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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Rozpoczęły się wakacje, zaczyna się szczyt sezonu turystyczne-

go. W tym roku przyjazd turystów z pewnością odczujemy bardziej 
niż zazwyczaj z kilku powodów, głównie z przyczyny zbiegu kilku prac 
budowlanych. Ze względu na remont kanału Niegocińskiego obecnie 
cały ruch żeglugowy z Niegocina na Kisajno (i odwrotnie) z koniecz-
ności musi odbywać się przez kanał Giżycki (Łuczański). A tutaj – 
oczywiście – przeszkoda w postaci mostu obrotowego, który prze-
cież musi służyć także pieszym i zmotoryzowanym, bowiem jest w 
zasadzie jedyną wygodną przeprawą przez kanał z „Wyspy” do cen-
trum. Potrzebny jest zatem pewien kompromis, aby zapewnić komu-
nikację i na wodzie, i na lądzie. Problem najbardziej widoczny był w 
dzień Bożego Ciała, gdy większość załóg wypływała na szlak niemal 
w tym samym czasie. Nic dziwnego, że zrobił się wówczas zator na 
kanale, bo tak jak np. „Zakopianka” nasz kanał ma swoją pojemność, 
która może się wyczerpać. Podobnie rzecz ma się z „Obwodówką”. 
Większy ruch i jednoczesne zamykanie mostu obrotowego potrafią 
„zakorkować” szosę Obwodową. A do tego właśnie rozpoczyna się 
przebudowa mostu na Pięknej Górze i budowa ronda na ul. Świder-
skiej.  

Problemy komunikacyjne w sezonie urlopowym to jednak nie tyl-
ko nasze zmartwienie. Może warto by zatem przemyśleć nieco inną 
organizację roku szkolnego – na wzór ferii zimowych. Dla części wo-
jewództw wakacje mogłyby rozpoczynać się w innych terminach np. 
od 15 czerwca, a dla niektórych kończyłyby się 15 września. W ten 
sposób miejscowości turystyczne zyskałyby jeden miesiąc intensyw-
nego sezonu, co przy rosnącej popularności naszego kraju wśród tu-
rystów zagranicznych nie jest bez znaczenia. Sądzę, że warto by było 
to przemyśleć, gdyż od kilku lat pogoda i tak jest mocno nieprzewidy-

walna. Często czer-
wiec lub wrzesień są 
bardziej atrakcyjne 
pod tym względem 
niż lipiec i sierpień. 

Bez względu na 
wszystko dla dużej 
części giżycczan to 
będą dwa miesiące 
ciężkiej pracy. Część 
mieszkańców na-
szego miasta z kolei 
będzie odpoczywać. 
Pamiętajmy, że prawdziwy urlop powinien trwać trzy tygodnie. W 
pierwszym powoli zapominamy o obowiązkach, w drugim wypoczy-
wamy, a w trzecim mimowolnie zaczynamy myśleć o powrocie do pra-
cy. Gdy nie ma tej środkowej fazy, wypoczynek nie będzie właściwy 
i można nawet uznać, że urlopu nie było… Tyle teorii. W praktyce 
najczęściej odpoczywamy jednak przez 14 dni i w większości na miej-
scu. My akurat nie musimy nigdzie wyjeżdżać, aby korzystać z nie-
spotykanych walorów natury. Noclegi też mamy zapewnione. Czasem 
jednak warto wyjechać choć na kilka dni, chociażby po to, aby móc 
porównać. Ja zawsze wracam z wielką niecierpliwością do Giżycka, 
bo nigdzie do tej pory nie znalazłem ładniejszego, tak niesamowitego 
miejsca. Mamy to na co dzień i często zwyczajnie tego już nie do-
strzegamy.  

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Świetne wiadomości płyną z giżyckiego Ratusza: miasto pozyskało 
kolejne unijne dofinansowanie do dwóch dużych projektów. Pierwszym 
z nich jest przebudowa plaży miejskiej (refundacja kosztów; wartość 
projektu: około 1,2 mln zł, dotacja z Regionalnego Programu 
Operacyjnego „Warmia i Mazury”: ponad 542 tys. zł), drugim – 
rozbudowa portu „Ekomarina” (o część szkoleniowo – edukacyjną) i 
tu w grę wchodzą jeszcze większe fundusze. Przyznana dotacja to 
ponad 5,3 mln zł, co jest niebagatelnym zastrzykiem przy wartości 
inwestycji nieznacznie przekraczającej 7 mln zł. W nowej, większej 

Duże wsparcie dla miejskich inwestycji
„Ekomarinie” – „bazie sportów wodnych” znajdą się m.in.: sale 
dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i socjalne, pokoje noclegowe, 
archiwum, szkutnia, pięć żaglowni z pomieszczeniami trenerskimi i 
siłownia. Planowane jest także doposażenie w sprzęt niezbędny do 
uprawiania żeglarstwa (łodzie, przyczepy do transportu, pontony, boje, 
komunikacja radiowa) oraz sprzęt multimedialny, wykorzystywany 
podczas warsztatów żeglarsko – rekreacyjnych (laptopy, rzutniki, tablice 
interaktywne, ekrany elektrycznie rozwijane, telewizor z dostępem do 
internetu).                  bz 

Gmina Miejska Giżycko nawiązała współpracę z miastem Soweck 
w Obwodzie Kaliningradzkim.

 – Pierwsze spotkanie miało miejsce w maju u nas – informuje 
Jagoda Nowicka z Biura Projektów Urzędu Miejskiego w Giżycku – 
Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy oraz określenia kierunków 
działań na rzecz poprawy i transgranicznego rozwoju dziedzictwa 
historycznego, przyrodniczego i kulturowego obu miast. 

Owocem majowego spotkania było podpisanie w czerwcu 
deklaracji o współpracy  i przystąpieniu do wspólnego projektu w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska - Rosja 2014-
2020”. W Giżycku działaniami zostanie objęta część „Wyspy Giżyckiej” 
i twierdza Boyen, zaś w Sowecku - jezioro Gorodskoj i pobliskie tereny, 
położone u ujścia Tylży do Niemna, przy granicy z Litwą. 

– Projekt zakłada głównie stworzenie tras rowerowych w obu miastach, 
renowację części muru Carnota twierdzy Boyen oraz rozwój terenów 
rekreacyjnych i przyrodniczych – mówi Jagoda Nowicka. – Przyczyni się to 

„Wyspa” i twierdza w programie

Jagoda Nowicka (pierwsza z lewej) i wiceburmistrz Giżycka Roman 
Łożyński (drugi z prawej) podczas rozmów z przedstawicielami 
Sowecka
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do zwiększenia liczby odwiedzających miejsca dziedzictwa historycznego 
i przyrodniczego oraz obiekty kulturowe, co wpłynie na rozwój tych miej
sc.                                                                                              bz
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AKTUALNOŚCI

Jak ten czas leci! Wydaje się, że nie tak 
dawno mówiliśmy Państwu „dzień dobry”, a 
tymczasem właśnie zdmuchnęliśmy pierwszą 
świeczkę na naszym urodzinowym torcie. „Od 
roku w Waszych rękach” – hasło na kubku 
dotyczy, oczywiście, Państwa ulubionego mie-
sięcznika, ale przecież nic nie stoi na przeszko-
dzie, by w Waszych rękach znalazł się również 
taki kubek (zaprojektowany przez Tomasza 
Karolskiego). Nagrodzimy nim 10 Czytel-
ników, którzy w najciekawszy sposób napiszą 
w kilku zdaniach, dlaczego lubią czytać „Moje 
Giżycko”. Na odpowiedzi (im większa kreatyw-
ność, tym większa szansa na zdobycie nagro-
dy) czekamy do 12 lipca, piszcie na maila: re-
dakcja@gizycko.pl.                                bz

MAMY ROCZEK!

Trwają przygotowania do Święta Twierdzy 
Boyen (10-13 sierpnia) z „bojem o twierdzę 
Boyen” na majdanie, czyli widowiskową 
rekonstrukcją wydarzeń z pierwszej wojny 
światowej (12 sierpnia). Nie będzie to, oczywiście, 
jedyna inscenizacja podczas tegorocznej imprezy 
– planowana jest bowiem jeszcze jedna „walka” 
na terenie zabytkowej fortecy oraz „starcia” przy 
moście obrotowym i w lesie miejskim. Wzorem 
poprzedniego roku odbędzie się także historyczna 
defilada ulicami Giżycka (z pasażu Portowego 
do twierdzy). Program czterodniowego święta 
uzupełniają m.in. żywe dioramy obozowisk, 
kiermasze i warsztaty oraz pokazy kaskaderów 
konnych. Więcej o imprezie – w kolejnym numerze 
„Mojego Giżycka”.                                              bz 

Szykują się do boju

Miasto nad Niegocinem najwyraźniej zda-
ło egzamin na gospodarza imprez wojskowych, 
albowiem po majowych centralnych obchodach 
Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa 
Giżycko zostało wybrane na organizatora kolejnych 
ogólnopolskich uroczystości „militarnych”. Tym ra-
zem chodzi o obchodzone od 21 lat Święto Wojsk 
Lądowych. To ważne – i dla armii, i dla Giżycka – 
wydarzenie odbędzie się we wrześniu.        bz 

Wojsko stawia na Giżycko

Dom i stadion prawie na mecie
Dobiegają końca kolejne miejskie inwestycje. W połowie lipca planowany 
jest finał remontu budynku przy ul. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko-
ściuszki, zniszczonego przez ogień w roku 2012. W tym samym miesiącu 
spodziewane jest również zakończenie budowy bieżni i urządzeń lekko-
atletycznych na stadionie MOSiR. 

Po pożarze nie ma już śladu. W środku odnowionego domu przy ul. 1. Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki trwają prace wykończeniowe. Niedługo zamieszka tu piętnaście rodzin

Na stadionie praca wre. Na zdjęciach: przygotowania do wylania asfaltowego podkładu pod 
bieżnię. Nowy stadion wkrótce stanie się kolejną wizytówką Giżycka

A przy stadionie – od strony ulicy – jakby 
nieco pojaśniało. To „zasługa” kilku nowych 
lamp na odcinku od bramy stadionu do wjazdu 
na teren COS-OPO

To już naprawdę ostatnie metry. Zdjęcie 
wykonaliśmy „na finiszu” remontu chodnika 
przy ul. Daszyńskiego
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Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz dotrzymał słowa 
– budowę kina w Giżyckim Centrum Kultury zapowiadał bowiem w 
kampanii przed wyborami w 2014 roku. „Nowa Fala” – bo taką nazwę, 
nawiązującą do dawnego kina, nadano nowoczesnemu obiektowi 
– mieści się w wyremontowanym budynku GCK, które po kilkunastu 
miesiącach „mieszkania na stancji” na basenie wróciło wreszcie na 
„stare śmieci”. GCK-owo-kinowa inauguracja odbyła się 17 czerwca w 
samo południe – wielkiej „pompy” nie było, uroczystości ograniczono 
jedynie do symbolicznego przecięcia wstęgi oraz programu 
artystycznego z udziałem aktorów Teatru Formy „Tenebris” i zespołu 
„Załoga Dr. Bryga”. Historyczny pierwszy seans rozpoczął się o godz. 
16.00, kiedy to na ekranie pojawił się bohater francuskiej animacji 
Munio, strażnik Księżyca. 

Operatorem „Nowej Fali” jest warszawska spółka „Outdoor Cinema 
Ent.”, działająca w branżach kinowej i reklamowej, od lat zajmująca 
się organizacją Profesjonalnego Kina Objazdowego w ponad 200 
miejscowościach w Polsce. Firma na stałe współpracuje z ponad 100 
ośrodkami kultury, zrealizowała dotychczas ponad 4 tysiące projekcji 
filmowych, także w ramach kina plenerowego (m.in. w Giżycku). 

           Bogusław Zawadzki

ZNOWU MAMY KINO I TO JAKIE!
Podobno „koniec wieńczy dzieło”, ale w przypadku tego dzieła ów koniec jest dopiero początkiem, a w zasadzie 
pewną kontynuacją. Sto siedemdziesiąt sześć wygodnych foteli, znakomita jakość obrazu i dźwięku, a na ekranie 
filmowe hity. I unoszący się w powietrzu aromat prażonej kukurydzy… Do Giżycka po wielu latach wróciło 
stacjonarne kino, które – w opinii  ekspertów – jest jednym z najnowocześniejszych jednosalowych kin w kraju. 

