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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Jesteśmy obecnie w trakcie dość dużych 

zmian w układzie komunikacyjnym, dotyczą-
cych naszego miasta. Największą z nich jest 
z pewnością budowa ronda wraz z 800-me-
trowym odcinkiem dwujezdniowej obwodni-
cy. Choć plac budowy został przekazany w 
maju, dopiero teraz – zgodnie z zapowiedzią 
– czyli po sezonie, można uznać, że budowa 
ruszyła w pełni oficjalnie i z dużo większą in-
tensywnością. Po dwóch latach załatwiania 
wielu trudnych i skomplikowanych spraw (np. 
dotyczących wyłączenia terenów wojskowych, 
uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej 
i skompletowania dokumentacji technicznej) 
mogę zdecydowanie stwierdzić, że co najmniej 
trzech rzeczy nie chciałbym w życiu robić po-
nownie: zdawać matury z języka polskiego w 
starym systemie, zdawać egzaminu z bioche-
mii i… przechodzić procedury budowy ronda 
na skrzyżowaniu szosy Obwodowej z ulicami: 
Świderską i Nowowiejską. Presja i oczekiwania 
były bardzo duże, a do pokonania wiele bardzo 
poważnych przeszkód. Ostatecznie udało 
się wszystko w dwa lata dopiąć i choć 
potrzebne było ogłoszenie dwóch przetargów 
i zwiększenie przez Ministerstwo kwoty prze-
znaczonej na to zadanie z zarezerwowanych 
12,5 mln zł do ponad 15, budowa stała się 

faktem. Bardzo się cieszę, że zyskamy kawałek 
nowoczesnej drogi, lecz kluczowym wydaje się 
kontynuacja przebudowy w kierunku Olsztyna 
wraz z budową wiaduktu i drugiego mostu. Bę-
dziemy o to zabiegać i jeżeli będzie tak przychyl-
ne podejście Ministerstwa i GDDKiA, wykonanie 
kolejnego etapu może być w krótkim czasie 
możliwe. 

Trwa także budowa nowego mostu w 
Pięknej Górze. Choć budowa znajduje się na 
terenie gminy Giżycko, ściśle dotyczy również 
komunikacji na terenie naszego miasta. Budo-
wany most leży w ciągu drogi wojewódzkiej 
592, która ma również szansę na poważną 
modernizację w najbliższym czasie. Byłaby to 
naturalna kontynuacja obecnie trwającej bu-
dowy. W tej sprawie wspólnie z burmistrzami 
Rynu i Kętrzyna oraz wójtami gminy Giżycko i 
gminy Kętrzyn zwróciliśmy się do Pana Mar-
szałka z prośbą o zarezerwowanie środków 
na jej przebudowę w przyszłorocznym budże-
cie Samorządu Województwa. 

Rozpoczął się także, z pewnością długo 
oczekiwany, remont ulicy Kolejowej. Nie mo-
głem już patrzeć na tę powykrzywianą trylinkę, 
leżącą zapewne „tymczasowo” od ponad 20 
lat. Postanowiłem załatwić ten problem i sfi-
nansować z budżetu miasta remont tej drogi 

powiatowej. Kwota prawie 1 mln zł okazała 
się jednak niewystarczającą i dzięki uzupeł-
nieniu brakujących pieniędzy przez powiat 
remont mógł się zacząć. Niestety, kosztem 
tego z konieczności z planu musiała wypaść 
ulica Traugutta, której remont powinien po-
wrócić w pierwszej kolejności. 

Wszystkie te prace zbiegły się w jednym 
czasie i generują pewne – może nawet sku-
mulowane - problemy, jednak za kilka mie-
sięcy z pewnością docenimy zmianę jakości. 
Tak to jest z remontami – najpierw jest dużo 
kurzu, ale końcowa satysfakcja rekompen-
suje wszelkie niedogodności. 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Trwa remont ulicy Kolejowej na odcinku 
od ulicy Generała Józefa Zajączka (dawna 
Wyzwolenia) do ulicy Dąbrowskiego. Zakoń-
czenie prac (finansowanych przez miasto 
przy niewielkim udziale powiatu) planowane 
jest w listopadzie, ale już dziś, Drodzy Kie-
rowcy, warto zapoznać się ze zmianami w 
organizacji ruchu. Dzięki tej wiedzy może-
cie bowiem trochę zaoszczędzić na paliwie 

Przyszła kolej na Kolejową
tudzież uchronić się przed przykrym uszczu-
pleniem domowego budżetu. A zatem – po 
pierwsze: dotychczas jednokierunkową 
ulicą Zajączka tymczasowo można poruszać 
się w obie strony. Nie pukajcie się więc w 
czoło na widok kogoś, kto jedzie tą drogą 
w kierunku centrum. Po drugie: na całej 
długości wspomnianej arterii (na jezdni i na 
chodniku) obowiązuje zakaz zatrzymywa-

Skrzyżowanie ulic: Kolejowej i Zajączka jest 
zamknięte dla ruchu

nia się, dzięki czemu ulica nie przypomina 
wreszcie zatłoczonego parkingu. Po trze-
cie: wyjeżdżając z ulicy Zajączka w stronę 
placu Grunwaldzkiego zapomnijcie o lewym 
kierunkowskazie – na końcu stoi bowiem 
znak nakazu skrętu w prawo. I wreszcie po 
czwarte: skrzyżowanie ulic: Kolejowej i Za-
jączka jest zamknięte dla ruchu. Nowiutkim 
asfaltem jeździć będziemy już za kilka tygo-
dni. Na jezdni planowane jest zamontowanie 
dwóch „spowalniaczy” (w pobliżu przejścia 
na plażę i w okolicy ulicy Żeglarskiej), które 
powinny pomóc piratom drogowym w odróż-
nieniu wyremontowanego odcinka od toru 
wyścigowego.                                           bz

Żegnaj, trylinko! Witaj, asfalcie (już niebawem)!
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AKTUALNOŚCI

Klucze do lokali szczęśliwcom wręczył bur-
mistrz Wojciech Iwaszkiewicz. Szef gi-
życkiego Ratusza na wstępie pokrótce wyjaśnił 
zasady, według których dokonano przydziałów. 

