób  zgodny 
z  instrukcją  obsługi.”.  I dopiero w tym momencie dochodzimy 
do sedna: większość sytuacji, które w potocznym rozumieniu są 
przypadkowym uszkodzeniem sprzętu, nie będzie się kwalifikować do 
skorzystania z tej polisy. Upadek laptopa wskutek jego niewłaściwego 
zabezpieczenia nie jest nieszczęśliwym wypadkiem, lecz wynika z winy 
użytkownika. Podobnie np. wylanie kawy na klawiaturę (nie powinno się 
stawiać filiżanki koło sprzętu elektronicznego), czy zamoczenie drona 
w rzece (nie powinno się nim latać koło zbiorników wodnych). Okazuje 
się zatem, że dodatkowe ubezpieczenie działa w bardzo 
ograniczonym zakresie i nie przystaje do wyobrażeń klientów. 
Ponadto równie często wprowadzany jest udział własny obniżający 
odszkodowanie. W przypadku gwarancji to sprzedawca musi udowodnić, 
że nie ponosi odpowiedzialności za wadę. Natomiast w ubezpieczeniu 
jest odwrotnie: ciężar dowodu spoczywa na kliencie. W praktyce rodzi to 
problemy, np. gdy towarzystwo uznaje, że klient nieprecyzyjnie opisuje 
sposób powstania uszkodzenia. 

Czy warto zatem dopłacić nawet 25% wartości sprzętu i wykupić 
dodatkową polisę? Decyzję w tym zakresie każdy podejmuje sam. Na 
pewno warto przed wydaniem nawet kilkuset złotych uważnie przeczytać, 
na co właściwie się decydujemy i nie ufać wyłącznie zapewnieniom 
sprzedawcy, w którego interesie jest sprzedać jak najwięcej ubezpieczeń. 
Paradoksalnie, do wzmożonej uwagi zachęca nas sam ubezpieczyciel, 
który na wstępie OWU informuje: „Zwracamy  uwagę,  że 
definicje  używanych  pojęć  mogą  odbiegać  od  typowego, 
powszechnego ich znaczenia, jak też od definicji zawartych 
w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.”