CENY BILETÓW
SEANSE 2D

 normalny   – 18 zł
 ulgowy    – 16 zł
 grupowy (rodzinny)  – 15 zł

SEANSE 3D
 normalny   – 19 zł
 ulgowy    – 17 zł
 grupowy (rodzinny)  – 16 zł
 okulary 3D   –   5 zł
Przy zakupie biletu online należy uwzględnić opłatę operatora w 
wysokości 1 zł. Więcej informacji – tel. 22/357-85-00, telefoniczna 
rezerwacja biletów – tel. 22/357-78-00. Rezerwacje przyjmowane 
są w dni robocze (z wyjątkiem dni wolnych od pracy i tzw. długich 
weekendów) w godz. 10.00-15.00. 
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Uroczyste otwarcie Giżyckiego Centrum Kultury i kina „Nowa Fala”. 
W asyście burmistrzowskiego duetu: Wojciech Iwaszkiewicz i Roman 
Łożyński oraz dyrektor GCK Marty Dąbrowskiej wstęgę nacina Paweł 
Adamski, prezes „Outdoor Cinema Ent.” (operator kina)

Spektakl „Spotkaj mnie” w wykonaniu młodych aktorów teatru 
„Tenebris” działającego przy Giżyckim Centrum Kultury

Uczestnicy czerwcowej inauguracji byli zgodni – mamy kino na miarę 
XXI wieku
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Sto siedemdziesiąt sześć wygodnych, estetycznych foteli czeka na 
kinomanów z Giżycka i okolic
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R E P E R T U A R 
1 – 6 LIPCA

* „Gru, Dru i Minionki” (animacja / familijny, prod. USA, formaty: 
2D i 3D, wersja językowa: polski dubbing, czas: 96 min.)
* „Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara” (fantasy / przygo-
dowy/familijny, prod. USA, formaty: 2D i 3D, wersja językowa: polski 
dubbing, czas: 129 min.)
* „Miłość aż po ślub” (komedia, prod. Francja, format: 2D, wersja 
językowa: polskie napisy, czas: 94 min.)

7 - 13 LIPCA
* „Gru, Dru i Minionki” (animacja / familijny, prod. USA, formaty: 
2D i 3D, wersja językowa: polski dubbing, czas: 96 min.)
* „Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara” (fantasy / przygodo-
wy / familijny,  prod. USA, format: 2D, wersja językowa: polski dubbing, 
czas: 129 min.)
* „Volta” (komedia, prod. Polska, format: 2D, czas: 105 min.)

14 – 20 LIPCA
* „Auta 3” (animacja / familijny, prod. USA, format: 2D, wersja języ-
kowa: polski dubbing, czas: 109 min.)
* „Gru, Dru i Minionki” (animacja / familijny, prod. USA, format: 
2D, wersja językowa: polski dubbing, czas: 96 min.)
* „Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara” (fantasy / przygodo-
wy / familijny, prod. USA, format: 2D, wersje językowe: polski dubbing i 
polskie napisy, czas: 129 min.)
* „Volta” (komedia, prod. Polska, format: 2D, czas: 105 min.)
* „To przychodzi nocą” (horror / thriller, prod. USA, format: 2D, 
wersja językowa: polskie napisy, czas: 97 minut)

21 – 27 LIPCA
* „Auta 3” (animacja / familijny, prod. USA, formaty: 2D i 3D, wersja 
językowa: polski dubbing, czas: 109 min.)
* „Dunkierka” (wojenny / historyczny, prod. USA / Wielka Bry-
tania / Francja, format: 2D, wersja językowa: polskie napisy, czas: 
110 min.)

WYDARZENIA SPECJALNE
5 LIPCA – inauguracja festiwalu Visa Kino Letnie
Od 9 LIPCA w każdą niedzielę – cykl filmowy „Polska 
Nowa Fala”, prezentujący najciekawsze polskie filmy po rekonstruk-
cji cyfrowej (lata 50. i 60).
25 LIPCA – Kino seniora, specjalny seans filmu „Volta”. 
Dla osób powyżej 60. roku życia bilety w promocyjnej cenie 12 zł.

CO JEST GRANE?
Prezentujemy Państwu ramowy repertuar kina „Nowa Fala” 

w pierwszym wakacyjnym miesiącu, odsyłając jednocześnie na 
stronę kino.gizycko.pl, gdzie można znaleźć wszystkie aktualne 
informacje dotyczące seansów, a także opisy filmów. 

Osiemnaście seansów, czternaście filmów, w tym dziesięć 
rodzimych produkcji – tak w skrócie przedstawia się program 
tegorocznego festiwalu „Visa Kino Letnie” (dawniej „Orange Kino 
Letnie”), które tradycyjnie w wakacyjne środy i czwartki gościć 
będzie w Giżycku. Plenerowe seanse w porcie „Ekomarina” 
nie będą konkurencją, ale raczej doskonałym uzupełnieniem 
repertuaru otwartego niedawno kina stacjonarnego. Na ekranie 
nad brzegiem Niegocina zobaczymy bowiem filmy, które swoje 
premiery miały kilka lub kilkanaście miesięcy temu, podczas gdy w 
„Nowej Fali” wyświetlane są głównie nowości. Pierwsza projekcja 
VKL (z udziałem gwiazdy, której nazwisko jest pilnie strzeżoną 
tajemnicą) już 5 lipca - nad jeziorem uniesie się wówczas śpiew 
niezwykle muzykalnych zwierzaków. „Sing” to wspaniała animacja, 
na którą zapraszamy całe rodziny. Leżaczków dla widzów z całą 
pewnością nie zabraknie. 

Warto przypomnieć, że Giżycko jest jednym z zaledwie 
trzech miast w Polsce – obok Sopotu i Zakopanego – w których 
obecne będzie „Visa Kino Letnie”. Atutem mazurskiego kina „pod 
chmurką” jest niewątpliwie możliwość oglądania filmów z łodzi 
zacumowanych w porcie. 

                      Bogusław Zawadzki

Kino także „pod chmurką”

VISA KINO LETNIE – REPERTUAR

LIPIEC (godz. 21.30)
5.07 - „Sing” (animacja, prod. USA)
6.07 - „Powidoki” (biograficzny, prod. Polska)
12.07 - „Legion samobójców” (akcja, prod. USA)
13.07 - „Kamper” (komedia, prod. Polska)
19.07 - „Planeta singli” (komedia romantyczna, Polska)
20.07 - „Moje córki krowy” (tragikomedia, prod. Polska)
26.07 - „Jurassic World” (przygodowy / sci-fi, prod. USA)
27.07 - „Wszystkie nieprzespane noce” (dramat, prod. 
Polska / Wlk. Bryt.)

SIERPIEŃ (godz. 21.00)
2.08 - „Batman vs Spiderman. Świt sprawiedliwości” 
(akcja / sci-fi, prod. USA)
3.08 - „Listy do M 2” (komedia romantyczna, prod. Polska)
9.08 - „Sing” (animacja, prod. USA)
10.08 - „Zjednoczone stany miłości” (dramat, prod. Pol-
ska / Szwecja
16.08 - „Legion samobójców” (akcja, prod. USA)
17.08 - „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” (sensacyjny, 
prod. Polska)
23.08 - „Planeta singli” (komedia romantyczna, prod. Polska)
24.08 - „Ostatnia rodzina” (biograficzny, prod. Polska)
30.08 - „Jurassic World” (przygodowy / sci-fi, prod. USA)
31.08 - „Szczęście świata” (komediodramat, prod. Polska)

 Kadr z filmu „Sing”
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P u ł k o w n i k 
Bogdan Ry-
cerski (na zdję-
ciu) został nowym 
zastępcą dowód-
cy 15. Giżyckiej 
Brygady Zmecha-
nizowanej im. Za-

wiszy Czarnego. To powrót 46-letniego oficera 
do „Rycerskiej” brygady, w której pracował już 
w latach 2000-2004. Bogdan Rycerski jest ab-
solwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocławiu i warszaw-
skiej Akademii Obrony Narodowej, trzykrotnie 
uczestniczył w misjach zagranicznych. Przez 
trzynaście ostatnich lat był związany z 10. Bry-
gadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie na 
Dolnym Śląsku.             bz

Rycerski w „Rycerskiej”

O stanowisko dyrektora nowo tworzonego 
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku 
ubiegały się trzy osoby, a komisja konkurso-
wa najwyżej oceniła kandydaturę Krzysz-
tofa Korczyka. Świeżo upieczony szef 
MZK piastował ostatnio funkcję powiatowego  
inspektora nadzoru budowlanego, w latach 
2006-2010 był miejskim radnym (przewodni-
czący Komisji Mienia i członek Komisji Rewi-
zyjnej). Miejski Zakład Komunalny rozpocznie 
działalność 1 lipca.                                      bz

Z inspektora na dyrektora

Dzielnicowi z giżyckiej komendy policji 
„wiosłowali” na ergometrach na rzecz 
5-letniej Kasi z Nowego Sącza, cierpiącej na 
nieuleczalny rdzeniowy zanik mięśni (SMA). 
Celem ogólnopolskiej akcji charytatywnej, 
w której uczestniczyli nasi mundurowi, było 
zebranie jak największej kwoty na wyjazd 
dziewczynki na turnus rehabilitacyjny (koszt: 
około 6 tysięcy złotych).

– Przelicznik był prosty: jeden kilometr 
to jedna złotówka – mówi młodszy aspirant 
Daniel Romańczyk, kierownik Rewiru 
Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji 
w Giżycku. – „Przepłynęliśmy” łącznie 12 
kilometrów. Może nie zarobiliśmy dla Kasi zbyt 
dużo, ale w tej akcji liczy się każdy wysiłek i 
każda zebrana złotówka.        bz

„Wiosłowali” dla pięciolatki

Kolejne wyróżnienie dla Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Chorobą Nowotworową 
„Promyk” w Giżycku. Praca prezes Marii 
Popieluch (na zdjęciu trzecia z prawej) i jej 
podwładnych została doceniona  przez Radę 
Organizacji Pozarządowych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, która w 14. edycji 

„Promyk” wśród godnych naśladowania

Płyta jest debiutem jej autorów na muzycz-
nym rynku wydawniczym. Zawiera 22 utwory 
pani Krystyny, które – przy skromnym udziale 
giżycczanki „w chórkach” – „wyśpiewał” jej 
kompan – kompozytor Leszek. W „Jak motyle” 
coś dla siebie znajdą i fani  reggae, i bluesmani, 
i amatorzy ballad, a nawet miłośnicy klasyki, w 
szczególności tanga. Krążek ukazał się na ra-
zie w nakładzie 100 sztuk i jest do nabycia w 
dwóch punktach na terenie miasta. 

Usłyszał muzykę w jej wierszach
„Jak motyle” – taki tytuł nosi wydana w maju płyta Krystyny Janik i 
Leszka Zatorskiego. 
– Po jednym z moich wieczorów autorskich Leszek podszedł do mnie po 
dedykację i powiedział: „Krysiu, usłyszałem muzykę w Twoich wierszach”. 
A ja odparłam, że właśnie szukam kogoś, kto ubierze te słowa w muzykę. 
I tak to się zaczęło – uśmiecha się Krystyna Janik. 

Leszek Zatorski i Krystyna Janik – autorzy płyty „Jak motyle”

prestiżowego konkursu przyznała „Promyko-
wi” nagrodę „Godni Naśladowania”. Oprócz 
dyplomu i statuetki giżyckie Stowarzyszenie 
(rekomendowane m.in. przez władze samo-
rządowe Giżycka i Węgorzewa) otrzymało tak-
że nagrodę finansową w wysokości 3 tysięcy 
złotych.                                                        bz

– Pierwsza prezentacja naszego „wspól-
nego dziecka” odbyła się pod koniec maja w 
Olsztynie – mówi Krystyna Janik, mająca 
w dorobku cztery tomiki poezji (piąty w przygo-
towaniu). – Czekamy na dogodny moment, by 
móc zaprezentować płytę mieszkańcom Giżyc-
ka. Być może nastąpi to już podczas tegorocz-
nych wakacji, co miałoby tę zaletę, że piosenki 
usłyszeliby także turyści.

              Bogusław Zawadzki
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SZUKASZ PRACY?
SZUKASZ PRACOWNIKA?

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

… 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…

Płatny staż dla fizjoterapeuty, masażysty. Tel. 794-301-066.
•

Stała, dobrze płatna praca dla spawacza i tokarza. Giżycko, www.
biox.pl, tel.87/428-26-64.

•
Zakład „Górni i Synowie” w Antonowie koło Giżycka poszukuje 
pracowników do działu produkcji. Cały etat, umowa o pracę, stabilna 
praca, bardzo dobre wynagrodzenie, jedna zmiana. Wymagana 
książeczka sanepidowska. Kontakt: Agnieszka Rakowska, tel. 660-
726-187 lub 87/428-24-22 w. 32 do godz. 15.00 lub osobiście (ul. 
Sympatyczna 22). 