– Dobór lokatorów był starannie przemy-
ślany. – powiedział Wojciech Iwaszkiewicz. – 
Staraliśmy się wyselekcjonować osoby, które w 
dotychczasowych miejscach zamieszkania nie 
zalegały z opłatami, nie generowały żadnych 
problemów lub którym ze względu np. na nie-
pełnosprawność należało polepszyć warunki 
bytowe. 

Pożar w budynku przy ul. Kościuszki 
(ówczesnej 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki) wybuchł w lipcu 2012 roku. Od-
budowanie zniszczonej części za pieniądze z 
odszkodowania było niemożliwe (ubezpieczy-
ciel wypłacił miastu tylko 140 tysięcy złotych), 
na inne opcje (w tym wyburzenie i postawienie 

JEST PIĘTNAŚCIE MIESZKAŃ – WKRÓTCE BĘDĄ KOLEJNE!
Trzynastego, jak powszechnie wiadomo, wszystko zdarzyć się może i – wbrew przesądom – niekoniecznie 
musi to być coś negatywnego. Właśnie trzynastego września do odnowionych mieszkań w zniszczonym 
przez pożar budynku przy ul. Kościuszki 2 wprowadziło się piętnaście giżyckich rodzin. 

KOŚCIUSZKI 2
WCZORAJ I DZIŚ

nowego budynku) nie zgodził się wojewódzki 
konserwator zabytków. Nie udało się również 
sprzedać nieruchomości w dwóch przetargach.i 
w  tej sytuacji władze giżyckiego Ratusza pod-
jęły decyzję o remoncie. Jego koszty (ponad 2 
mln zł) przekraczały jednak możliwości miasta, 
konieczne było finansowe wsparcie z zewnątrz. 
Takowego udzielił Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, do którego Wydział Mienia Urzędu Miej-
skiego wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie. 
Dotacja pozwoliła miastu na zaoszczędzenie 
ponad 1 mln zł. W odnowionym domu znajduje 
się piętnaście lokali (o jeden więcej niż przed 
pożarem), wszystkie wyposażone m.in. w cen-
tralne ogrzewanie, światłowód, domofon i urzą-
dzenia do odbioru naziemnej telewizji. Kolej-
nych piętnaście mieszkań komunalnych (w tym 
cztery przeznaczone dla osób niepełnospraw-
nych) powstanie w budynku komunalnym, któ-
rego budowa powinna się wkrótce rozpocząć 
na miejskiej działce przy ul. Sikorskiego. Na tę 
inwestycję nasz Ratusz również pozyskał dofi-
nansowanie (1 mln złotych) z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.  Bogusław Zawadzki

Część nowych lokatorów budynku przy ul. 
Kościuszki 2 tuż przed odbiorem kluczy 

Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz z pierwszą wizytą w mieszkaniu Eweliny i Marcina 
Maciejuków 

Klatka schodowa. Nawet ze zdjęcia czuć 
zapach remontu…
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4 AKTUALNOŚCI

Inwestycja, realizowana przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, to zdecy-
dowanie największe wyzwanie, jakiemu w tej 
kadencji stawił czoła giżycki samorząd. Najtrud-
niejszym etapem, wymagającym „wydeptania 
wielu ścieżek”, było przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji, potem – jak zapewne Państwo 
pamiętają – pojawiły się problemy z wyłonieniem 
wykonawcy, albowiem kwota zabezpieczona 
na inwestycję była znacznie niższa niż ofero-

Operacja „Rondo” – łopaty poszły w piach
To jest zakończenie pewnego „honorowego problemu”. O tym, że w tym miejscu potrzebne jest rondo, od 
dawna mówiło wiele osób, ale dotychczas kończyło się na słowach. Dziś prace, jak widać, idą pełną parą i jest 
szansa na to, że już za kilka miesięcy pojedziemy odcinkiem naszej nowej giżyckiej „autostrady” – powiedział 
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz podczas uroczystej inauguracji budowy ronda na skrzyżowaniu szo-
sy Obwodowej z ulicami: Nowowiejską i Świderską. 

wana przez firmy budowlane. Konieczne było 
ogłoszenie drugiego przetargu i… dobra wola 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które 
ostatecznie zdecydowało się zwiększyć środki 
na wykonanie zadania. W tym miejscu słowa 
podziękowania za zaangażowanie w giżycką 
sprawę należą się m.in. senator Małgorzacie 
Kopiczko, byłemu sekretarzowi stanu w Mini-
sterstwie Finansów Januszowi Cichonio-
wi oraz obecnemu wiceministrowi infrastruktury 

i budownictwa Jerzemu Szmitowi (który 9 
września osobiście wbił przy „obwodnicy” sym-
boliczną pierwszą łopatę). Niezaprzeczalny 
wkład w pozytywne zakończenie akcji „Budo-
wa ronda” wnieśli także dyrekcja i pracownicy   
GDDKiA w Olsztynie oraz pracownicy giżyckie-
go Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego 
i Zarządu Dróg Powiatowych. 

Prace idą pełną parą. W chwili oddawa-
nia do druku tego numeru „Mojego Giżycka” 
wykonawca przygotowywał się do zamknięcia 
szosy Obwodowej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Świderską do skrzyżowania z ul. Batore-
go. Kończyła się właśnie budowa tymczasowej 
drogi wzdłuż ogrodzenia Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego, dzięki której nie trzeba będzie 
wyznaczać objazdów przez miasto.                  

                    Bogusław Zawadzki

Symboliczne pierwsze wbicie łopaty, a właściwie: pięciu łopat. Budowę giżyckiego ronda roz-
poczynają (od lewej): przedstawiciel wykonawcy prezes firmy „Ostrada” Jarosław Nowak, wójt 
gminy Giżycko Marek Jasudowicz, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, bur-
mistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz i dyrektor olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Nicewicz

Praca wre. Za rok o tej porze będzie tu rondo i 
dwupasmowa jezdnia 

NIE TYLKO RONDO
Przedstawiciele pięciu samorządów (Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Miasto Kętrzyn, Gmina Kętrzyn oraz Miasto i Gmina Ryn) wystosowali 
do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pismo z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na modernizację 
trasy Giżycko – Kętrzyn. Burmistrzowie i wójtowie zwracają uwagę na fatalny stan techniczny drogi (nieremontowanej od lat), mający ujemny 
wpływ na komfort i bezpieczeństwo podróżujących, oraz na fakt, iż odcinek z Giżycka do Kętrzyna nie spełnia obecnie norm europejskich w 
zakresie ruchu pojazdów wielkotonażowych.