Największym zaskoczeniem dla klientów jest odmowa towarzystw na 
pokrycie szkód w sytuacjach, gdy nie było działania tzw. siły zewnętrznej, 
czyli np. wtedy gdy sprzęt wysunie się z ręki klienta. Takie działanie ma 
wprawdzie chronić zakłady ubezpieczeń przed oszustwami, gdy klient 
chce wymienić urządzenie na nowszy model dzięki świadczeniu od 
ubezpieczyciela, ale z drugiej strony stanowi zachętę do kombinatorstwa 
i podawania nieprawdy przy zgłaszaniu szkody. W internecie pojawia się 
coraz więcej porad, jakie okoliczności powstania szkody podawać, żeby 
otrzymać wypłatę. W ubezpieczeniach sprzętu zostały też wprowadzone 
nieznane w przypadku innych polis praktyki, polegające na obciążaniu 
klienta kosztami transportu, oględzin lub nieuzasadnionego zgłoszenia 
w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie uzna swojej odpowiedzialności. W 
takim rodzaju ubezpieczenia to na klienta narzucone są koszty likwidacji 
szkody. Takie przypadki natomiast nie występują w sytuacji pobierania 
opłat od poszkodowanych np. za oględziny samochodu po kolizji, 
szacowanie szkód po zalaniu mieszkania czy ustalanie uszczerbku 
na zdrowiu przez komisję lekarską. To tak jakby rzeczoznawca, który 
przyjeżdża do klienta, aby zdecydować o wysokości odszkodowania z 
polisy samochodowej, brał pieniądze za dojazd do poszkodowanego na 
oględziny uszkodzonego auta. Nic więc dziwnego, że klienci zaskakiwani 
są często informacją, iż za odwożony im przez kuriera sprzęt muszą 
zapłacić ok. 40-60 zł.              cdn.
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STOWARZYSZENIA
• Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran” – KRS: 
0000270261 (Fundacja Studencka młodzi – młodym), w 
rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” 
należy wpisać: GKSN „Kormoran” Giżycko 3486 
• Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, 
ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” – KRS 00000221902 
(Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”), w rubryce „Infor-
macje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpi-
sać: Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinso-
na, ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” 
• Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotwo-
rową „Promyk” w Giżycku – KRS 0000030497 
• Mazurska Akademia Piłkarska – KRS 0000086043, w ru-
bryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” 
należy wpisać: MAP 
• Giżycki Klub Sportowy „Mamry”KRS 0000086043 (War-
mińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), w rubryce „Infor-
macje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpi-
sać: GIŻYCKI KLUB SPORTOWY „MAMRY”
• Stowarzyszenie Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE – 
KRS 0000270261 oraz w poniższy „Informacje uzupełnia-
jące – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: ACTIVE TENIS 
GIŻYCKO 6908 
• Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych „Dar Serca” RYSIPON – Dar Serca – KRS 
0000034507
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ 
Animals Inspektorat w Giżycku – KRS 0000069730 
(Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ 
Animals), w rubryce „Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1 %” należy wpisać: INSPEKTORAT W GI-
ŻYCKU 
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
„Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżyc-
ku – KRS 0000358101
• Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o 
Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” – KRS 
0000202570 
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Giżycku – KRS 0000073246 
• Polski Związek Niewidomych Koło Giżycko – KRS 
0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmiń-
sko-Mazurski), w rubryce „Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1 %” należy wpisać: KOŁO GIŻYCKO 
• ZHP Hufiec Giżycko – KRS 0000271499 (ZHP Chorągiew 
Warmińsko-Mazurska), w rubryce „Informacje uzupełniają-
ce – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: HUFIEC GIŻYC-
KO 
• Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie – KRS 0000036454 

POKAŻ SERCE - ONI PROSZĄ O TWÓJ 1% 
To nic nie kosztuje, a może pomóc wielu ludziom. Jeśli zamierzacie Państwo przekazać 
1% swojego podatku, a nie jesteście jeszcze zdecydowani, kogo wesprzeć, prezentujemy 
„ściągę” z nazwiskami potrzebujących mieszkańców Giżycka i nazwami tutejszych 
organizacji pożytku publicznego. 

MIESZKAŃCY
• Adrian Jarosz – KRS 0000133671 (Fundacja Marka Ka-
mińskiego), w rubryce „Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1 %” należy wpisać: DLA ADRIANA JARO-
SZA
• Bartosz Frączek – KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”), w rubryce „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 28540 FRĄCZEK 
BARTOSZ
• Szymon Laskowski – KRS 0000270809 (Fundacja Ava-
lon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym) w rubryce 
„Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy 
wpisać: LASKOWSKI, 7070
• Sebastian Tomaszewicz – KRS 0000128832 (Fundacja 
Spełnionych Marzeń) w rubryce „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: SEBASTIAN TO-
MASZEWICZ
• Marcin Buko – KRS 0000128832 (Fundacja Spełnionych 
Marzeń), w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1 %” należy wpisać: MARCIN BUKO OLSZTYN 
• Krystian Czyrko - KRS 0000266644 (Fundacja Serce 
Dziecka im. Diny Radziwiłłowej), w rubryce „Informacje 
uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: KRY-
STIAN CZYRKO 
• Oliwia Borowik - KRS 0000186434 (Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”), w rubryce „In-
formacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpi-
sać: OLIWIA BOROWIK 109/B 
• Krzysztof Szachnowicz - KRS 0000086210 („Na ratunek 
dzieciom z chorobą nowotworową”), w rubryce „Informa-
cje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 
KRZYSZTOF SZACHNOWICZ 
• Emilia Półtorak - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”), w rubryce „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 6812, EMILIA PÓŁ-
TORAK 
• Teofil Sinkiewicz - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”), w rubryce „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 5059 SINKIEWICZ 
TEOFIL 
• Maciej Furmaniak - KRS 0000037904 (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „Informacje uzupeł-
niające – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 9853 MA-
CIEJ FURMANIAK 
• Piotr Pyrko - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą”), w rubryce „Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1%” należy wpisać: 4354 PYRKO PIOTR
• Filip Czerniawski - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „Informacje uzupełniające – 
cel szczegółowy 1%” należy wpisać: FILIP CZERNIAWSKI