W lipcu giżycki basen będzie doskonałym miejscem do nauki tzw. 
pływania „na sucho”. W związku z coroczną przerwą konserwacyjną z 
niecki zostanie bowiem wypompowana woda, która – po uzdatnieniu 
– ponownie wypełni ją pod koniec pierwszego miesiąca wakacji. 
W tym czasie zawsze zwarta i gotowa basenowa brygada dokona 
wnikliwego przeglądu obiektu i zajmie się usunięciem potencjalnych 
usterek. Miłośnikom kąpieli póki co polecamy więc pluskanie we 
własnej wannie tudzież moczenie nóg w Niegocinie, a na pływalnię 
w imieniu jej kierownika Andrzeja Flisiaka zapraszamy od 1 
sierpnia.                            bz

WYJMĄ „KOREK”

Giżycki Ratusz kontynuuje działania związane z usuwaniem szko-
dliwego azbestu. 

– Planujemy wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu zainte-
resowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby 

zawierające azbest i są 
ujęci w inwentaryzacji 
tych wyrobów na terenie 
miasta – mówi Jacek 
Stankiewicz, naczel-
nik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Giżycku. 

Burmistrz Giżycka 
ogłosił niedawno wstęp-
ny nabór wniosków o 
dotacje na unieszkodli-
wianie azbestu. Wnioski 
takie należy złożyć do 14 
lipca na formularzach, 

które można otrzymać w Urzędzie (pokój nr 110 na pierwszym piętrze) 
lub pobrać z witryn internetowych www.gizycko.pl i www.mo-
jegizycko.pl. Planowany termin realizacji zadania: sierpień – wrze-
sień. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować bę-
dzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych, a także data 
wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego. Program realizowany będzie 
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Giżycko przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Olsztynie. W minionym roku miasto nie przeprowadziło akcji usuwania 
azbestu z racji niewielkiego zainteresowania mieszkańców. 

– Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości 
kosztów kwalifikowanych, jednak cena za tonę usuniętych wyrobów 
azbestowych nie powinna być wyższa niż 680 zł – przypomina Jacek 
Stankiewicz. - Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, trans-
portu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki zwią-
zane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą natomiast 
po stronie posiadacza nieruchomości.

Dotacja pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z pieniędzy Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Olsztynie. Dodatkowe informacje można uzyskać w giżyckim Urzędzie 
Miejskim (pokój nr 110 , tel. 87/732-41-31, e-mail: dariusz.dowej-
ko@gizycko.pl).                                               Bogusław Zawadzki

Pozbądź się azbestu 
– miasto Ci pomoże

Naczelnik Jacek Stankiewicz zachęca do 
składania wniosków 
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Inicjatorką III Giżyckiego Kalendarza Artystycznego 2018 jest - jak 
co roku – Krystyna Janik, która zaprasza do współpracy wszystkich 
mieszkańców  miasta nad Niegocinem. 

– Wiem, że wiele zdolnych osób tworzy tylko dla siebie  – mówi pani 
Krystyna. – Chciałabym, aby ci ludzie pokazali światu swoje arcydzieła. 
Czekam na Państwa rysunki, ciekawe fotografie i krótkie wiersze, 
najlepiej dwuwersy na temat konkretnych miesięcy,  które być może 
znajdą się w najnowszej edycji kalendarza. 

Ten ukaże się wprawdzie dopiero w grudniu, ale prace można 
nadsyłać tylko do końca września na adres: jestesmy@hoga.pl. 
Zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu mogą również osobiście 
skontaktować się z jego koordynatorką pod numerem telefonu 604-
247-257.                    bz 

Powstaje kalendarz artystyczny

Prezentujemy Państwu harmonogram otwierania mostu obrotowego 
na kanale Giżyckim w okresie wakacyjnym. W razie potrzeby polecamy 
kontakt telefoniczny z obsługą zabytkowego obiektu (tel. 726-888-
878).                                  bz

Czternaście obrotów

LIPIEC – SIERPIEŃ

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

SPOŁECZEŃSTWO
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Na początku czerwca w Giżycku odbyła 
się konferencja „Przychodzi Parkinson do 
lekarza”, zorganizowana przez działające nad 
Niegocinem od pięciu lat Stowarzyszenie Osób 
z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół 
„Tulipany” oraz Szpital Giżycki. W programie 
spotkania w porcie „Ekomarina” znalazły się 
m.in. prelekcje specjalistów, przedstawiono 
również cele kampanii społecznej na rzecz 
terapii infuzyjnych. Władze Stowarzyszenia 
z prezes Iwoną Kiczyńską na czele 
podziękowały wszystkim, którzy przyczynili 
się do jego powstania i rozwoju. Finałowym 
akordem konferencji był koncert znanego 
olsztyńskiego zespołu „Czerwony Tulipan”.

        bz 

„Czerwony Tulipan” 
u „Tulipanów”

Prezes „Tulipanów” Iwona Kiczyńska, 
zastępca dyrektora „Szpitala Giżyckiego” 
Jadwiga Małgorzata Mistera i inni 
giżycczanie...

… pożegnali artystów z „Czerwonego Tulipa-
na” owacjami na stojąco

Rumuńscy żołnierze z bojowego batalio-
nu NATO, stacjonującego na Mazurach, starli 
się z giżycczanami. Wyjaśnijmy zawczasu, że 
chodzi o starcie na piłkarskiej murawie. Mecz 
„Polska – Rumunia”, rozegrany 10 czerwca na 
giżyckim „Orliku” przy SP 7, był „rozgrzewką” 
przed „daniem wieczoru”, czyli zaplanowaną 
na ten sam dzień potyczką reprezentacji obu 
krajów na Stadionie Narodowym w Warsza-
wie. W obu spotkaniach było sporo emocji, w 
obu padło po kilka ładnych bramek, a co naj-
ważniejsze – oba zakończyły się sukcesami 
polskich futbolistów. W korespondencyj-
nym pojedynku piłkarze z Giżycka (old-
boje i żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej) okazali się lepsi od 

Wygraliśmy z Rumunami i to bez „Lewego”
kadry Adama Nawałki, albowiem strzelili 
Rumunom o jednego gola więcej. Jaki z tego 
wniosek? Ano taki, że nawet bez Roberta 

Kilkugodzinny festyn wypełniły eko-
logiczne konkursy z bardzo atrakcyjnymi 
nagrodami (można było wygrać np. rower, 
namiot czy weekend w hotelu), pokazy, 
warsztaty recyklingowe i występy artystycz-

Ekozabawa nad brzegiem Niegocina
Prawie 500 zużytych telefonów komórkowych udało się zebrać podczas 
IX Mazurskiego Festynu Ekologicznego „Eko-Logika”, zorganizowanego 
10 czerwca na giżyckiej plaży miejskiej. Najwięcej, bo aż 90 aparatów do 
utylizacji dostarczył Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach i to jego 
przedstawicielce burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz wręczył w 
nagrodę bon o wartości 1000 złotych.  

ne. A do tego serwowano pyszną wojskową 
grochówkę. Organizatorem ekozabawy był 
Mazurski Związek Międzygminny - Gospo-
darka Odpadami.

            Bogusław Zawadzki

W Giżycku na boisku zdecydowanie lepsi byli 
„Biało-Czerwoni” (przy piłce Grzegorz Bierć, 
w tle Piotr Łukaszewicz)…

Lewandowskiego my, Polacy, umiemy 
wygrywać mecze międzypaństwowe…

                      Bogusław Zawadzki

… ale na trybunach niepodzielnie panowali 
sympatyczni kibice drużyny rumuńskiej 



9DNI GIŻYCKA

Pod znakiem muzyki upłynęły tegoroczne Dni Giżycka (1-4 czerwca), połączone z obchodami Dnia Dziecka. Święto miasta rozpoczął występ 
„Teatru Bajlandia” w porcie „Ekomarina”, następnego dnia od rana na wszystkich czekały atrakcje w twierdzy Boyen (m.in. pokazy sprzętu 
15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej), zaś piątkowym wieczorem na plaży zaśpiewała Margaret, supportowana przez giżycką kapelę 
„Molly Malone’s”. W sobotę w tym samym miejscu – tyle że na małej scenie – wystąpiła grupa TGD (koncert z okazji 500-lecia reformacji), 
a po niej Orkiestra Kameralna „Progress” z repertuarem muzyki filmowej oraz uliczny Teatr Snów z Gdańska. Zwieńczeniem Dni 
Giżycka był festyn dla dzieci w lesie miejskim, zorganizowany przez Rotary Club.             

                         Bogusław Zawadzki

Świętowało miasto, świętowały dzieci
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Nie było fanfar, confetti, uścisków dłoni czy 
przecinania wstęgi. „Nową plażę w Giżycku 
uważam za otwartą” – zakomunikował 
burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, 
zachęcając wszystkich do korzystania z 
nadbrzeżnych dobrodziejstw (m.in. wodnego 
placu zabaw). A potem? Potem Karolina 
Pucia błyskawicznie odnalazła kwiat paproci, 

Paproć, lampiony i taniec „w rytm ciszy”
Giżycka plaża miejska chyba nie widziała jeszcze tylu tańczących ludzi na raz. W ostatni czerwcowy weekend 
na nabrzeżu Niegocina bawiły się setki tubylców i turystów. Pomysł połączenia oficjalnego otwarcia 
wyremontowanej plaży z Nocą Świętojańską i  przedłużenie zabawy o debiutujące nad Niegocinem „Silent 
Disco” okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. I zarazem godnym powitaniem lata. 

grupa „Horpyna” zapodała skoczną „nutę pod 
buta” i pierwsi chętni ruszyli na nadjeziorny 
parkiet. Niektórzy tak się „zapląsali”, że nie 
zauważyli zmiany muzykantów – wieczorem 
w blasku lampionów przygrywał bowiem 
„Relax 74”, wprowadzając nad Niegocinem 
iście dancingowy klimat. Następnego dnia 
na giżyckiej plaży było już znacznie ciszej, 

co nie oznacza, że mniej „muzycznie”. Za 
sprawą „Silent Disco”, czyli „cichej dyskoteki” 
ze słuchawkami na uszach bawiła się spora 
rzesza giżycczan i nie tylko. Widok tańczących 
„w rytm ciszy” był  – trzeba przyznać – dość 
oryginalny, ale kto wie, czy nie warto zacząć 
się do niego przyzwyczajać…

                     Bogusław Zawadzki

Lato 2017 giżycczanie dość tłumnie powitali na nowej plaży miejskiej 

Jeśli to prawda, że dobry zespół potrafi każdego wyciągnąć do tańca, to 
„Horpyna” jest takim właśnie dobrym zespołem

Karolina Pucia (w środku) znalazła kwiat paproci. Pierwszego wywiadu 
udzieliła… burmistrzowi Giżycka Wojciechowi Iwaszkiewiczowi

Klimatyczny dancing pod lampionami Na zewnątrz cisza, a w uszach muzyka. Po prostu „Silent Disco”
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Giżyckie Dni
Oldtimerów

port „Ekomarina”

1-2
sobota

niedziela

„Lato z Chrystusem

na Mazurach”

wzgórze Św. Brunona

1-2
sobota

niedziela

Jarmark
Św. Brunona
Święto Miast
Partnerskich
plaża miejska

2
niedziela

„Bajkowe Lato
ze Świetlicą”

Giżycko

6
i wszystkie

czwartki

40. Międzynarodowy
Festiwal Muzyki

Kameralnej i Organowej

kościół ewangelicki

2
i wszystkie
niedziele

Visa Kino Letnie

port „Ekomarina”

5
i wszystkie

środy i czwartki

Eberspacher
Puchar Mazur

w klasie optymist
port „Ekomarina”

7
piątek

„Mazury Basket
Weekend”
plaża miejska,
hala MOSIR

8
sobota

Giżycko Baroque
Festival

pasaż Portowy

8
sobota

XXV Festiwal Piosenki
Żeglarskiej i Morskiej
„Szanty z Folkiem”

plaża miejska

14-15
piątek
sobota

Giżyckie Święto
Rowerów

plaża miejska

15
sobota

20-22
czwartek
sobota

XVI Mazury
Hip-Hop Festiwal

twierdza Boyen

Zlot Motocykli

twierdza Boyen, Giżycko

27-30
czwartek
niedziela

Koncert „Jazz
nad Niegocinem”

port „Ekomarina”