Nowe nagłośnienie, nowe oświetlenie, 
nowe ogrodzenie boiska i barierki na widowni 
– te i wiele innych punktów ujętych w projek-
cie modernizacji giżyckiego stadionu zostało 
już zrealizowanych. Kiedy zamykaliśmy to 
wydanie „Mojego Giżycka” trwało czyszcze-
nie asfaltowej bieżni przed najważniejszym 
etapem przebudowy obiektu – ułożeniem 
nowoczesnej poliuretanowej nawierzchni. Ta 
część inwestycji jest jednak ściśle uzależnio-
na od pogody, a że ta nie rozpieszcza nas 
w tym roku, nastąpiło niewielkie opóźnienie 
procesu wykonawczego.

        bz

Na stadionie coraz bliżej mety

Montaż barierek na trybunachPrzed wejściem na bieżnię ułożono kostkę
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5AKTUALNOŚCI

O fonoholizmie, czyli uzależnieniu od 
smartfona i innych cyfrowych mediów, miesz-
kańcom Giżycka opowie dr Maciej Dębski. 
Na wykład (oparty na wynikach dwuletnich 
badań Uniwersytetu Gdańskiego i Funda-
cji „Dbam o Mój Z@sięg”) dyrektorów szkół, 
nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodzi-
ców i wszystkich zainteresowanych zaprasza 

Media cyfrowe – zbawienie czy przekleństwo?
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej w Giżycku. Spotkanie pod nazwą 
„Bezpieczeństwo – Miłość – Przynależność, 
czyli o tym, czego szukamy w naszym smart-
fonie” rozpocznie się 5 października (czwar-
tek) o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Giżycku. Wstęp wolny.

        bz

Informację potwierdziło Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, do 
którego jesienią ubiegłego roku z wnioskiem 
o zmianę nazwy urzędowej kanału wystąpiła 
giżycka Rada Miejska (za pośrednictwem 
wojewody). Rozpoczęcie procedury 
poprzedziły społeczne konsultacje (ankiety 

BĘDZIE W GIŻYCKU, ALE NIE GIŻYCKI
To już pewne! Przyszłoroczna parada jednostek z okazji Wielkiego Otwar-
cia Sezonu nie odbędzie się na kanale Giżyckim. Odbędzie się na kanale 
Łuczańskim, bo taką nazwę wodny łącznik między Kisajnem a Niegoci-
nem będzie nosił od 1 stycznia 2018 roku. 

RADA MIEJSKA ARGUMENTUJE
„Powodem podjęcia procedury zmiany nazwy kanału Giżyckiego na kanał 
Łuczański jest chęć uporządkowania obowiązującego nazewnictwa, dopro-
wadzenie do zgodności nazwy powszechnie używanej przez jej mieszkań-
ców i turystów z nazewnictwem stosowanym w dokumentach części in-
stytucji, w kartografii, opisach krajoznawczych, materiałach promocyjnych 
i obiegu naukowym oraz likwidacja trializmu nazewniczego, którego prze-
jawem jest równoległe funkcjonowanie nazw kanału w postaciach: kanał 
Giżycki, kanał Giżycki (Łuczański) oraz kanał Łuczański”

Z a k o ń c z y ł o 
się głosowanie na 
projekty w ramach 
Giżyckiego Budże-
tu Obywatelskiego 
2018. Trwa liczenie 
punktów z formu-
larzy papierowych 
i elektronicznych, 

o wynikach poinformujemy Państwa w kolej-
nym wydaniu miesięcznika. W tegorocznej 
edycji GBO wpłynęły 42 propozycje od miesz-

Na co pójdzie pół miliona?
kańców, z których pozytywnie zaopiniowano 
34. Najwięcej, bo aż 11 projektów, złożono w 
kategorii „infrastruktura, architektura i urba-
nistyka”, 8 dotyczyło sportu, 6 – ekologii, 5 
– edukacji, a w kategorii „kultura” do głoso-
wania dopuszczono 4 propozycje giżycczan. 
Przypomnijmy, że Giżycki Budżet Obywatelski 
to część budżetu miasta, o przeznaczeniu 
której decydują sami mieszkańcy. W tym roku 
(piąta edycja GBO) do rozdysponowania jest 
pół miliona złotych – po 100 tysięcy w każdej 
kategorii.        bz

i sonda internetowa), w których swoją opinię 
wyraziło 682 giżycczan. Za „Łuczańskim” 
opowiedziało się 466 respondentów (68%), 
216 (32%) optowało za pozostawieniem 
nazwy „Giżycki”, obowiązującej od 1953 roku. 
Zmianę poparli wszyscy giżyccy radni.    
                 Bogusław Zawadzki

SZUKASZ PRACY?
SZUKASZ PRACOWNIKA?

Pomożemy Ci znaleźć! 
Napisz do nas – redakcja@gizycko.pl.             

U nas anonse są bezpłatne!

… oferowanej w Punkcie Konsultacyjnym Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 
(ul. Sikorskiego 3b, budynek Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej, 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 uza-
leżnionych od alkoholu, środków psychotropowych, 
konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) 
- poniedziałek, godz. 16.00-18.00
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE dla 
osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym - wto-
rek, godz. 15.00-17.00, czwartek, godz. 17.00-19.00 
(grupa wsparcia)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE w za-
kresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych od 
alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc peda-
gogiczna 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 k. Giżyc-
ka poszukuje pracowników do działu produk-
cji. Cały etat, umowa o pracę, stabilna praca, 
bardzo dobre wynagrodzenie, jedna zmiana. 
Wymagana książeczka sanepidowska. Kon-
takt: Agnieszka Rakowska, tel. 660-726-187 
lub 87/428-24-22 w.32 do godz. 15:00 lub oso-
biście ul. Sympatyczna 22.