UWAGA! JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO, ABY WPISAĆ DO NASZEJ BAZY 1% DZIECKO, OSOBĘ POTRZEBUJĄCĄ 
LUB STOWARZYSZENIE, PROSIMY O KONTAKT MAILOWY Z BIUREM PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ UM w 
GIŻYCKU: promocja@gizycko.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia serwisu www.wspieramregion.pl, prowadzonego 
przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Na stronie można znaleźć m.in.: instrukcję przekazania 1%, program do rozliczania 
PIT-ów i bazę organizacji pożytku publicznego na Warmii i Mazurach. Wspierajmy organizacje z Giżycka i naszego regionu! 
Lista organizacji posiadających status OPP dostępna jest na stronie bazy.ngo.pl oraz na stronie Departamentu Pożytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozytek.gov.pl. Informacje nt. 1% można znaleźć na stronie www.
pozytek.ngo.pl oraz w serwisie informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:www.pozytek.gov.pl.
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Przedwiośnie to czas, w którym z nieco większą uwagą zaczynamy 
przyglądać się „wypracowanym” zimą dodatkowym kilogramom, 
dotąd skrzętnie maskowanym przez obszerne paltociki. Na pełne 
wyrzeczeń różnorakie „diety-cud” zdecydują się pewnie nieliczni, 
większość z nas sposobu na zniwelowanie tłuszczyku będzie musiała 
poszukać intensyfikując aktywność fizyczną, a więc łącząc przyjemne 
z pożytecznym. Codzienna gimnastyka? Jogging? A może rower? Ano 
właśnie, czy jesteście już Państwo gotowi do rozpoczęcia wiosennego 
sezonu rowerowego? A raczej: czy gotowe są Wasze pojazdy? O to, 
o czym marzą wszystkie dwukołowe „rumaki” po kilkumiesięcznym 
parkowaniu w piwnicy, zapytaliśmy eksperta Piotra Fiedorowicza. 
Pan Piotr od ćwierćwiecza z powodzeniem uprawia kolarstwo (w 

Rower jest jak człowiek, czasem trzeba go przebadać
latach dziewięćdziesiątych był czołowym kolarzem województwa, 
pozostającym w kręgu zainteresowań trenerów kadry narodowej, jego 
największym osiągnięciem był brązowy medal Górskich Mistrzostw 
Polski Orlików), a od kilku miesięcy prowadzi sklep rowerowy z 
kompleksowym serwisem na placu Targowym.

- Z rowerem jest jak z… człowiekiem, od czasu do czasu trzeba 
go szczegółowo przebadać – uśmiecha się Piotr Fiedorowicz. – Taki 
porządny przegląd najlepiej zrobić na koniec sezonu. Niestety, wiele 
osób o tym nie wie, stąd późniejsze problemy. Rowery najczęściej trafiają 
do piwnic bezpośrednio po jesiennej eksploatacji, niewyczyszczone, 
często mokre. Po kilku tygodniach spędzonych w zimnej piwnicy 
niezakonserwowane kluczowe elementy rdzewieją i ulegają innym 
nieodwracalnym uszkodzeniom. Miałem już w warsztacie rowery, 
których naprawa z powodu zaniedbań była dla właściciela nieopłacalna. 