30
niedziela

2
i wszystkie

środy i czwartki

3
i wszystkie

czwartki

4
piątek

12-13
sobota

niedziela

5-6
sobota

niedziela

6
i wszystkie
niedziele

12-13
sobota

niedziela

15
wtorek

18-20
piątek

niedziela

19
sobota

20-25
niedziela

piątek

25-27
piątek

niedziela

26
sobota

26-27
sobota

niedziela

L A T O   W   G I Ż Y C K U
W A K A C Y J N Y K A L E N D A R Z I M P R E Z

lipiec lipiec lipiec lipiec lipiec

lipiec lipiec lipiec lipiec lipiec

lipiec lipiec lipiec lipiec

sierpieńsierpień sierpień sierpieńsierpień sierpień
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W każdej plotce jest ziarenko prawdy. 
Zenon Martyniuk (na zdjęciu) i zespół 
„Akcent”, których występ w Giżycku 
awizowaliśmy trzy miesiące temu przy 
okazji… 1 kwietnia, jednak zawitają nad 
Niegocin. 4 sierpnia superhit „Przez twe 
oczy zielone” i inne szlagiery króla disco polo 
popłyną ze sceny amfiteatru twierdzy Boyen. 
Podczas Giżyckiej Gali Disco Polo (początek 
o godz. 20.00) wystąpią również zespoły 
„Skaner” i „Jorrgus”. Bilety w cenie 35 złotych 
(od 1 sierpnia - 45 zł). Przypominamy także, 
że wcześniej, bo podczas święta 15. Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej  (13 lipca), w 
twierdzy Boyen zaśpiewa nie mniej znana 
fanom muzyki tanecznej (i nie tylko) grupa 
„Weekend”, której największą popularność 
przyniósł utwór „Ona tańczy dla mnie”.       bz

Gala disco polo
z Martyniukiem

Kękę, Paluch, Kuban, Emtes, Reto, Guzior 
i kilkunastu innych wykonawców wystąpi w 
tym roku w Giżycku podczas „Mazury Hip-Hop 
Festiwalu”. Szesnasta edycja imprezy odbędzie 
się w dniach 20-22 lipca w amfiteatrze twierdzy 
Boyen, a ostatniego dnia – w sobotę – na scenie 
pojawi się m.in. Michał Sobolewski, 
czyli… raper Sobota.                                   bz

Sobota w sobotę

Początek wakacji to tradycyjnie Jarmark 
Świętego Brunona i Święto Miast Partnerskich 
„Na styku kultur”. 2 lipca na giżyckiej plaży 
miejskiej stanie kilkadziesiąt stoisk, w których 
od godz. 11.00 będzie można zaopatrzyć się 
m.in. w oryginalne regionalne potrawy i wyroby 
rękodzielnicze. Podczas Jarmarku zaprezentują 
się nie tylko lokalni wystawcy i artyści, ale również 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Giżyckiem 
miast: Grodziska Mazowieckiego, Troków 
(Litwa) i Dubna (Ukraina). Początek imprezy 
o godz. 13.00 (wówczas gości i mieszkańców 
powita burmistrz Giżycka Wojciech 
Iwaszkiewicz), kwadrans później na scenie 
rozpoczną się występy artystyczne, a około 
godz. 15.00 wystąpi gwiazda imprezy, czyli 
zespół „Krywań”.                                               bz

Zetkną się kultury

Dwudniową imprezę rozpoczną jak zwykle 
„Szantki” dla najmłodszych (14 lipca), a dzień 
później w głównym koncercie oprócz przed-
stawicieli muzyki celtyckiej wystąpią: „Drake” 
z Częstochowy i „starzy znajomi”, czyli, „Yank 

Giżyckie „Szanty” mają już ćwierć wieku
Po raz trzeci na plaży miejskiej, a po raz dwudziesty piąty w ogóle w 
Giżycku rozbrzmiewać będzie  niebawem piosenka żeglarska. Gwiazdą 
tegorocznych „Szant z Folkiem” będzie wrocławska formacja „Rhiannon 
Celtic Band”, która zaprezentuje się widzom nie tylko ze strony wokalno-
instrumentalnej, ale i tanecznej – w prawdziwym tańcu irlandzkim. 

Taniec plus śpiew plus muzyka równa się „Rhiannon Celtic Band” 

Port „Ekomarina” już po raz szósty gości 
uczestników Giżyckich Dni Oldtimerów (czyli 
zabytkowych jednostek pływających). Oficjalne 
otwarcie imprezy z prezentacją jachtów i ich 
kapitanów zaplanowano na sobotę (1 lipca, 
godz. 11.00), tego samego dnia przewidziane 
są również regaty w klasie „Omega”, konkursy 
lądowe dla załóg oldtimerów oraz tradycyjny 
konkurs na „Najsympatyczniejszą Jednostkę 
GDO”, w którym co roku głosy oddaje około 
1000 osób. A po zachodzie słońca (od godz. 
21.00) znów będzie można się przekonać, 

„Staruszkowie” w porcie
że rzeczywiście nie ma nic piękniejszego 
na świecie niż jacht w pełnym ożaglowaniu, 
prezentujący się w świetle reflektorów. Wyniki 
wszystkich sobotnich konkursów poznamy 
podczas wieczornego „kurczaka po giżycku”, 
czyli biesiady żeglarskiej przy ognisku. W  
niedzielę (2 lipca) czeka nas parada oldtimerów 
pod żaglami wzdłuż mola, wręczenie nagród 
najlepszym w regatach i najsympatyczniejszym 
załogom GDO, a także uroczystość nadania 
jednemu z jachtów tytułu Honorowej Jednostki 
Flotylli Miasta Giżycka.         bz

W ramach „Giżycko Baroque Festival” obej-
rzymy w tym roku spektakl muzyczny zatytuło-
wany „KraSic!ki Bajki?” w reżyserii Tomasza 
Raczkiewicza, inspirowany utworami biskupa 
Ignacego Krasickiego. Jak twierdzi reży-
ser widowiska, jest ono swoistą podróżą w głąb 
ludzkiej natury i pouczającą wyprawą do źródeł 
naszej ułomności. 

– Spektakl skierowany jest zarówno do naj-
młodszych, jak i starszych słuchaczy – mówi 

Podróż w głąb ludzkich ułomności
Krzysztof Sokołowski, koordynator „Giżyc-
ko Baroque Festival”. – Arie wokalne, gra aktorska, 
tańce i wspaniała muzyka w wykonaniu „Masovia 
Baroque Orchestra” wprowadzą publiczność w 
bajeczny barokowy świat słowa i muzyki.

Przedstawienie odbędzie się 8 lipca (sobota) 
na pasażu Portowym. Początek o godz. 21.00, 
wstęp wolny. Patronat nad imprezą sprawuje bur-
mistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.                  
                      bz

Shippers” z Sanoka, bytomskie „Ryczące Dwu-
dziestki”, EKT Gdynia i – oczywiście – Miro-
sław „Koval” Kowalewski. Ten „zestaw” 
gwarantuje, że 15 lipca Giżycko szybko spać 
nie pójdzie…            Bogusław Zawadzki
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Na wakacyjne czwartki z niecierpliwością 
czekają zapewne najmłodsi giżycczanie, 
o których – jak co roku – zadba Centrum 
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Spo-
łecznej. W imieniu dyrektor placówki Ewy 
Ostrowskiej zapraszamy na osiem spo-
tkań z „Bajkowym Latem ze Świetlicą” (po-
czątek dwugodzinnych zajęć i imprez zawsze 
o 11.00).                                                bz

BAJKOWE 
LATO ZE ŚWIETLICĄ

 
6 lipca, plaża miejska
„Clown Circus Show” - Ruphert i Rico „Mamo 
– tato, co wy na to?”
13 lipca, „Orlik” przy Gimnazjum nr 2
Magiczny świat nauki z Animosferą
20 lipca, Świetlica Socjoterapeu-
tyczna
Jarmark artystyczny
27 lipca, plac przy kościele Ducha 
Św. Pocieszyciela
Z ekologią za pan brat
3 sierpnia, „Orlik” przy SP nr 7
„Bajkowe” na sportowo i teatralnie
10 sierpnia, plaża miejska
„Clown Circus Show” - Ruphert i Rico
„Wakacyjne przygody klaunów”
 17 sierpnia. ZS nr 1 na Wilanowie
„Czerwony Kapturek” i zabawy z Bajlandią
24 sierpnia, Świetlica Socjotera-
peutyczna
„Bajkowe” planszówkowo- warsztatowe 

CZWARTKI DLA 
MILUSIŃSKICH

LATO 
Z 

BIBLIOTEKĄ

2 LIPCA
Qerfurter Kantorei (Niemcy)
zespół „Quer-Strich” (Niemcy
Manfred Rath (Niemcy)
9 LIPCA
Kosma Leczycki (Polska) – skrzypce
Gabriela Kozłowska (Polska) – gitara
Zofia Sobocińska (Polska) – skrzypce
Lena Szmarowska (Polska) – gitara
Natalia Narwojsz (Polska) – akordeon
Michał Tyczyński (Polska) – fortepian
zespół „Amadeus” w składzie:
Ewa Sobocińska (Polska) – flet
Diana Sienkiewicz (Polska) – obój
Zbigniew Sobociński (Polska) – klarnet
Roman Perucki (Polska) - organy
16 LIPCA
Martina Macko (Czechy) – sopran
Kwartet Smyczkowy „Tik” (Czechy)
Jaroslav Kolesa (Czechy) – skrzypce
Jan Modrak (Czechy) – skrzypce
Otto Hasoń (Czechy) – altówka
Dagmara Barasova (Czechy) – wiolonczela
Valentin Gascon Villa (Meksyk) - organy
23 LIPCA
Capella Thoruniensis (Polska)
Filip Wroniszewski – dyrektor
Michał Marcinkowski (Polska) – skrzypce
Marcin Tarnawski (Polska) – skrzypce
Dawid Kwiatkowski (Polska) – skrzypce
Marcin Pawełczyk (Polska) – skrzypce
Gijs von Schonchoven (Holandia) - organy

30 LIPCA
Pro Archi (Polska)
Paweł Kukliński (Polska) – skrzypce
Michał Markiewicz (Polska) – altówka
Paweł Panasiuk (Polska) - wiolonczela
Fabio Fabbri (Włochy) – trąbka
Wiktor Brzuchacz (Polska) - organy
6 SIERPNIA
Magdalena Witczak (Polska) – sopran
Agnieszka Wesołowska (Polska) – klawesyn
Elżbieta Karolak (Polska) – organy
Maria Kminek – Karolak (Polska) - skrzypce
13 SIERPNIA
Tatiana Trojanowska (Białoruś) – sopran
Kamil Kaznowski (Polska) – bas-baryton
Dymitr Harelau (Białoruś) – organy
Julia Lotowa (Rosja) - organy
20 SIERPNIA
Pro Musica Antiqua (Polska)
Leszek Szarzyński (Polska) – flet
Jerzy Szafrański (Polska) – obój
Sergio Mondajar Alarcon (Hiszpania) – 
waltornia
Jurij Rizun (Ukraina) – skrzypce
Paweł Panasiuk (Polska) – wiolonczela
Agnieszka Panasiuk (Polska) – fortepian
Radosław Marzec (Polska) - organy
27 SIERPNIA
Filharmonia Kameralna im. W.Lutosławskiego 
(Polska)
Karolina Kuklińska (Polska) – sopran
Stanisław Kuk (Polska) – skrzypce
Jan Miłosz Zarzycki (Polska) – dyrygent

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej odbędzie się w Giżycku 
już po raz czterdziesty. W roku rubinowego jubileuszu organizator imprezy i jej dyrektor artystyczny 
Jerzy Piekarski zaprosił do współpracy muzyków z Niemiec, Białorusi, Rosji, Włoch, Czech, 
Meksyku, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy i Polski (usłyszymy m.in. młodych wykonawców z giżyckiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia). Na bezpłatne koncerty pod patronatem burmistrza 
Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza i prof. Leszka Szarzyńskiego zapraszamy w 
wakacyjne niedziele o godz. 19.00 do kościoła ewangelickiego w Giżycku. Festiwal jest realizowany 
ze środków Gminy Miejskiej Giżycko.                Bogusław Zawadzki

Rubinowy jubileusz Festiwalu

Młodych giżycczan: Kosmę Leczyckiego i Gabrielę Kozłowską usłyszymy 9 lipca
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Na wakacyjne zajęcia zaprasza 
„Czytelnia dla Dzieci” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Giżycku. W ofercie m.in. 
ciekawe zabawy logiczne i ruchowe, gry 
planszowe i stolikowe, zajęcia plastyczne, 
robótki ręczne, spotkania z książką (także 
plenerowe) i konkursy. Biblioteka zapewnia 
dostęp do internetu, a najmłodszych 
zaprasza do Kącika Malucha. 

– Spotkania pozwalają nie tylko miło 
i ciekawie spędzić czas, ale również 
pobudzić wyobraźnię i fantazję dzieci oraz 
zachęcić do czytania – mówią panie z 
MBP.                   bz
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Przed nami kolejny, czwarty już plenerowy spektakl ewangelizacyjny 
w reżyserii księdza Mariusza Pawliny, wikariusza z parafii p.w. Św. 
Maksymiliana Kolbego w Giżycku. Okazją do premiery widowiska „Wielki 
tryumf Maryi” będzie coroczne „Rozpoczęcie Lata z Chrystusem na Mazurach”. 
Wydarzenie na wzgórzu Św. Brunona zaplanowano na 1 lipca (sobota). Honorowy 
patronat objęli: burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz i Biskup Ełcki 
Jerzy Mazur, a medialnym patronem przedsięwzięcia jest „Moje Giżycko”. 