To już ostatni miesiąc „pracy” gi-
życkiego mostu obrotowego. Przypo-
minamy, że do listopada w przypadku 
konieczności uruchomienia przeprawy 
obiekt jest otwierany dla ruchu wodne-
go po wcześniejszym uzgodnieniu z 
obsługą (tel. 726-888-878). Żeglarze, 
którzy dopłyną do mostu na mniej niż 
15 minut przed jego otwarciem dla 
ruchu kołowego, a wcześniej nie po-
wiadomią o chęci przepłynięcia, będą 
musieli poczekać na kolejne otwarcie. 
W październiku przeprawy w ruchu 
wodnym planowane są w następują-
cych godzinach:

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

Od 1 listopada do wiosny przyszłe-
go roku obiekt będzie nieczynny dla 
wodniaków.                                       bz

MOST PRZED URLOPEM
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Pracownicy Mazurskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego podsumowali 
okres wakacyjny. Między 24 czerwca a 4 
września załogi wodnych karetek i ratowni-
cy MOPR wypływali na akcje 288 razy (rza-
dziej niż w ubiegłym roku). Pomocy udzie-
lono 465 osobom,  89 poszkodowanych 
trafiło do szpitala, 6 – niestety – nie udało 
się uratować. MOPR-owcy odnotowali w 
swych statystykach 20 wywrotek jachtów, 
69 akcji technicznych, 47-krotnie zajmowa-
li się zabezpieczeniem imprez, brali także 
udział w 8 poszukiwaniach i dwóch akcjach 
z wykorzystaniem śmigłowca. Wodne ka-
retki zakończyły „służbę” 30 września, ale 
Giżyckie Centrum Koordynacji Ratownic-
twa czynne jest przez cały rok. W razie 
potrzeby należy dzwonić pod numer 600-
100-100 lub skorzystać z darmowej aplika-
cji „Ratunek”.                                         bz

Prawie trzysta 
wyjazdów

Giżycka twierdza Boyen nie 
znalazła uznania w oczach czytelników 
miesięcznika „National Geographic 
Traveler”, na łamach którego prowadzono 
głosowanie w plebiscycie na „7 nowych 
cudów  Polski”. Dziewiętnastowieczną 
fortyfikację sklasyfikowano ostatecznie 
na 26. pozycji, a na „cuda” wybrano: 
Karkonoskie Tajemnice (Karpacz), 
Bulwar Nadwarciański (Gorzów), 
Podziemne Miasto na Wyspie Wolin, 
Centrum Spotkania Kultur (Lublin), 
Zespół Poaugustiański (Żagań), Zagrodę 
Guciów (Zwierzyniec) i Szlak Kulinarny 
Podkarpackie Smaki. W tegorocznym 
plebiscycie nominowano 32 urokliwe 
miejsca w Polsce.                bz

Nasza „perełka” 
poza siódemką

MOPR-owcy śpieszą na ratunek

Z naszych nieoficjalnych danych 
wynika, iż Jerzy Kunicki może 
być „stażowym” rekordzistą Polski. 
W jednostce nad Niegocinem miesz-
kający na stałe w Węgorzewie oficer 
spędził większość służby – dokładnie 
27 lat, przez ponad dwie dekady pia-
stując stanowisko komendanta. Warto 
wspomnieć, iż rodzinne tradycje stra-
żackie kontynuuje syn Pana Jerzego 
– Tomasz, pracujący w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Warszawie (był on członkiem 
zespołu specjalistów, który kilka lat 

temu uczestniczył w odbiorze Stadionu Narodowego). 
Od tego miesiąca giżycką komendą straży pożarnej kieruje 

pochodzący z Mrągowa brygadier Jacek Baczewski, ostatnio pełniący obowiązki komen-
danta powiatowego w Piszu, wcześniej przez jedenaście lat pracujący na stanowisku zastępcy 
komendanta jednostki w Szczytnie.

Panie Komendancie Kunicki – dziękujemy! Panie Komendancie Baczewski – witamy!
                                     Bogusław Zawadzki

DZIĘKUJEMY, PANIE KOMENDANCIE!
Zamknął się kolejny wspaniały rozdział w historii naszego miasta. Z koń-
cem września, po czterdziestu pięciu latach służby, z mundurem rozstał 
się bowiem starszy brygadier Jerzy Kunicki, długoletni szef Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.

Starszy brygadier Jerzy 
Kunicki

Brygadier Jacek Baczew-
ski

– pytają zaciekawieni mieszkańcy. Nie, nie 
jest to pojazd należący do zielonych ludków z 
odległej galaktyki, aczkolwiek trzeba przyznać, 
że domniemania giżycczan idą we właściwym 
kierunku. To, co niedawno „osiadło” na dachu 
Szkoły Podstawowej nr 7, jest bowiem kopułą 
obserwatorium astronomicznego, które było 
jednym ze zwycięskich projektów w Giżyckim 
Budżecie Obywatelskim 2017. Nowatorski po-
mysł autorstwa miejskiej radnej Magdaleny 
Jurgielewicz zdobył największą liczbę 
głosów ze wszystkich zgłoszonych propozy-
cji. Dzięki obserwatorium, wyposażonemu w 
zdalnie sterowany 11-calowy teleskop z ka-
merami, każdy mieszkaniec mający dostęp do 
internetu będzie mógł „na żywo” podziwiać to, 
co dzieje się na nieboskłonie. Czy jesteście 
Państwo gotowi na domowe „loty” w kosmos? 
Prosimy zapiąć kombinezony, startujemy już 
niebawem!        bz

A co to? UFO jakieś?
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Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia, które miało miejsce w Giżycku w połowie września. W ob-
chodach uczestniczyli m.in.: Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski, przedstawiciele władz wojskowych oraz repre-
zentanci samorządów. W programie znalazły się pokazy sprzętu (w tym pokaz dynamiczny w Pierkunowie), 
uroczysty apel na placu Piłsudskiego, msza w kościele Ducha Św. Pocieszyciela i festyn na plaży miejskiej. 
                        Bogusław Zawadzki

OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK LĄDOWYCH
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Co się w duszy komu gra, czyli „Wesele” na pasażu
W pierwszy wrześniowy weekend w ponad dwóch tysiącach miejsc w Polsce i sześćdziesięciu trzech na świecie 
czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Do zorganizowanego już po raz szósty „Narodowego Czytania” 
po raz… szósty przyłączyło się Giżycko. 