Najważniejszy jest łańcuch, który należy regularnie czyścić i 
smarować. Istotna jest również właściwa regulacja układu hamulcowego 
(linki, klocki) i odpowiednia ilość atmosfer w kołach. Podczas przeglądu 
zaleca się także sprawdzenie innych detali, mających wpływ na 
bezpieczne użytkowanie pojazdu. Dlatego najlepiej jest rower rozebrać 
„do ostatniej piasty”, choć – jak przyznaje Piotr Fiedorowicz - nie 
zawsze jest to konieczne.                              Bogusław Zawadzki

Zadbajmy o swoje rowery – mówi Piotr Fiedorowicz

Wyjątkowa okazja! Dwie osoby, które jako pierwsze zadzwonią 
do Piotra Fiedorowicza (tel. 608-482-172) i prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie: „jak nazywa się część układu napędowego 
roweru, służąca do przerzucania biegów?” wygrają 
darmowe wiosenne przeglądy w serwisie naszego eksperta.

Od tego numeru na naszych łamach będą mogli Państwo wygrać in-
teresujące książki, ufundowane przez Mariusza Kozłowskiego. 
Pierwsza porcja literackich nagród to książki z pierwszej piątki pozycji 
najchętniej kupowanych na początku tego roku w giżyckim „Koziołku”. 
Dziś mamy dla Państwa bestseller na czasie „2017 Wojna z Rosją” 
autorstwa NATO-wskiego generała Richarda Shirreffa, „Resorto-
we dzieci. Politycy” Doroty Kani, Jerzego Targalskiego i Ma-

Książki z „Koziołka” na Twoją półkę
„Kiedy przeczytasz nową książkę, to tak jakbyś znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytasz książkę, którą już czytałeś, 

to tak jakbyś spotkał się ze starym przyjacielem”- rzecze mądrze stare chińskie przysłowie. Redakcja „Mojego Giżycka” wraz 
z Mariuszem Kozłowskim, właścicielem księgarni „Tani Koziołek”, postanowiła zadbać o podtrzymanie Państwa dobrych 
kontaktów ze starymi przyjaciółmi i pomóc nawiązać nowe, ciekawe znajomości na długie lata. 

cieja Marosza oraz „Bramy światłości” Lidii Kossakowskiej 
(tom I). W sumie ponad 1700 stron doskonałej literatury, a dodatkowo 
bonus dla najmłodszych Czytelników, czyli książka z popularnej serii 
„Podróże z Nelą”. 

Co zrobić, by jedna z tych nagród trafiła do Państwa domowej 
biblioteczki? Sprawa jest banalnie prosta. Prawidłową odpowiedź na 
pytanie: jaki jest adres księgarni „Tani Koziołek?” nale-

ży dostarczyć do naszej redakcji 
(siedziba Giżyckiego Centrum 
Kultury mieści się na pływalni 
przy ul. Sikorskiego 3c) osobiście 
lub drogą elektroniczną na adres: 
redakcja@gizycko.pl. Przy od-
powiedzi prosimy o zaznaczenie 
interesującego Państwa tytułu. 
Laureatów wyłoni losowanie, któ-
re przeprowadzimy 10 marca. A 
już za miesiąc kolejne nagrody do 
wygrania. Czytajcie Państwo nas 
i… książki z „Taniego Koziołka”!                       
       Bogusław Zawadzki

ODDAJ ROWER DO PRZEGLĄDU
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… z podniesionymi głowami wrócili do 
domów łyżwiarze szybcy UKS Giżycko, 
działającego przy Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji. W pierwszej połowie lutego skromna, 
bo zaledwie dwuosobowa reprezentacja znad 
Niegocina, wzięła udział w Mistrzostwach 
Polski Młodzików w Sanoku. Czternastoletni 
podopieczni Jolanty Maksymiuk: 
Paweł Bartczak i Maciej Tulkiewicz 
udowodnili, że jakość nie zawsze zależy 
od ilości, udanie rywalizując ze starszymi 
konkurentami. W wieloboju (punktacja po 
biegach na 500, 1000, 1500 i 3000 m) Paweł 
uplasował się na 5. pozycji (mimo upadku na 
najdłuższym dystansie), a Maciek zakończył 
zmagania na miejscu 8. W klasyfikacji klubowej 
giżycczanie zajęli 3. lokatę.        bz