– Tematem przedstawienia są objawienia fatimskie, których 100. rocznicę 
obchodzimy w tym roku – mówi ksiądz Mariusz Pawlina. – Nawiązujemy do 
wydarzeń sprzed wieku, kiedy to trójce dzieci: Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi 
objawiła się Matka Boża, wzywając ludzi do pokuty i nawrócenia. Maryja pokazała 
również piekło, które i my postaramy się w spektaklu zaprezentować widzom.

Początek o godz. 17.00. Warto wspomnieć, iż muzykę do widowiska 
napisał Marcin Pyciak (ten sam, który był autorem ścieżki dźwiękowej 
podczas tegorocznego Misterium Męki Pańskiej), a aktorami po raz kolejny 
będą wierni z giżyckich parafii. Po przedstawieniu na wzgórzu Św. Brunona 
rozpocznie się Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego księdza 
Jerzego Mazura (podczas mszy biskup pobłogosławi żeglarzom), a około godz. 
19.00 planowany jest Wieczór Wielbienia z Maryją Królową Polski (koncert 
finansowany z Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego), który  poprowadzi 
Leopold Twardowski z zespołem „Poznańskie Wielbienie”. Druga odsłona 
„Rozpoczęcia Lata z Chrystusem na Mazurach” odbędzie się w niedzielę, 2 lipca. 
Tego dnia o godz. 13.00 planowana jest msza w sanktuarium Św. Brunona, a po 
niej procesja na wzgórze Św. Brunona (z poświęceniem ronda im. Jana Pawła 
II u zbiegu pl. Grunwaldzkiego, ul. Olsztyńskiej, Unii Europejskiej i al. 1 Maja).

           Bogusław Zawadzki

Rozpoczynamy lato z Chrystusem na Mazurach

Kilka tysięcy giżycczan uczestniczyło 15 czerwca w tradycyjnej procesji z okazji Bożego Ciała. Wierni jak 
zwykle przemaszerowali z sanktuarium Św. Brunona do… sanktuarium Św. Brunona, na trasie modląc się przy 
czterech ołtarzach. 

Z SANKTUARIUM DO SANKTUARIUM
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BOHATEROWIE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
NOWI MAGISTROWIE GUTW (pięć lat nieprzerwanej nauki): Joanna Balcer, Jolanta Brzuszkiewicz, Gabriela Burblis, Agata 
Dąbrowska, Ewa Ingielewicz, Jan Jańczyk, Zenona Karpacz, Wojciech Łaszkiewicz, Krystyna Majewska, Halina Oniszczuk, Łucja Piwkowska, 
Teresa Sadowska, Leokadia Sułkowska, Urszula Wyszyńska - Zbróg, Ireneusz Zbróg, Irena Sut, Ewa Szczepkowska, Krystyna Wardach, 
Franciszek Wiszniewski i Ryszard Zajkowski
WZOROWI STUDENCI (najwyższa frekwencja): Krystyna Boużyk, Danuta Jawołowska, Teresa Matuć i Barbara Staszewska
NAJAKTYWNIEJSI STUDENCI (największa liczba kół zainteresowań – po 13): Maria Gamdzyk i Jerzy Opęchowski
STUDENCI „Z SERCEM NA DŁONI” (bezinteresowna pomoc innym): Maria Gamdzyk, Jadwiga Florczyk, Iwona Wieczorek 
- Arnt, Nina Poznańska, Andrzej Poznański, Teresa Zieniewicz, Halina Straczycka, Danuta Żyjewska i Jan Żyjewski
WOLONTARIUSZE GUTW: Jolanta Kuncer, Halina Karpienia, Maria Szczepanik, Ryszard Krocz, Krystyna Boużyk, Helena Boncik, 
Elżbieta Szturo, Janina Szwarc, Halina Stachurska, Anna Biernacka, Maria Gamdzyk, Czesława Masiejczyk, Jadwiga Florczyk, Krystyna 
Majewska, Teresa Wołoszyn, Jerzy Opęchowski, Wanda Soberska i Mirosława Ołdakowska
WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE: Anna Danilewicz, Wiktoria Adejanowa i Janina Szałaj

HISTORYCZNE JUWENALIA NAD NIEGOCINEM
Miesiąc temu prawie 300 studentów Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęło zasłużone wakacje. 
29 maja w porcie „Ekomarina” uroczyście podsumowano rok akademicki, a następnego dnia burmistrz Wojciech 
Iwaszkiewicz wręczył studentom symboliczny klucz i seniorzy „przejęli miasto”, bawiąc się na pierwszych w 
historii Giżycka juwenaliach. Po części artystycznej na plaży miejskiej barwny studencki korowód pomaszerował 
na biesiadę do ośrodka LOK. Wesołe jest życie seniora, co doskonale widać na naszych zdjęciach. 
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ZE  STAREGO  ALBUMU
Wakacje, wakacje, jest więc okazja do wspomnień o… szkole, tej sprzed wielu lat. Mamy nadzieję, że na 
prezentowanych dziś fotografiach z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego stulecia wielu 
naszych Czytelników rozpozna siebie, swoich bliskich, znajomych. I tradycyjnie zachęcamy Państwa do 
współtworzenia „Starego Albumu” – w Waszych domowych archiwach z pewnością „leżakują” prawdziwe perełki. 
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Już za chwilę nadejdzie sierpień, a z nim cykliczne wydarzenie pro-
mujące Mazury, a szczególnie nasze miasto Giżycko. Stało się już tra-
dycją, że w pierwszy weekend sierpnia w Giżycku - na i nad jeziorem 
Niegocin - skupiają się entuzjaści największych cywilnych pokazów lot-
niczych w Polsce. Mamy już lipiec, a jeżeli tak to zbliżamy się do terminu 
19. edycji mazurskich pokazów, znanych (i docenianych  w Europie) pod 
nazwą „Mazury AirShow”. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zanotował  w 
swym kalendarzu terminu imprezy, to właśnie nadszedł ostatni moment, 
aby zarezerwować 5 i 6 sierpnia na podziwianie kunsztu pilotażu. Może 
to jest  również dobry moment, aby na zbliżające się mazurskie pokazy 
zaprosić przyjaciół mieszkających w innych miejscowościach regionu, 
kraju czy za granicą? 

Zanim podam więcej informacji o „lotniczych aktorach” tych oczeki-
wanych każdego roku mazurskich pokazów, napiszę trochę o kulisach 
wielomiesięcznych przygotowań, pewnych uwarunkowaniach i ludziach 
współtworzących to sztandarowe wydarzenie ponadregionalne, a reali-
zowane w Giżycku. Szczegóły dotyczące planowanych samolotów i pro-
gramu zaprezentujemy w sierpniowym wydaniu, a dziś chciałbym poka-
zać inne aspekty mazurskich pokazów – mniej widowiskowe i widoczne, 
ale jakże istotne dla finalnego efektu.

„Mazury AirShow” to marka, która stała się znana poza granicami 
kraju. Doceniając znaczenie w krajowej i międzynarodowej promocji 
regionu marszałek województwa wyróżnił naszą imprezę prestiżowym 
certyfikatem „Produkt Warmia Mazury”. Dla mnie jako inicjatora  i przez 
lata koordynatora mazurskich pokazów najcenniejszą nagrodą są jednak 
coraz  liczniejsze dowody identyfikacji mieszkańców z pokazami, czę-
sto wyrażanej w konkretnym wsparciu organizacyjnym czy materialnym. 
Wprawdzie pokazy trwają dwa dni,  ale ich przygotowania pochłaniają 
wiele miesięcy. Niektóre działania rozpoczynają się prawie zaraz po za-

W oczekiwaniu na mazurskie pokazy lotnicze

kończeniu zrealizowanych pokazów. Bardzo istotnym elementem budo-
wania wizji przygotowywanego wydarzenia jest poczucie konsekwentne-
go wsparcia samorządu miasta, a w wielu trudnych sprawach osobiście 
Pana Burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza (w tym również po-
moc finansowa z budżetu miasta w wysokości 100 tys. zł brutto). Wpraw-
dzie to tylko 20% niezbędnych optymalnie kosztów, ale te zapewnione 
środki są jednoznacznym dowodem na konkretne materialne wsparcie 
władz miasta dla przygotowujących pokazy.

By mieć lepsza orientację o skali przedsięwzięcia proszę uwzględ-
nić tylko kilka parametrów ekonomicznych imprezy takich jak paliwo dla 
samolotów (80-100 tys. zł) czy kontrakt jednego zespołu akrobacyjne-
go (60-80 tys. zł,  a samotny akrobata 10 – 16 tys. zł.). Chcieliśmy na 
przykłąd, aby w programie „Mazury AirShow 2017” został pokazany – 
lądując na Niegocinie - samolot „Catalina” (znany m.in. z filmu „Bitwa o 
Midway”  - historyczna latająca łódź). Niestety, istotną przeszkodą oka-
zała się kwota 100 tys. zł, a więc na „Catalinę” na razie nas nie stać. 
Poczekamy, może znajdziemy sponsora na 2018 rok, kiedy będziemy 
organizowali już 20. edycję mazurskich pokazów lotniczych… By mieć pe-
łen obraz niezbędnych kosztów warto jeszcze uwzględnić zakwaterowanie 
i wyżywienie ekip, wymaganą prawem ochronę imprezy masowej, środki 
transportu, program towarzyszący, aktywne działania promocyjne na kraj 
i zagranicę oraz niezbędne służby dla przeprowadzenia pokazów. Pocie-
szeniem dla organizatorów  jest świadomość, że wszystkie osoby (łącznie 
około 100)  zaangażowane w zabezpieczenie organizacyjne przygotowań i 
realizację, to wolontariusze - na czele z Tadeuszem Sznukiem (Ho-
norowym Obywatelem Giżycka). Chciałbym pochwalić wiele  z tych osób 
- wolontariuszy z Giżycka, wnoszących istotny wkład w sukces „Mazury Air-
Show”. Głównymi „wspieraczami” organizacyjnymi są od zawsze Adam 
Dzięcioł (z córką Ewą i zięciem Danielem), Marek Dworak, Robert 

Olech, Mariusz Bujnicki, Dariusz Gajownik, Marta 
Jurgielewicz, Marta  Grecka, Ewelina Aleksiuk czy 
Zbigniew Mróz z ekipą strażaków OSP Spytkowo. Współ-
pracując ze strukturami miejskim, mając stałe wsparcie Pana 
Burmistrza, istotną pomoc otrzymujemy od Cezarego Piór-
kowskiego (przewodniczącego Rady Miejskiej), Arkadiu-
sza Połojańskiego, Małgorzaty Kulas - Szyrmer, 
Mirosława Domysławskiego oraz  Mariana Mieńki.  
Wsparcie instytucjonalne dostajemy także m.in. z MOSiR, GCK, 
firmy „Pindur”, większości hoteli czy RZGW.

Jest takie powiedzenie: „Lotnicze marzenia mają to do 
siebie, że cały czas wracają”. W pewnym sensie tak jest i z 
kolejnymi mazurskimi pokazami lotniczymi, stanowiącymi przy-
najmniej przez dwa dni, że Giżycko ma swoje lotnicze święto, 
a miasto jest przepełnione entuzjastami lotniczych doznań. A 
więc do zobaczenia w pierwszy sierpniowy weekend nad brze-
gami jeziora Niegocin!          Stanisław  Tołwiński

Mazurskie pokazy lotnicze „Mazury AirShow” co roku gromadzą nad 
Niegocinem tysiące widzów
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REJON NR 1
sierż. szt. Edyta Zalewska
pok. 212, tel. 87/429-92-43, 

887-876-496
al. Wojska Polskiego, Antoniow-
ska (numery nieparzyste od 1 do 
49), Bema, Działkowa, Fryderyka 
Chopina, Gen. Orlicz - Dreszera, 
Jarzębinowa, Kajki, Kasztano-
wa, Kilińskiego, Klonowa, Kole-
jowa (od skrzyżowania z ul. Unii 
Europejskiej do skrzyżowania  
z ul. Nadbrzeżną), Kolejowa 
(plaża miejska), Konopnickiej, 
Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, Łuczańska, Mikołaja Reja, Moniusz-
ki, Myśliwska, Nadbrzeżna, Nowogródzka, Obwodowa (od skrzy-
żowania z ul. Świderską do ul. Moniuszki), Olsztyńska (numery 
nieparzyste), Orzechowa, Owsiana, Perkunowska, Piaskowa, 
pl. „Balona” Tarasiewicza, Polna, Przyszłość, Rolnicza, rondo 
przy al. Wojska Polskiego, Rybacka, Sadowa, Słoneczna, Sło-
wackiego, Struga, Szkolna, Św. Brunona, Świderska (numery 
nieparzyste od 1 do 39), Topolowa, Turystyczna, Tuwima, Unii 
Europejskiej (numery parzyste), Warzywna, Wiejska, Wincen-
tego Witosa, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa, Wspólna, Zakole, 
Żeromskiego, Żwirowa

REJON NR 2
mł. asp. Krzysztof Korecki
pok. 208, tel. 87/429-92-38, 

887-876-078
3 Maja, al. 1 Maja (numery niepa-
rzyste0, Batorego, Drzymały, Gim-
nazjalna, Hetmańska, I Dyw. im. T. 
Kościuszki (od skrzyżowania z al. 1 
Maja do skrzyżowania z ul. Konar-
skiego, Jasna, Kasztelańska, Ko-
narskiego, Kopernika, Koszarowa, 
Krótka, Mazurska, Mickiewicza (od 
skrzyżowania z al. 1 Maja do skrzy-
żowania z ul. Konarskiego), No-
wowiejska, Obwodowa (od skrzy-
żowania z ul. Świderską do ronda 
Solidarności), Okrzei, Olsztyńska (numery parzyste), pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego, Pocztowa, Pomorska, Rajska, rondo Solidarności, 
Sikorskiego, Sportowa, Wesoła, Wilanowska

KTO TAM, PANIE, NA DZIELNICY?
Na prośbę wielu naszych Czytelników prezentujemy dziś sylwetki dzielnicowych z Komendy 
Powiatowej Policji w Giżycku. Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych jest młodszy aspirant 
Daniel Romańczyk, którego zadaniem jest koordynowanie pracy dziewięciorga podwładnych. 
Rewir podzielony jest na sektory: gminny i miejski, my przedstawiamy Państwu dzielnicowych 
z tego ostatniego. 