Akcję nad Niegocinem – a konkretnie na pasażu Portowym – przygotowała tradycyjnie Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z restauracją „Puzzle 
Smaku”. Rekordu frekwencji z ubiegłego roku (47 lektorów) nie udało się wprawdzie poprawić (w czym duża „zasługa” kapryśnej aury, przez którą m.in. 
odwołano poloneza, zaplanowanego jako prolog  wydarzenia), niemniej siąpiącemu z niebios kapuśniaczkowi nie dało się przestraszyć prawie 30 miłośników 
klasyki (w tym – co warte jest podkreślenia – kilku przedstawicieli młodego pokolenia).                                       Bogusław Zawadzki

NA „WESELU” W GIŻYCKU BYLI:
Wojciech Iwaszkiewicz, Mirosław Drzażdżewski, Jan Sekta, Li-
dia Należyty, Ryszard Należyty, Stanisław Stelmasiewicz, Jerzy 
Opęchowski, Jacek Liminowicz, Mariusz Pawlina, Ewa Lewiń-
ska, Jolanta Piotrowska, Ewa Ostrowska, Bożena Giedziusze-
wicz, Bożenna Oleksiak, Grażyna Imporowicz, Hanna Zawalich, 

Organizatora imprezy - Miejską Bibliotekę Publiczną - wśród czytających 
reprezentowała Ewa Szydłowska (z tyłu Wiktoria Sokołowska)

„Narodowe Czytanie” przygotował zespół pod kierunkiem Danuty 
Treszczyńskiej, szefowej giżyckiej MBP

Radny Jan Sekta w przerwach między swoimi 
kwestiami oddawał się pasji fotografowania. 
Czyta Iwona Rosa

Słuchanie „Wesela” w interpretacji Hanny Za-
walich (z mikrofonem) to czysta przyjemność. 
Z prawej Bożena Giedziuszewicz, w środku 
Marta Rudy, w tle Mateusz Drwal

„Weselna” konferencja prasowa. Czepiec 
(burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz) w rozmo-
wie z Dziennikarzem (Jerzy Opęchowski)

Zasłuchani. Na pierwszym planie: ksiądz Mariusz Pawlina, Ewa 
Ostrowska i Ewa Lewińska

„Na scenie” Mirosław Drzażdżewski i Stanisław Stelmasiewicz (z 
prawej). Pierwsza z lewej Lidia Należyty

Iwona Rosa, Ewa Szydłowska, Krzysztof Kossakowski, Wiktoria 
Sokołowska, Marta Rudy, Magdalena Lichacz, Jolanta Kiezik oraz 
uczniowie oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 
1: Julia Ciesińska, Mateusz Drwal, Katarzyna Koniecko, Zuzanna 
Winiarz i Natasza Zaniewicz (pod opieką Jolanty Kiezik i Marii 
Kozielskiej)



9WYDARZENIA

Za nami lato, przed nami zima, ale nim obficie sypnie

z nieba białym puchem, czeka nas obrządek jesiennego

przestawienia zegarków. Czas letni pożegnamy w nocy

z 28 na 29 października, cofając wskazówki czasomierzy

o równe 60 minut. W niedzielę pośpimy zatem o godzinę

dłużej lub… wypijemy poranną kawę o godzinę wcześniej

NIEDŁUGO ZMIANA CZASU!

czas letni czas zimowy

Trzecia edycja „Festiwalu Fantastyki Twierdza” przeszła do 
historii. Z danych organizatorów wynika, iż tegoroczna impreza 
przyciągnęła do twierdzy Boyen prawie 2 tysiące miłośników 
klimatów sci-fi. Sporym powodzeniem wśród zwiedzających 
cieszyło się także „Foto – Studio”, w którym można było spotkać 
prawdziwego mistrza obiektywu, czyli naszego redakcyjnego 
kolegę Tomasza Karolskiego, a także obejrzeć wystawę jego 
fotografii, prezentowaną wcześniej podczas „Festiwalu Fantastyki 
Cytadela” w zabytkowej twierdzy Modlin.                                                   bz

Festiwal z Karolskim
Światowa premiera w kinie „Nowa Fala”. Pod koniec września na 

ekranie giżyckiego przybytku X Muzy wyświetlono krótkometrażowy 
film „Dzień z życia burmistrza”, zrealizowany przez uczniów obecnej 
Szkoły Podstawowej nr 3 pod kierunkiem Ewy Machejko i Elż-
biety Pobożej. W rolę szefa giżyckiego Ratusza wcielił się Oskar 
Wróbel, który – podobnie jak pozostali aktorzy z „Trójki – zasłużył 
swą grą na statuetkę „Oscara”. 

 – Ten film to doskonały przykład 
na to, że przy niskich nakładach, 
ale przy dużym zaangażowaniu 
można zrobić coś naprawdę fajne-
go – powiedział obecny na premie-
rze burmistrz Giżycka Wojciech 
Iwaszkiewicz, przyznając, iż 
sporo szczegółów w scenariuszu 
było wiernym odzwierciedleniem 
rzeczywistości. 

Wrześniowy seans był kolejną 
w tym roku okazją do wsparcia 
leczenia Adriana Jarosza, od 
kilku lat pozostającego w śpiączce. 
Rehabilitację giżycczanina wsparło 
m.in. Giżyckie Stowarzyszenie 
Obywatelskie, którego przedstawiciel 
Paweł Grzeszczak przekazał 
ojcu Adriana voucher na transport 
medyczny o wartości 1000 złotych.  
     Bogusław Zawadzki

„Oscar” dla Oskara!

Oskar Wróbel – młody 
„burmistrz” Giżycka

K A L E N D A R Z W Y D A R Z E Ń
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Kiedy podczas lekcji religii w trzeciej klasie podstawówki kapłan zapytał go: „Kim ty zostaniesz, jak dorośniesz?”, mały Zdzisio nie 
potrzebował dużo czasu do namysłu.  „Księdzem!” – odparł. jako jedyny w klasie i w szkole. Od słów do czynów minęło sporo lat, ale 

od przeznaczenia nie ma ucieczki. 
Słowo stało się ciałem i po ukończeniu 
„Ogólniaka” Zdzisława – czwartego z 
sześciorga potomków Państwa Mazurów 
– dotknął „palec Boży”. 

– Złożyłem dokumenty do seminarium 
w Olsztynie, bo na uczelniach bliżej domu 
nie było już miejsc – wspomina proboszcz 
Mazur. – Na swoją pierwszą sutannę 
zapracowałem w… piekarni ciotki, przy 
produkcji chleba. Święcenia kapłańskie 
przyjąłem w 1974 roku. 