Bez medalu, ale…

Maciej Tulkiewicz

Paweł Bartczak

Łukasz Broź – tak najczęściej 
odpowiadali Państwo na pytanie o 
młodzieńca, którego archiwalne zdjęcie 
zamieściliśmy w poprzednim numerze. 
Być może część naszych Czytelników 
zasugerowała się sąsiedztwem konkursu 
– zamieściliśmy go bowiem (nie 
zaprzeczymy, że celowo) pod relacją 
z Turnieju o Puchar Łukasza Brozia. 

ANNA GRABOWSKA NIE POMYLIŁA BRACI
Zdjęcie przedstawiało jednak nie gracza 
warszawskiej Legii, ale… jego brata 
Mateusza – także piłkarza, prawdziwego 
futbolowego obieżyświata. Popularny 
„Deda” kilkanaście dni temu podpisał 
półtoraroczny kontrakt z drugoligową Wartą 
Poznań, która jest jego… dwunastym 
klubem w karierze. A teraz najważniejsze. Z 
wydatną pomocą swojego męża Krzysztofa 
młodszego z Broziów rozpoznała m.in. 
Anna Grabowska i to właśnie jej z 
przyjemnością wręczyliśmy naszą nagrodę 
– oryginalny ścienny kalendarz Legii 
Warszawa z autografami piłkarzy mistrza 
Polski. Kolejne sportowe konkursy już 
wkrótce na naszych łamach. 

       bz
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Kalendarz z podpisami legionistów trafił do 
Anny GrabowskiejMateusz Broź – wczoraj i dziś
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Drugie miejsce w rozgrywkach wywalczyli 
piłkarze Żaglowni Panaś, a na najniższy stopień 
podium rzutem na taśmę wskoczyła bardzo w tym 
roku nierówna Oleńka, spychając z „pudła” mistrza 
ligi na „Orliku” – Blaugranę. Broniący tytułu Graf 
w tym sezonie już nie błyszczał - trzy zwycięstwa 
pozwoliły mu jedynie na wyprzedzenie Centerpaszu. 
Do finałowej kolejki trwała zacięta rywalizacja o tytuł 
najlepszego snajpera ligi. Ostatecznie statuetkę 
wywalczył Paweł Aleksandrowicz z 15.BZ 
I, który zdobył 26 goli (to prawie połowa dorobku 
bramkowego całej drużyny świeżo upieczonego 
mistrza), o trzy trafienia wyprzedzając Piotra 
Pawlika z Oleńki.

Na zapleczu halowej ekstraklasy rywalizacja 
o prymat rozstrzygnęła się dopiero w ostatniej 
serii, przed którą teoretyczne szanse na 
mistrzostwo miały aż cztery zespoły. Mistrz 
może być jednak tylko jeden, a w tym sezonie 
drugoligowym championem została ekipa Old 

DOMINATORZY „ZAWISZACY”
Dwanaście zwycięstw i dwa remisy – taki jest bilans drużyny 15. Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej, która wygrała Amatorską Halową Ligę Piłki 
Nożnej. Takiej dominacji w „halówce” nie pamiętają nawet najstarsi kibice 
futsalu nad Niegocinem.