REJON NR 3
sierż. szt. Iwona Stankiewicz

pok. 208, tel. 87/429-92-38, 
601-402 390

al. 1 Maja (numery parzyste od skrzyżo-
wania z ul. Warszawską do skrzyżowa-
nia z ul. Daszyńskiego), Daszyńskiego 
(numery parzyste), I Dyw. im. T. Ko-
ściuszki, Jagiełły (numery nieparzyste 
od ulicy Daszyńskiego do skrzyżowania 
z ulicą Staszica), Kętrzyńskiego, Mickie-
wicza, osiedle XXX-lecia, Pionierska, 
plac Targowy, rondo Polskich Dzieci 
Wojny, Smętka, Traugutta, Warszawska 
(numery nieparzyste), Wodociągowa 
(numery nieparzyste od skrzyżowania z ulicą Warszawską do ronda 
Polskich Dzieci Wojny i pozostałe numery od ronda Polskich Dzieci 
Wojny do skrzyżowania z ulicą Jagiełły). 

REJON NR 4
sierż. szt. Monika Jach

pok. 212, tel. 87/429-92-43,            
887-876-189

al. 1 Maja (numery parzyste od skrzyżo-
wania z ul. Daszyńskiego do ronda So-
lidarności), Daszyńskiego (numery nie-
parzyste), Jagiełły (numery parzyste do 
skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkie-
go), Kazimierza Wielkiego (numery nie-
parzyste od skrzyżowania z ul. Jagiełły 
do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, 
Kombatantów, Królowej Jadwigi, Obwo-
dowa (od ronda Solidarności do skrzyżo-
wania z aleją Lipową), Wodociągowa

REJON NR 5
st. asp. Marek Mieszkowski

pok. 207, tel. 87/429-92-60,  
887-876-085

Armii Krajowej, Białostocka, Boczna, 
Bohaterów Westerplatte, Dąbrowskie-
go, Emilii Plater, Gdańska, Górna, Gro-
dzieńska, Jagiełły (numery nieparzyste 
od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzy-
żowania z szosą Obwodową0, Jeziorna, 
Kazimierza Wielkiego (numery parzy-
ste od skrzyżowania z aleją Lipową do 
skrzyżowania z ul. Przemysłową), Ko-
lejowa, Obwodowa (od skrzyżowania z aleja Lipową do miejscowości 
Bystry0, Ogrodowa, pasaż Portowy, plac Dworcowy, plac Grunwaldzki, 
Przejściowa, Przemysłowa, Róży Wiatrów, Sienkiewicza, Słowiańska, 
Staszica, Suwalska, Sybiraków, Szantowa, Szarych Szeregów, Trocka, 
Unii Europejskiej (numery nieparzyste), Warmińska, Warszawska (nu-
mery parzyste), Wileńska, Wyzwolenia, Zielona, Żeglarska

KIEROWNIK REWIRU 
DZIELNICOWYCH

mł. asp. 
Daniel Romańczyk

tel. 87/429-92-42
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Kupiłem telefon komórkowy, który po kilku dniach 
się zepsuł. Złożyłem więc reklamację, posługując się 
przy tym kartą gwarancyjną. Serwis gwaranta zwleka z 
naprawą telefonu. Czy mogę w tym wypadku zażądać 
nowego telefonu albo zwrotu pieniędzy?
Posługując się kartą gwarancyjną konsument wybrał gwarancję jako 
podstawę reklamacji. W tej sytuacji można domagać się tego, co jest 
wskazane w karcie gwarancyjnej i tylko na zasadach wskazanych 
w karcie gwarancyjnej. Zgodnie z kodeksem cywilnym gwarant jest 
obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści 
oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, 
ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy 
przez uprawnionego z gwarancji. Jeżeli karta gwarancyjna przewiduje 
konkretny termin naprawy albo ten termin wynosi 14 dni we wskazanym 
powyżej przypadku i termin ten zostanie przekroczony, to konsument 
może domagać się odszkodowania za zwłokę, tzn. pokrycia szkody 
majątkowej wywołanej przekroczeniem terminu naprawy. W tym celu 
jednak należy wykazać szkodę majątkową i związek przyczynowy 
pomiędzy opóźnieniem gwaranta a tą szkodą. Czyli na przykład wykazać, 
że z powodu opóźnienia gwaranta konsument nie mógł używać tego 
telefonu, a przez ten czas musiał płacić abonament za usługę, z której 
nie mógł korzystać, bo innego telefonu nie miał. Wówczas konsument 
mógłby domagać się pokrycia tej straty, tzn. wartości abonamentu za 
okres, w którym gwarant przetrzymywał telefon dłużej niż przewiduje karta 
gwarancyjna. Dlatego zawsze przed podjęciem decyzji o skorzystaniu 
z gwarancji należy zapoznać się z jej warunkami podanymi w karcie 
gwarancyjnej. Jeśli te warunki nie są dla konsumenta korzystne, może 
on złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.

Kto odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni?
Z chwilą oddania kurtki w szatni dyskoteki, restauracji czy basenu 
dochodzi do zawarcia umowy przechowania pomiędzy konsumentem 
a podmiotem prowadzącym lokal. Przedmiotem umowy przechowania 
jest – zgodnie z przepisem art. 835 kodeksu cywilnego – zobowiązanie 
się przechowawcy do zachowania w stanie niepogorszonym rzeczy 
ruchomej oddanej mu na przechowanie. W przypadku zakładu 
gastronomicznego typu restauracja czy kawiarnia odpowiedzialność 
za utratę lub uszkodzenie odzieży wierzchniej konsumenta poniesie 
zakład nie tylko wtedy, gdy w zakładzie jest strzeżona szatnia, ale także 
w sytuacji, gdy z charakteru lokalu i spożywanych posiłków wynika, że 
konsumenci z reguły pozostawiają odzież na znajdujących się w lokalu 
wieszakach. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia ogłoszenie, że zakład 
nie ponosi odpowiedzialności za pozostawioną odzież (uchwała Sądu 
Najwyższego z 16 grudnia 1977r.). Zakład ponosi odpowiedzialność 

GDZIE ZWYKŁY CZŁEK NIE MOŻE, TAM RZECZNIK POMOŻE (cz. III)
Zapraszamy na kolejne spotkanie z powiatowym rzecznikiem konsumentów KATARZYNĄ TOTĄ – LESZCZYŃSKĄ, 
która na naszych łamach odpowiada na pytania, z jakimi najczęściej zwracają się do niej mieszkańcy Giżycka. 

za szkody powstałe na skutek braku dbałości i troski o mienie klienta, 
bowiem klient powinien mieć zapewnione bezpieczne warunki do zdjęcia 
okrycia w czasie spożywania posiłków. Obowiązek przechowania może 
występować również w przypadku korzystania z usług lekarzy, zakładów 
fryzjerskich, kosmetycznych itp., a więc w sytuacjach, gdy dla wykonania 
danej usługi przez zakład konieczne jest zdjęcie odzieży wierzchniej 
przez klienta. W sytuacji, gdy przechowawca nie wywiązuje się ze 
swojego obowiązku wydania powierzonej mu rzeczy, konsument może 
żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Odmiennie jednak przedstawia 
się sprawa, gdy chodzi o korzystanie przez osoby z takich zakładów 
gastronomicznych i im podobnych, które nastawione są na masową 
obsługę i mają charakter zakładów o dużej przelotowości. Dotyczy 
to w szczególności restauracji kolejowych, poczekalni kolejowych i 
autobusowych, barów samoobsługowych, barów kawowych itp. W tych 
przypadkach czuwanie nad garderobą i rzeczami wniesionymi przez 
niego do zakładu jest obowiązkiem klienta.

Czym się różni zaliczka od zadatku?
Często przy zawieraniu umów wpłacamy na poczet ich wykonania 
pewną kwotę. Takie wpłaty wnoszone są przy zawieraniu samej 
umowy lub też w późniejszym okresie, jeszcze przed rozpoczęciem 
prac. Jeżeli nie dojdzie do wykonania umowy, należy rozliczyć 
zapłaconą kwotę. Do rozliczeń konieczne jest ustalenie, jakie 
jest przeznaczenie tej kwoty, czy jest to zaliczka czy zadatek.  
Jeżeli z umowy wprost nie wynika, że zapłacona przez ciebie kwota jest 
zadatkiem, oznacza to, że zapłaciłeś zaliczkę. Zaliczka stanowi zapłatę 
części ceny, a jej wysokość zostanie potrącona przy ostatecznej zapłacie 
wykonawcy. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez 
którąkolwiek ze stron lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie dojdzie do 
jej wykonania, zaliczka podlega zwrotowi. Skoro zamawiający nie ma 
obowiązku zapłaty ceny, druga strona nie ma podstaw do tego, by zaliczkę 
zatrzymać. Przykład: zawarłeś umowę o wykonanie mebli kuchennych 
za 5000 zł. Przy ustalaniu warunków zapłaciłeś zaliczkę w wysokości 
1000 zł. Jeżeli meble zostaną wykonane, zobowiązany będziesz dopłacić 
do nich tylko 4000 zł. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny umowa nie dojdzie 
do skutku, otrzymasz zwrot 1000 zł. Inaczej jest w przypadku zadatku. 
Jeżeli nic innego nie wynika z ustaleń z przedsiębiorcą, zadatek zapłacony 
przy zawieraniu umowy ma takie znaczenie, że w razie niewykonania 
umowy przez ciebie przedsiębiorca może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać. Jeżeli 
to przedsiębiorca nie wykona umowy, będziesz miał prawo do odstąpienia 
od umowy i żądania zwrotu sumy w wysokości dwukrotności uiszczonego 
zadatku. W razie rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zadatek 
powinien być zwrócony. To samo dotyczy sytuacji, gdy niewykonanie 
umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności albo za które ponosicie odpowiedzialność i 
ty, i wykonawca. W przypadku wykonania umowy zadatek, podobnie jak 
zaliczka, ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. 
Jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Przykład: 
zawarłeś umowę o wykonanie mebli kuchennych za 5000 zł. Przy ustalaniu 
warunków zapłaciłeś zadatek w wysokości 1000 zł. Jeżeli meble zostaną 
wykonane, zobowiązany będziesz dopłacić do nich tylko 4000 zł. Jeżeli 
zrezygnujesz ze swojego zamówienia, przedsiębiorca będzie miał prawo 
zachować 1000 zł., natomiast jeśli to przedsiębiorca będzie odmawiał 
wykonania mebli, ty będziesz miał prawo odstąpić od umowy i domagać 
się zapłaty 2000 zł. Jeżeli wspólnie ustalicie, że rezygnujecie z zawartej 
umowy lub jeżeli okaże się, że jej dojście do skutku jest niemożliwe z 
przyczyn od was niezależnych, otrzymasz zwrot 1000 zł.
              cdn.
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Poznaliśmy laureatów tegorocznych 
Giżyckich Potyczek Matematycznych. W 
miejskim konkursie dla gimnazjalistów, 
popularyzującym nauki ścisłe i promującym 
„tęgie umysły” znad Niegocina, uczestniczyły 
43 osoby. Wręczenie nagród odbyło się 6 
czerwca w porcie „Ekomarina”. 