Dziś nie ma wątpliwości, że gdyby 
nie udało mu się dostać do seminarium, 
zostałby… piekarzem w Łańcucie. 
Na chlebie zna się jak mało kto, jest 
też swoistym „ekspertem od prądu”, 
co zawdzięcza bratu - elektrykowi, 
który często zabierał go na „roboty po 
godzinach”. Lubi zbierać grzyby (choć 
ostatnio – ze względu na kleszcze i żmije 
– jest w lesie rzadkim gościem), kocha 
zwierzęta (sam ma dwa fantastyczne 
psy: Koka i Dżekiego), uwielbia ksiązki o 
tematyce historycznej i biblijnej (najstarszy 

wolumin w prywatnej bibliotece proboszcza pochodzi z 1536 roku), 
jego hobby to także sport – zwłaszcza piłka nożna, siatkówka i 
skoki narciarskie, nie przepada zaś za żużlem i kolarstwem. A skoro 
o rowerach mowa: kilka lat temu kapłan kupił sobie dwukołowca. 
Aktualny przebieg jednośladu to… zero kilometrów. Sprowadzony z 
Pisza pojazd nie jest jednak na sprzedaż.

– Mam do niego naprawdę duży sentyment – śmieje się ksiądz 
Zdzisław. 

Podczas 43-letniej służby Bogu „zaliczył” kilka parafii. Na emeryturę 
póki co się nie wybiera (w Diecezji Ełckiej księża przechodzą w stan 
spoczynku w wieku 70 lat lub wcześniej, jeśli podupadną na zdrowiu), 
aczkolwiek i ten temat czasem „krząta się” po jego kapłańskiej głowie. 
Jak sam mówi, giżycki „Brunon” – w którym służy od ćwierćwiecza – 
jest przedostatnim miejscem jego duszpasterskiej posługi.

– Następną parafią będzie… cmentarz – uśmiecha się kapłan i 
w charakterystycznym dla siebie humorystycznym tonie dodaje: - A 
wtedy jako duch będę straszył. Ale tylko tych, którzy nie życzą mi 
najlepiej. A dobrze wiem, że w Giżycku będę miał kogo straszyć…

                          Bogusław Zawadzki 

Na swoją pierwszą sutannę zarobił w… piekarni ciotki

Zdzisław MAZUR – kapłan Z MAZUR
Gdy przejmował „stery” w parafii p.w. Świętego Brunona, nie spodziewał się pewnie, że 
będzie najdłużej urzędującym proboszczem w powojennej historii Giżycka. Ksiądz Zdzisław 
Mazur obchodził we wrześniu jubileusz 25-lecia posługi w naszym mieście. 

KSIĄDZ ZDZISŁAW MAZUR urodził się 20 maja 1950 roku w Widaczowie. W roku 1974 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 
w Olsztynie, a dwa lata później uzyskał tytuł magistra historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1981 zdał egzamin 
magisterski w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie w tej samej uczelni obronił pracę doktorską. W ramach Diecezji Warmińskiej 
pracował jako wikariusz w parafii Prabuty, gdzie utworzył samodzielny wikariat w Rodowie i Gdakowie (1974 – 1980), otrzymując nominację 
rektora tych kościołów. W latach 1980-1982 był wikariuszem w Mrągowie, a następnie przez pięć lat prowadził samodzielne duszpasterstwo 
jako rektor kościoła przy zajętym kościele ewangelickim w Szestnie. Od roku 1987 pracował jako proboszcz w parafii Pozezdrze, by w roku 
1992 objąć funkcję proboszcza w parafii Św. Brunona w Giżycku. Piętnaście lat temu Rada Miejska przyznała księdzu Mazurowi medal „Za 
szczególne zasługi dla miasta Giżycka”. 

W latach dziewięćdziesiątych ksiądz Zdzisław Mazur był kapelanem 
pomocniczym Wojska Polskiego

Koko i Dżeki to oczka w głowie proboszcza giżyckiego sanktuarium
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Staruszków świat, czyli weekend z zabytkami
Pięćdziesiąt cztery załogi – w tym cztery litewskie – uczestniczyły w II Mazurskim Zlocie Zabytkowych Samo-
chodów, zorganizowanym w Giżycku w połowie września. W konkursie na najlepszego klasyka zwyciężyło naj-
starsze auto Zlotu, czyli wyprodukowany 88 lat temu citroen AC 4 faux, należący do Wojciecha Świdzińskiego 
z Kruszewca. 

Kolejne dwa miejsca przyznano czterokołowym 62-latkom. „Srebro” przypadło różowemu cadillacowi Agnieszki Ostaszewskiej 
z Rynu, a „brąz” – jaguarowi S-Type, będącemu własnością Mariana Hościły z Wydmin. Widzom najbardziej spodobała się zaś 
corrvette stingrey z 1968 roku, w związku z czym Nagrodę Publiczności do rodzinnych Suwałk zawiózł Robert Drażba. Podczas 
dwudniowego Zlotu odbył się również historyczny rajd dookoła Niegocina (najwięcej punktów zgromadził jadący fiatem 124 olsztynianin 
Dariusz Konieczka), zorganizowano paradę ulicami miasta i przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rehabilitację i zakup protezy 
dla Ignacego Jurewicza, który stracił nogę w wypadku drogowym. Zebrano 6200 złotych. 