Boys Ryn. Identycznym dorobkiem punktowym 
(41) mogą pochwalić się jednak „srebrni” Amatorsi 
z Pozezdrza. Skład medalistów uzupełnił drugi 
„garnitur” 15.BZ. Podobnie jak w pierwszej lidze 
królem strzelców w niższej klasie rozgrywkowej 
został piłkarz mistrzowskiej drużyny. Dokładnie 
co drugie z 84 trafień Old Boysów było dziełem 
Bartłomieja Zacharewicza, który w końcowej 
klasyfikacji aż o 12 goli zdystansował Miłosza 
Karbowskiego, gracza najskuteczniejszej w 
lidze Piekarni Kruklanki. 

Wręczenie pucharów i statuetek odbędzie 
się 18 marca podczas corocznego Memoriału 
Eugeniusza Ekstowicza, oficjalnie zamykającego 
piłkarski sezon halowy. Zgłoszenia drużyn 
zainteresowanych  uczestnictwem w dwudniowych 
zmaganiach (kategorie do 35 lat i open) do 15 
marca przyjmuje Maciej Kudyk z Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (tel. 507-058-780).                                            
       Bogusław Zawadzki

15.GBZ – mistrzowie giżyckiej „halówki”. W dolnym rzędzie: Tomasz Mikołajczak, Paweł 
Aleksandrowicz (król strzelców pierwszej ligi), Kamil Czurak i Kacper Stępień. Stoją: Karol 
Murawski, Błażej Drężek, Piotr Reczek, Kamil Kamiński i Przemysław Łapiński. Na zdjęciu 
brak Damiana Mazurowskiego, Kamila Kalinowskiego i Emila Dymka
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Znajduje się on wraz z regulaminem i wszystkimi innymi ważnymi 
informacjami na stronie internetowej giżyckiego MOSiR (www.mosir.
gizycko.pl – zakładka „BIEGI”). W tym roku – tak jak w minionych 
latach – będziemy kibicować biegaczom rywalizującym na dystansach 10 
km oraz 21 km 097 m, a także miłośnikom nordic walking, którzy będą 
mieli do pokonania 5 kilometrów. Prawo startu w zawodach mają osoby 
pełnoletnie, a zawodnicy, którzy do dnia startu ukończą 16 lat, zostaną 
dopuszczeni do zmagań po podpisaniu zgody przez opiekuna prawnego. 
Przed biegami głównymi odbędą się wyścigi dzieci. 

Pobiegnij w maju, ale zapisz się już dziś!
W lutym ruszyły zapisy do największej w powiecie giżyckim imprezy biegowej. Czwartą 
edycję Pucharu Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych zaplanowano na 27 maja w 
porcie „Ekomarina”. Organizatorzy zmagań – Stowarzyszenie „Giżycko w Biegu” oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – radzą jednak, by nie czekać do ostatniej chwili i 
już dziś wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Termin zgłoszeń upływa 21 maja. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo wprowadzenia limitu startujących (350 osób w całej imprezie). 
Na medalistów półmaratonu i biegu na 10 km czekają puchary, statuetki 
i nagrody finansowe (150 – 700 zł), na zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach wiekowych (+18, +3, +40, +50) – także trofea, a każdy, 
kto ukończy IV Puchar Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych (w tym 
amatorzy „spaceru z kijkami”), otrzyma pamiątkowy medal. Wśród 
wszystkich uczestników imprezy, którzy ukończą ją w regulaminowym 
czasie, zostaną rozlosowane nagrody.          Bogusław Zawadzki

Zgodnie z przewidywaniami hokeiści „Masters” Giżycko nie 
powiększyli swojego dorobku punktowego w rozgrywkach o 
mistrzostwo drugiej ligi. Na lodowisku w Wilnie rywalami zamykających 
tabelę graczy znad Niegocina były silne zespoły białostockiej Husarii 
i LHT Lublin. Oba mecze zakończyły się wysokimi przegranymi 
giżycczan. Podlaskim „Husarom” (obecnemu wiceliderowi) ulegli oni 
1:7, ale jeszcze gorzej naszym reprezentantom poszło w starciu z 
przewodzącymi stawce lublinianami, w którym stracili aż 13 goli, nie 
strzelając żadnego. 11 marca „Mastersi” wybierają się do Lublina na 
swój ostatni w tym sezonie turniej. Zagrają tam z gospodarzami i 
stołecznymi Orłami.                            bz