– Nasza przyszłość zależy od nauk 

„Matma” plus „fiza” równa się przyszłość

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku jest jedną z 
11 szkół w województwie warmińsko-mazurskim realizujących projekt pro-
gramu „Erasmus +”. Giżycka „Siódemka” po uzyskaniu akceptacji projektu 
pt. „School can be fun” („Szkoła może być radosna”) otrzymała dofinan-
sowanie na jego realizację w kwocie 21 895 euro. W projekcie, którego 
realizacja rozpoczęła się w 2016, a zakończy w 2018 roku, uczestniczy 
pięć państw: Słowacja, Portugalia, Holandia, Litwa i Polska. Koordynato-

rem przedsięwzięcia jest szkoła słowacka. Cel projektu stanowi zdobycie 
nowych umiejętności oraz zapoznanie się z najnowszymi metodami ucze-
nia się i nauczania. Zakłada on wymianę doświadczeń między partnera-
mi – uczniowie dostrzegają podobieństwa i różnice międzykulturowe oraz 
styl życia rówieśników z krajów partnerskich. Szkolnymi koordynatorami 
projektu są panie Grażyna Katarzyńska i Beata Harasim, a w 
realizację działań projektowych zaangażowani są zarówno uczniowie, jak i 
nauczyciele naszej szkoły: dyrektor Katarzyna Banach, wicedyrektor 
Ewa Kamińska oraz Kamila Krawczyk, Grażyna Kalińska, 
Katarzyna Wójtowicz–Pac, Katarzyna Molesta, Bartło-
miej Śnieżko, Mariola Chełkowska, Anita Domeła, Joan-
na Danielczyk, Małgorzata Gawrycka, Urszula Reichert, 
Marlena Żukowska, Lidia Janowska, Dorota Karpowicz 
i Janina Markowska-Wróbel. Uczniowie zaangażowani w projekt 
wraz z nauczycielami wzięli do tej pory udział w spotkaniach projektowych 

Dostrzec różnice i podobieństwa

w Bakel (Holandi) i Koszycach (Słowacja). Przed nimi jeszcze wyjazdy 
na Litwę i do Portugalii. W tym roku zespoły spotkały się w Giżycku. Na 
czas pobytu gości (14 - 19 maja) przygotowano szereg atrakcji. W ponie-
działek, 15 maja, odbyło się uroczyste powitanie – z tej okazji przygoto-
wano apel oraz przedstawienie. Zespoły szkół partnerskich wzięły udział 
w grach matematycznych, zwiedzały szkołę, a uczniowie wraz z nauczy-
cielami przygotowali piętnastominutową prezentację o krajach, miastach 
i szkołach realizujących projekt w ramach programu Erasmus +. Goście 
uczestniczyli w zajęciach plastycznych, w lekcjach historii oraz przyrody 
w celu wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi meto-
dami uczenia się i nauczania. Dużą atrakcją była na pewno nauka tańca, 
podczas której nasi uczniowie zaprezentowali wybrane układy taneczne. 
W środę, 17 maja, szkoły partnerskie zwiedzały Giżycko, uczestnicząc 
w grze miejskiej. Tego dnia zaplanowano dla nich również rejs statkiem  
Szlakiem Łabędzim po Niegocinie i Kisajnie. 18 maja odbyła się konferen-
cja uczniów i nauczycieli, a po południu goście zwiedzali giżycką twierdzę 
Boyen. Ostatniego dzień pobytu uczestnicy projektu gościli w Warszawie, 
gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej, zwiedzali również Muzeum Chopina, 
Stare Miasto i Łazienki.                                           Marlena Żukowska

LAUREACI
KLASY PIERWSZE

1. Julia Ciesińska (Gimnazjum nr 1)
2. Dominik Chmielewski (Gimnazjum nr 3)
3. Zuzanna Cimochowska (Gimnazjum nr 2)

KLASY DRUGIE

1. Jakub Puzio (Gimnazjum nr 1)
2. Julia Rogalska (Gimnazjum nr 3)
3. Brunon Bobowski (Gimnazjum nr 3)

KLASY TRZECIE

1. Piotr Fil (Gimnazjum nr 2)
2. Kacper Żurek (Gimnazjum nr 1) 
3. Aleksander Lewiński (Gimnazjum nr 3)

Uczestnicy tegorocznych Giżyckich Potyczek 
Matematycznych

Wiceburmistrz Giżycka  Roman Łożyński 
pogratulował również opiekunkom laureatów

ścisłych, bo potrzebujemy, w Polsce i na 
świecie, inżynierów, matematyków czy 
fizyków, którzy będą generowali postęp 
techniczny, zapewniając rozwój cywilizacji 
i sprawiając, że będzie się nam lepiej żyło – 
powiedział wiceburmistrz Giżycka Roman 
Łożyński, wręczając nagrody uczestnikom 
Potyczek.                         bz
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Zaczynamy tradycyjnie, czyli od ogło-
szenia nazwisk kolejnych laureatów. Miło 
nam poinformować, iż zwycięzcami czerw-
cowego konkursu z nagrodami książko-
wymi, ufundowanymi przez Mariusza 
Kozłowskiego z księgarni „Kozio-
łek”, są: Agnieszka Żyworonek, 
Zenon Buczel, Marcin Kowalczyk 
i Marlena Jakucka. Serdecznie gra-
tulujemy, jednocześnie informując, iż w 
najbliższych dniach skontaktujemy się z 
Państwem w celu ustalenia terminu odbioru 
nagród. 

A przed nami kolejny konkurs – tym ra-
zem do wygrania trzy znamienite pozycje, 

Z „Koziołkiem” w klimacie filmowym
których bohaterami są dwaj wybitni polscy 
reżyserzy: Andrzej Wajda i Roman 
Polański oraz była gwiazda francuskie-
go i światowego futbolu Thierry Henry. 
Pytanie na dziś brzmi: jak nazywał się 
jacht, na którym ponad pół wieku 
temu po mazurskich akwenach 
pływali bohaterowie kultowego 
„Noża w wodzie” Romana Polań-
skiego? Prosimy o podanie za-
równo „imienia” filmowego, jak i 
właściwego. Na odpowiedzi czekamy 
pod adresem: redakcja@gizycko.pl 
do 14 lipca do godz. 12.00. W mailu z od-
powiedzią jak zwykle należy zaznaczyć tytuł 
lub tytuły książek, które chcieliby Państwo 
– dzięki księgarni „Koziołek” przy 
ul. Smętka – oglądać w swojej domowej 
biblioteczce.

                  Bogusław Zawadzki

Jedną z laureatek majowego konkursu była 
Aneta Kosecka, która wygrała książkę 
„Podróż” autorstwa byłego premiera Wielkiej 
Brytanii Tony’ego Blaira

Witamy w naszym kąciku literackim. Dziś 
dwa wiersze: „Wieża” Anny Kajpust, która 
debiutowała na naszych łamach miesiąc temu, 
oraz „Myśli, życzenia, intencje” autorstwa 
dawno w Giżycku nieoglądanego Pawła 
Aleksandra, tworzącego obecnie pod 
pseudonimem „Alex”. Czekamy na kolejne 
Państwa utwory – łamy są Wasze, Drodzy 
Literaci!

WSZYSTKO JEST POEZJĄ, KAŻDY JEST POETĄ
Wieża

Wieża wspomnień
zbudowana z doznań i zachwyceń
stoi osnuta mgłą
pośród wędrujących aniołów
w dolinie szczęścia i uśmiechu.
Wokół las
świeży i zielony
pachnący i rozśpiewany
nieprzyzwoicie radosny.
Wspinam się na tę wieżę
po krętej, górskiej ścieżce
zanurzam bose stopy
w zimnej wodzie wartkiego strumyka
spienione kaskady szumią
spływając po kamiennym zboczu.
Owiewana wiatrem
zwracam twarz ku zachodzącemu słońcu
a cienie wspomnień przemijają...

Anna Kajpust

Myśli, życzenia, intencje
Żeby w naszym życiu nie było zakrętów, 
Oby jak najmniej popełniać błędów.
Żeby zdrowie dopisywało nam jak najdłużej, 
I świeciło słońce – by przeganiało burze.

Finansów w portfelu żeby nam nie brakowało,
Z postanowień noworocznych jak najwięcej się udało.
O symbolach i tradycjach nie zapominać pięknych, 
Żeby zawsze pusty talerz leżał obok pełnych.

Aby twórcza kreatywność zwyciężała przeciętność,
Zgoda budowała i była w nas jedność.
Przeciwności losu by odeszły w niepamięć,
A w razie potrzeby – do wsparcia mieć czyjeś ramię.

Wiele mamy w sobie takich myśli i intencji, 
Za każdą z osobna bądźmy wdzięczni.
Dobro odwzajemniajmy, bo naprawdę warto, 
Z całego serca życzy – tego wiersza autor.

Paweł Aleksander
Alex przez „x” poeta wszechstronny, 

współczesny, ale nie wszechmocny
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Zwycięstwem reprezentacji giżyckiego Aresztu Śledczego 
zakończył się IX Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych 
o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka oraz Dyrektora Okręgowej 
Służby Więziennej w Białymstoku. W imprezie, rozegranej 3 czerwca 
na „Orliku” przy SP 7, uczestniczyło pięć zespołów (system gier 
„każdy z każdym”), a oprócz triumfatorów turnieju swoje piłkarskie 
umiejętności mieli okazję zaprezentować gracze z 15. Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej, Zakładu Karnego w Grądach - Woniecku 
oraz futboliści z Zakładu Karnego w Mariampolu (Litwa) i debiutujący 
w zawodach piłkarze Bojowego Batalionu NATO. Drużyna giżyckiego 
Aresztu zakończyła zmagania z kompletem punktów i imponującym 
bilansem bramkowym 18:3, w ostatecznej klasyfikacji wyprzedzając 
„Brygadę” i reprezentantów Sojuszu. Najlepszym strzelcem turnieju 
został autor ośmiu trafień Michał Sadłos (AŚ Giżycko), za 
najlepszego bramkarza uznano Roberta Kura (ZK Grądy – 
Woniecko), a najlepszym zawodnikiem czerwcowych zmagań 
okrzyknięto Jana Sidorowicza (15. GBZ).                  bz

„Aresztanci” nie do zatrzymania

Mecz do jednej bramki, czyli starcie Aresztu Śledczego w Giżycku 
z Zakładem Karnym w Mariampolu, zakończone zwycięstwem 
gospodarzy 7:1. O piłkę walczy Krzysztof Koleśnik (w żółtej koszulce), 
w tle Kamil Filipczuk
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Efektownym zwycięstwem 5:1 z Omulwią Wielbark sezon 2016/2017 
zakończyli czwartoligowi seniorzy Mamr Giżycko. „Gieksa” uplasowała się 
na 9. miejscu w tabeli (rok wcześniej na 7.), gromadząc w 30 meczach 
44 punkty, strzelając rywalom 48 goli, a tracąc 44 bramki. W spotkaniu 
z Omulwią giżycczan po raz ostatni w roli szkoleniowca poprowadził 
Mariusz Niedziółka. Swoją przygodę z Mamrami 44-letni dziś trener 
rozpoczął w roku 2015, a  ligowego debiutu z pewnością nie zapomni 
do końca życia. 9 sierpnia faworyzowane Mamry otrzymały bowiem 
surową lekcję skuteczności od ówczesnego beniaminka Śniardw Orzysz, 
przegrywając na wyjeździe aż 1:5. W ciągu dwóch sezonów prowadzona 
przez popularnego „Dziółka” drużyna zdobyła 93 punkty w 60 meczach, 
wygrywając 27 spotkań, notując 12 remisów i 21 porażek (bilans bramkowy 
110:88). W chwili oddawania do druku tego numeru „Mojego Giżycka” 
trwały rozmowy z potencjalnymi następcami Mariusza Niedziółki, a 
najpoważniejszym kandydatem był Przemysław Kołłątaj, dotychczas 
pracujący w gołdapskiej Romincie.                   bz

Pożegnanie z ligą, pożegnanie z trenerem

W kończącym sezon meczu Mamr z Omulwią jedną z pięciu bramek dla 
gospodarzy zdobył bramkarz Karol Murawski, który pokonał golkipera 
z Wielbarka strzałem z rzutu karnego

Karol Szymański z Suwałk został Mistrzem Trzech Rakiet. W 
dwudniowych zawodach, w których należało wykazać się wszechstronnością 
na korcie, przy stole pingpongowym i na boisku do badmintona, najlepszy z 
giżycczan okazał się Marcin Łobodziński, sklasyfikowany na 4. pozycji. 
Gdyby nie słabszy występ w tenisie stołowym, z pewnością byłoby „pudło” (w 
pozostałych dyscyplinach giżycczanin zajął 3. miejsca).                                 bz KLASYFIKACJA

Marcin blisko „pudła”