Organizatorami imprezy byli: „Rotary Club” w Giżycku, Warmińsko-Mazurski Moto Club i Giżyckie Centrum Kultury. 
                      Bogusław Zawadzki

Dla każdego coś dobrego. Podczas wrześniowego Zlotu w porcie „Ekomarina” prezentowane były auta stare, starsze i najstarsze

Citroen AC 4 faux – najlepszy klasyk Zlotu 
zszedł z taśmy produkcyjnej w 1929 roku. 
Przyznają Państwo, że jak na swój wiek 
trzyma się całkiem nieźle

Na pierwszym planie jaguar S-Type z 1955 
roku, obok – nieco młodszy – ale nie mniej 
„dorodny” i dumny były król polskich szos

A to już kolejna atrakcja Zlotu – melex na 
bazie „malucha” i fantastyczna „mieszana” 
załoga Kazimierza Czecha z Giżycka

Swoisty „zimny łokieć” na razie tylko na zdjęciu, ale sześcioletni 
Michaś z Giżycka stwierdził, ze „kiedyś na pewno kupi sobie takiego 
mercedesa”

Grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. Jedni siadali za „kółkiem”, 
innym wystarczało popatrzeć, czasem dotknąć…
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1  W R Z E Ś N I A

„Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyzna-
czyły bezimienne krzyże… Nie zatrzymał nas 
czerwony kat, bo przed nami Polska, coraz bli-
żej”. To tylko jedna z kilku zwrotek niezwykle 
przejmującego Marszu (Hymnu) Sybiraków, który 
17 września – w 78. rocznicę sowieckiej agresji na 
Polskę – odśpiewano przy pomniku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej i Sybiraków. Wcześniej, 1 września, 
w tym samym miejscu odbyły się uroczystości 
upamiętniające wybuch drugiej wojny światowej. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z miejskich 
obchodów Dnia Weterana i Dnia Sybiraka. 
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PROGRAM KONCERTÓW

SOBOTA, 7 PAŹDZIERNIKA
godz. 16.00 – koncert w cerkwi greckokatolickiej w Węgorzewie
* Chór Zakonu oo. Bazylianów „Deisis”, Chór Węgorzewskiego Centrum Kultury „Moderato” (Węgorzewo), Chór Cerkwi Uspeńskiej 
(Warszawa), Chór Lwowskiego Państwowego Bractwa Św.Ap. Andrija Perwozwanoho „Stawros” (Lwów, Ukraina), Wokalny Żeński Zespół „Madrigal Voices” 
Zasłużonego Akademickiego Chóru Ukrainy „Тrembita” (Lwów, Ukraina), Lwowski Municypalny Chór „Homin” (Lwów, Ukraina)
godz. 18.00 – koncert w cerkwi greckokatolickiej w Giżycku
* Chór Zakonu oo. Bazylianów „Deisis”, Chór Parafii Greckokatolickiej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (Biały Bór), Kameralny 
Chór „Potik” (Koszalin), Chór Lwowskiego Państwowego Bractwa Św.Ap. Andrija Perwozwanoho „Stawros” (Lwów, Ukraina), Wokalny Żeński Zespół „Madrigal 
Voices” Zasłużonego Akademickiego Chóru Ukrainy „Тrembita” (Lwów, Ukraina), Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk” (Lwów, Ukraina)

NIEDZIELA, 8 PAŹDZIERNIKA
godz. 9.00 – nabożeństwo i koncert w cerkwi greckokatolickiej w Baniach Mazurskich
* Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk” (Lwów, Ukraina)
godz. 9.00 – nabożeństwo i koncert w cerkwi greckokatolickiej w Wydminach
* Lwowski Municypalny Chór „Homin” (Lwów, Ukraina), Chór Lwowskiego Państwowego Bractwa Św.Ap. Andrija Perwozwanoho „Stawros” (Lwów, Ukraina)
godz. 10.00 – nabożeństwo i koncert w cerkwi greckokatolickiej w Węgorzewie
* Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk” (Lwów, Ukraina), Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk” (Lwów, Ukraina), Chór Parafii 
Greckokatolickiej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (Biały Bór)
godz. 11.00 – koncert w kościele ewangelicko-augsburskim w Giżycku
* Wokalny Żeński Zespół „Madrigal Voices” Zasłużonego Akademickiego Chóru Ukrainy „Тrembita” (Lwów, Ukraina)
godz. 10.30 – koncert w kościele rzymskokatolickim w Wilkasach
* Chór Zakonu oo. Bazylianów „Deisis” (Bruchowycz, Ukraina), Zespół Muzyki Cerkiewnej „Kliros” (Olsztyn), Kameralny Chór Centrum Kultury i Komunikacji 
„Varsa” (Alytus, Litwa)
godz. 11.30 – nabożeństwo i koncert w cerkwi greckokatolickiej w Kruklankach
* Chór Cerkwi Uspeńskiej (Warszawa), Wokalny Żeński Zespół „Madrigal Voices” Zasłużonego Akademickiego Chóru Ukrainy „Тrembita” (Lwów, Ukraina)
godz. 12.00 – nabożeństwo i koncert w cerkwi greckokatolickiej w Giżycku
* Chór Zakonu oo. Bazylianów „Deisis” (Bruchowycz, Ukraina)
godz. 12.45 – koncert w kościele rzymskokatolickim w Bystrym
* Zespół Muzyki Cerkiewnej „Kliros” (Olsztyn)
godz. 13.00 – koncert w kościele rzymskokatolickim w Rydzewie
* Lwowski Municypalny Chór „Homin” (Lwów, Ukraina), Chór Lwowskiego Państwowego Bractwa Św.Ap. Andrija Perwozwanoho „Stawros” (Lwów, Ukraina), 
Kameralny Chór Centrum Kultury i Komunikacji „Varsa” (Alytus, Litwa)
godz. 16.00 – Koncert Galowy w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Giżycku
* Nauczycielski Chór Kameralny Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Giżycko), Chór Parafii Greckokatolickiej p.w. Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy (Biały Bór), Chór Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce „Kamerton” (Giżycko), Kameralny Chór „Potik” 
(Koszalin), Kameralny Chór Centrum Kultury i Komunikacji „Varsa” (Alytus, Litwa), Chór Lwowskiego Państwowego Bractwa Św.Ap. Andrija Perwozwanoho 
„Stawros” (Lwów, Ukraina), Zespół Muzyki Cerkiewnej „Kliros” (Olsztyn), Chór Zakonu oo. Bazylianów „Deisis” (Bruchowycz, Ukraina), Wokalny Żeński 
Zespół „Madrigal Voices” Zasłużonego Akademickiego Chóru Ukrainy „Тrembita” (Lwów, Ukraina), Lwowski Municypalny Chór „Homin” (Lwów, Ukraina), 
Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk” (Lwów, Ukraina)

Chóry zjadą na Mazury
Przed nami coroczne Międzynarodowe Koncerty Mu-
zyki Cerkiewnej, organizowane już po raz siedemnasty 
przez Zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraiń-
ców w Polsce i parafię greckokatolicką p.w. Świętej 
Trójcy w Giżycku. 