„Baty” na Litwie

 Finiszowe metry podczas zmagań najmłodszych uczestników Pucharu 
Wyspy Giżyckiej… 

… przynoszą nie mniej emocji niż końcowe sprinty w biegach 
głównych

Zawodnicy UKS Short Track MOSiR systematycznie podnoszą 
sobie poprzeczkę, a nam – kibicom – zaostrzają apetyty na kolejne 
sukcesy. Z Opola, z czwartej edycji Ogólnopolskich Zawodów 
Rankingowych „I Ty możesz zostać mistrzem” (200 startujących z trzech 
krajów) podopieczni Sławomira Treszczyńskiego i Tomasza 
Wróblewskiego wrócili z czterema medalami i niezłymi wynikami w 
klasyfikacjach wielobojowych. Dwa krążki do domu przywiózł Jakub 
Ekstowicz, 3. na dystansach 500 i 777 m i także 3. w punktacji 
łącznej. Upadek przeszkodził Kubie w zdobyciu medalu na 1000 m, ale 

i na tym dystansie Giżycko 
miało swojego bohatera. 
Brąz wywalczył bowiem 
wracający po chorobie 
Wojciech Dęboski, 
który w klasyfikacji 
wielobojowej uplasował się 
na 4. pozycji. Bardzo miłą 
niespodziankę sprawił w 
Opolu najmłodszy z naszych 
zawodników, zaledwie 
10-letni Daniel Fligiel, 
stając na najniższym stopniu 
„pudła” w wyścigu na 500 m 
(w wieloboju był 6.).         bz

Chłopaki lubią brąz

Mina trenera Sławomira 
Treszczyńskiego mówi sama za siebie 
– giżycczanie podbili Opole
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18 marca punktualnie o godz. 15.30 zakończy się zima dla 
czwartoligowych piłkarzy Mamr Giżycko. Właśnie wówczas na boisku w 
Mrągowie rozlegnie się pierwszy gwizdek w zaległym meczu zajmującej 
11. miejsce „Gieksy” z tamtejszą Mrągowią (9. pozycja). A dokładnie 
tydzień później podopieczni trenera Mariusza Niedziółki mieli 
zainaugurować ligowe boje 2017 na własnym boisku. Z uwagi na remont 
stadionu MOSiR mecz z GSZS Rybno, zaplanowany na 25 marca, 
odbędzie się jednak prawdopodobnie w Węgorzewie (pozostałe wiosenne 
starcia Mamr „u siebie” także zostaną rozegrane poza Giżyckiem).    bz

U siebie, czyli na wyjeździe
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Giżycka Noc Gladiatorów „Narodziny Wojownika” przeszła do historii. 
W hali COS-OPO kibice obejrzeli dziesięć pojedynków, w tym te najbardziej 
emocjonujące – starcie rycerskie oraz walkę wieczoru, w której Arkadiusz 
„Motyl” Dembiński zdominował portugalskiego fightera Janu Malkriado 
„Hannibala” Cruza, pokonując go przed czasem w drugiej rundzie. 
Reprezentanci Giżycka walczyli z zmiennym szczęściem. W górę powędrowały 
ręce Pawła Ejsmonta, Piotra Pesty i Aleksandry Kachniarz, zaś 
rywale Marcina Obeka, Mariusza Mikuły i Karola Masiaka tym razem 
okazali się dla nich za mocni. Pojedynki z udziałem Adama Łopiałły i byłego 
zawodnika giżyckiego MMA Fighter Giżycko Szymona Hermanna (obecnie 
Ankos MMA Poznań) zakończyły się remisami.             Bogusław Zawadzki

„Motyl” za mocny dla „Hannibala”