Najlepsi badmintoniści Turnieju Trzech Rakiet. W środku triumfator 
Rafał Lewczyk z Giżycka, z lewej Karol Szymański z Suwałk (2. miejsce, 
zwycięzca punktacji ogólnej), pierwszy z prawej Marcin Łobodziński (3. w 
badmintonie, 4. w klasyfikacji łącznej)

Trzecioklasiści po „pięćdziesiątkach”
Ponad 200 adeptów pływania wzięło udział w czerwcowych zawo-

dach uczniów klas trzecich szkół podstawowych, podsumowujących 
dwuletni cykl nauki pływania. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali na 
dystansie 2 x 25 metrów. Pełną klasyfikację zawodów na giżyckim ba-
senie znajdą Państwo na stronie www.plywalnia.gizycko.pl .  bz

DZIEWCZĘTA 
1. Izabela Boć
2. Julia Durmaj
3. Lena Bełbot
4. Marianna Gritzner
5. Hanna Jaworowska
6. Aleksandra Gorodecka
7. Monika Martnos
8. Lena Zeman
9. Hanna Cejko
10. Julia Urbanowicz

CHŁOPCY
1. Dawid Wawrzos
2. Kacper Przyłucki
3. Oliwier Uss
4. Bartosz Polak
5. Konrad Matuszak
6. Michał Ciechanowicz
7. Daniel Radzewicz
8. Iwo Gajewski
9. Jakub Nowak
10. Aleksander Matuć



23SPORT

Broniąca tytułu Blaugrana prowadzi na 
półmetku rozgrywek o mistrzostwo Giżycka 
piłkarskich szóstek. Maciej Kudyk i jego 
kompani są jedną z dwóch drużyn, które w 
pierwszej rundzie nie zaznały goryczy porażki. 
Drugie miejsce po pierwszej rundzie zajmują 
znakomicie spisujący się pozezdrzańscy 
Amatorsi, którzy podobnie jak Blaugrana – 
wygrali siedem z dziewięciu meczów, a na 
ostatnim medalowym miejscu plasuje się na 
razie druga z niezwyciężonych dotychczas 
ekip – Żaglownia Panaś, legitymująca się 
najlepszym atakiem i najlepszą obroną ligi. 
Różnice punktowe między czołową trójką 
są minimalne, a to zwiastuje sporo emocji w 
rundzie rewanżowej. Po wakacjach do walki 

MISTRZOWIE NA RAZIE NAJLEPSI

TABELA PO RUNDZIE WIOSENNEJ
1. Blaugrana  23 41:13
2. Amators Pozezdrze 22 35:17
3. Żaglownia Panaś  21 47:12
4. Iskra Kamionki  19 38:15
5. Agrolider  12 23:20
6. Hotel Santa Monica 11 20:44
7. Start Grene    7 19:16
8. Zieloni      7 23:37
9. Majstry     7 21:48
10.Drink Team    0 15:59

STRZELCY
1. Piotr Pawlik (Iskra Kamionki) – 14
2. Maciej Kudyk (Blaugrana) – 12
3. Łukasz Denes (Amators Pozezdrze) – 11
4. Sylwester Żylewicz (Iskra Kamionki) – 10
    Przemysław Łapiński (Zaglownia Panaś) – 10
    Paweł Joka (Blaugrana) – 10
5. Błażej Krupa (Żaglownia Panaś) – 9
6. Krzysztof Sadocha (Start Grene) – 8
    Piotr Rzeszutek (Zieloni) – 8
7. Stanisław Chartuniewicz (Agrolider) – 6
    Robert Wasiak (Amators Pozezdrze) – 6

o mistrzostwo włączy się zapewne także Iskra 
Kamionki z liderem klasyfikacji snajperów 
Piotrem Pawlikiem (14 goli), tracąca do 
podium zaledwie 2 „oczka”. Pozostałe drużyny 
wyraźnie odstają od czołówki. Największym 
rozczarowaniem jest mozolnie ciułający punkty 
ubiegłoroczny wicemistrz Agrolider, który – 
mimo wzmocnienia byłymi graczami Grafa - nie 
przypomina zadziornego teamu z ubiegłego 
sezonu. Popularne „Staśki” skutecznie zagrały 
jedynie w pierwszym meczu, gromiąc Drink 
Team 12:0 (co wielkim wyczynem nie jest, 
albowiem w tym sezonie z „Drinkersami” 
wygrywają wszyscy), ale w kolejnych ośmiu 
spotkaniach Stanisław Chartuniewicz 
i spółka zdobyli zaledwie 9 „oczek” i 11 goli. 

Prawdziwa gratka dla łowców autografów! 
Łukasz Broź przekazał nam pamiątkowe 
karty z podpisami kilku piłkarzy Legii War-
szawa. Aby je zdobyć należy prawidłowo 
odpowiedzieć na pytanie: z jakim nu-
merem gra w Legii Łukasz Broź? 
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: re-
dakcja@gizycko.pl, losowanie zwy-
cięzcy – 15 lipca.

Łukasz Broź (trzeci z prawej) fetujący z kolegami swój trzeci tytuł mistrza Polski

Miano największego pechowca przylgnęło do 
Startu Grene, który przegrał sześć meczów, 
w każdym ustępując rywalom tylko jedną 
bramką…

W pierwszej części sezonu padło 276 
bramek (w tym 4 samobójcze), przyznano dwa 
walkowery, a sędziowie pokazali 33 żółte i 2 
czerwone kartki. Runda rewanżowa rozpocznie 
się 30 sierpnia.         Bogusław Zawadzki

Mateusz Dębek z Blaugrany (z prawej) w walce o piłkę z Przemysławem Litwinem (Żaglownia Panaś). 
Po ostatniej kolejce pierwszej rundy Blaugrana i Żaglownia Panaś utrzymały status niezwyciężonych

Giżycczanin Łukasz Broź 
ponownie piłkarskim mistrzem 
Polski! Jego Legia Warszawa 
po emocjonującym sezonie 
po raz dwunasty w historii (a 
czwarty w ostatniej pięciolatce) 
została najlepszą drużyną 
w kraju. To już trzeci tytuł 
popularnego „Diabła”, którego 

Łukasz po raz trzeci w koronie
dorobek gry w klubie z ulicy 
Łazienkowskiej uzupełniają 
dwa Puchary Polski i srebrny 
medal krajowego championatu. 

W zakończonym niedawno sezonie 
Łukasz Broź był przeważnie dublerem 
reprezentacyjnego defensora Artura 
Jędrzejczyka ,  ale i  tak rozegrał w 
barwach „Wojskowych” 22 mecze, w 

tym 13 w Lotto Ekstraklasie i starcie 
z Lechem Poznań o Superpuchar. 
Zaliczył również 6 występów w 
eliminacjach Ligi Mistrzów (w fazie 
grupowej tych eli tarnych rozgrywek, 
niestety, nie zagrał) oraz dwumecz z 
Ajaksem Amsterdam w ramach Ligi 
Europejskiej. 

        Bogusław Zawadzki

MAMY AUTOGRAFY
MISTRZÓW POLSKI!
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Przygotowania do wielkiego powrotu Vigorsów idą pełną parą. Swój 
udział w imprezie potwierdzili niemal wszyscy nasi zawodnicy, którzy w 
latach 1992-1997 biegali po trzecioligowych parkietach – od mieszkających 
w USA Dariusza Marca i Artura Rozwadowskiego, przez 
„Brytyjczyków”: Krzysztofa Lorenza i Andrzeja Chromika, po 
warszawiaków: Piotra Wiktorowskiego, Marka Nurkiewicza czy 
Dariusza Dacę. Z Wrocławia do Giżycka przyjedzie Andrzej Osmak, 
z Gdyni wybiera się najbardziej znany i jedyny grający dziś w profesjonalną 
koszykówkę Vigors Marcin Malczyk, a z Końskich w Świętokrzyskiem 
nad Niegocin przybędzie Arkadiusz Bujak. Jak widać odległość nie 
gra roli, gdy nadarza się okazja sentymentalnego spotkania po latach. Na 
przybyszów z daleka i z bliska (m.in. na Grzegorza Ponichterę z 
Mikołajek, Arkadiusza Gąsiorka z Ełku czy Krzysztofa Wilgę 
ze Szczytna) czekają tubylcy z Przemysławem Poczynkiem, 
Maciejem Zubowiczem, Markiem Milewskim oraz – a może 
raczej: przede wszystkim – trenerką Selwiną Nowakowską na czele. 
I nieważne, kto stanie naprzeciw nich na boisku, bo mimo upływu wielu 
lat odpowiedź na pytanie: „Kto wygra mecz?” jest ciągle ta sama: 
„Vigors!”. 

„Mazury Basket Weekend” rozpocznie się o godz. 10.00 turniejem 
koszykówki ulicznej 3 x 3. Godzinę później w hali MOSiR przy SP 4 początek 
wielkiej zabawy z koszykówką, czyli „Kacpa Challenge” – pierwsze na świecie 
zawody sprawdzające indywidualne umiejętności poszczególnych graczy. 
Przyjdźcie, zapiszcie się, zachęćcie kolegów (każdy uczestnik otrzyma 
pamiątkową koszulkę) – rejestracja już od godz. 10.00. A po południu powrót 
na plażę i prawdziwa „wisienka na torcie”, czyli mecz dawnych Vigorsów 
(niemal w pełnym składzie) z drużyną Gwiazd, w której zagrają naprawdę 
znane nazwiska ze świata koszykówki i nie tylko. Zapowiada się fantastyczne 
widowisko w wyjątkowej oprawie, o którą zadbają profesjonaliści, mający w 
dorobku wspaniałe show m.in. na meczach koszykarskiej reprezentacji Polski, 
na Eurobaskecie czy na campach Marcina Gortata, W trakcie spotkania 
na plaży (pierwszy gwizdek o godz. 16.30) planowane jest symboliczne 
przekazanie Giżyckiemu Stowarzyszeniu Miłośników Koszykówki 
(organizator „Mazury Basket Weekend”) całego dorobku Vigorsów (włącznie 
z nazwą) wraz z wyprawką dla młodych koszykarzy, których szkoleniem 
GSMK zajmie się po wakacjach. Będą również konkursy dla publiczności 
z atrakcyjnymi nagrodami, a część widzów wróci do domów z wydaną na 
okoliczność MBW monografią KKS Vigors. Kto ma szansę na zdobycie tego 
unikatowego wydawnictwa (ukazało się jedynie 200 egzemplarzy)? Książką 
premiowanych będzie 150 darczyńców, którzy wesprą Stowarzyszenie 
najwyższymi kwotami. Darowizny z przeznaczeniem na szkolenie nowego 
pokolenia Vigorsów można już przekazywać na konto nr 90 1750 0012 
0000 0000 3593 8923 (z dopiskiem: „CEGIEŁKA”). 

             Bogusław Zawadzki

REAKTYWACJA, 
czyli PODAJ DALEJ! 

Vigorsi wracają na boisko po dwudziestu latach! Nie na długo, bo zaledwie na jeden dzień, ale to wystarczy, 
by przekazać koszykarskie „błogosławieństwo” swoim następcom. 8 lipca (sobota) w Giżycku odbędzie 
się całodniowa impreza pod nazwą „Mazury Basket Weekend”, a jej zwieńczeniem będzie mecz byłych 
trzecioligowców znad Niegocina z drużyną Gwiazd – nie tylko koszykarskich. 

Kwiecień 1997 roku, szatnia hali w Węgorzewie i ostatnie wspólne 
zdjęcie Vigorsów przed towarzyskim meczem z Instalem Browar 
Dojlidy Białystok. Od lewej: Jerzy Nowakowski (kierownik drużyny), 
Andrzej Chromik, Arkadiusz Gąsiorek, Krzysztof Wilga, Krzysztof 
Lorenz, trenerka Selwina Nowakowska, Andriej Firsow, Piotr Lach, 
Dariusz Daca, Marcin Malczyk, Maciej Zubowicz i Dariusz Marzec

Fo
t. A

rch
iw

um
 K

KS
 V

igo
rs

VIGORSI  - ONI ZAGRAJĄ 
W „MAZURY BASKET WEEKEND”

Przemysław Poczynek, Marek Nurkiewicz, Marek Milewski, Stanisław 
Wąsiakowski, Piotr Wiktorowski, Dariusz Marzec, Wojciech Gadomski, 
Andrzej Jarmowski, Krzysztof Lorenz, Andrzej Chromik, Grzegorz Ponichtera, 
Dariusz Daca, Arkadiusz Gąsiorek, Krzysztof Wilga, Artur Rozwadowski, 
Arkadiusz Bujak, Andrzej Osmak, Mariusz Zielski, Maciej Zubowicz, 
Przemysław Mieronowicz, Piotr Lach, Dariusz Pietrulewicz i Marcin Malczyk. 
Nieobecni: Konstantin Christoliubow, Andriej Firsow i Piotr Dubrawski.