W imprezie, która odbędzie się 7 i 8 października, wystąpią chóry z 
Polski, Ukrainy i Litwy. Honorowy patronat nad Koncertami objął metro-
polita przemysko-warszawski Jego Ekscelencja ks. abp Eugeniusz 
Popowicz, a patronem medialnym wydarzenia jest „Moje Giżycko”. 
Wydarzenie realizowane jest m.in. ze środków Urzędu Miejskiego w 
Giżycku.                                                         Bogusław Zawadzki

Żeński zespół „Madrigal Voices”. Dziewczyny nie tylko wspaniale 
wyglądają, ale i znakomicie śpiewają

Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk” ze Lwowa to 
absolutna ekstraklasa

Giżycki chór „Kamerton” zobaczymy i usłyszymy podczas niedzielnego 
Koncertu Galowego
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Idea streetworkingu w Giżycku dojrzewała kilka lat, ostatecz-
nie zabezpieczone zostały środki finansowe na zatrudnienie kadry 
i we wrześniu 2014 r. pedagodzy pojawili się na dwóch giżyckich 
podwórkach. Pedagodzy działają w ramach Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecz-
nej w ścisłej współpracy z ełcką 
Fundacją Human Lex Instytut. 
 – Kiedy zdecydowaliśmy o uru-
chomieniu streetworking, mia-
łam wiele obaw – mówi Ewa 
Ostrowska, dyrektor CPUiIS. 
– Czy uda się pozyskać dobrą 
kadrę? Czy pedagodzy odnaj-
dą się w pracy terenowej? Jak 
zostaną przyjęci przez dzieci 
i ich rodziny, a także sąsiedz-
two? Od samego początku jed-
nak okazało się, że to strzał w 
dziesiątkę. Pedagodzy bardzo 
szybko nawiązali dobre relacje 
z podopiecznymi i odpowiadają 
na potrzeby środowiska. Bar-
bara Nowosielska i Mo-
nika Czerep całym sercem 
angażują się w sprawy, często 
niełatwe, związane z ukierun-

Zdmuchnęli trzy świeczki na torcie
Ostatniego dnia sierpnia na podwórku przy ulicy Konarskiego zrobiło się wyjątkowo kolorowo i wesoło. Okazją 
do świętowania były trzecie urodziny Streetworking Giżycko. Na uroczystość przybyli młodzi giżycczanie 
objęci opieką pedagogów ulicy, ich rodzice, opiekunowie, sąsiedzi, a także zaproszeni goście z burmistrzem 
Wojciechem  Iwaszkiewiczem na czele. Gratulacje jubilatowi złożyła także Małgorzata Czopińska, która jeszcze 
jako radna miejska kibicowała działaniom na podwórkach. 

kowaniem zajęć dzieci, wydobyciem ich mocnych stron, propono-
waniem dobrych rozwiązań. Od samego początku współpracujemy 
z Michałem Łebskim, który jest superwizjerem, a dzięki współ-
pracy z Fundacją Human Lex Instytut udaje się też pozyskać dodat-

kowe środki na działalność 
na rzecz dzieci. W roku 
bieżącym efekty pracy wi-
doczne są też bezpośred-
nio na podwórkach, dzięki 
działaniom rewitalizacyj-
nym. Dodatkowym atutem 
streetworkingu w Giżycku 
jest zastosowanie dogo-
terapii, w tym zakresie 
współpracujemy z Edytą 
Augustyniak i suczką 
Ledą. Jest to nowatorskie 
rozwiązanie. 

3 października (wto-
rek) w giżyckiej „Ekoma-
rinie” odbyła się między-
narodowa konferencja 
poświęcona doświadcze-
niom streetworkingu.    
 Bogusław Zawadzki 

Giżycczanka Alicja Ło-
żyńska (absolwentka dawnego 
Gimnazjum nr 2) zdobyła główną 
nagrodę w konkursie literacko – 
plastycznym, zorganizowanym w 
ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, w której 
Giżycko uczestniczy już od dziesię-
ciu lat (koordynatorem działań jest 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej). W tym roku 
szkolnym hasłem przewodnim akcji 
było „Na skrzydłach przyjaźni”, a do 
biura kampanii przysłano kilka ty-
sięcy prac. W gronie wyróżnionych 
znaleźli się także: Eliza Arasi-
mowicz, Nikola Wierzbicka 
(obie z byłego Zespołu Szkół nr 1 
na Wilanowie), Nina Czarnec-
ka (absolwentka Szkoły Podstawo-
wej nr 7) oraz Aleksandra Cze-
chowska i Piotr Fil, którzy 
przed wakacjami ukończyli Gimna-
zjum nr 2.                                  bz

Na skrzydłach przyjaźni

Piotr Fil – męski rodzynek 
wśród wyróżnionych giżycczan
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Wiele wskazuje na to, że tak. Po lipcowych warsztatach w Olsztynie, 
podczas których diagnozowano problemy starszej części społeczeń-
stwa, osoby zainteresowane utworzeniem Rady Seniorów spotkały się 
w Giżycku. 7 września ponownie przeanalizowano zapisy proponowa-
nego statutu i zajmowano się reprezentatywnością środowiska seniorów 
– kandydatów do przyszłej Rady. W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku, Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz Związku Sybiraków. Warsztaty poprowadził 
Piotr Pniewski z Federacji Organizacji Socjalnych FOSa, która 
wspiera powstanie Rady Seniorów w Giżycku, głos zabrała również za-
angażowana w przedsięwzięcie radna miejska Maria Popieluch. 
Owocem kolejnego spotkania ma być złożenie wniosku do Burmistrza i 
Rady Miejskiej o powołanie nowego ciała doradczego.                         bz

Powstanie Rada Seniorów?

Mamy w Giżycku Młodzieżową Radę Miasta, być może niebawem 
będziemy mieć także Radę Seniorów
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Uczestnicy urodzinowej imprezy giżyckiego streetworkingu
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16 WSPOMNIEŃ CZAR

ZE  STAREGO  ALBUMU
Zapraszamy na spacer po ulicach i zakamarkach dawnego (oraz całkiem niedawnego) Giżycka, które dziś możemy 
oglądać dzięki zdjęciom Marii Szarskiej – wieloletniej „kronikarki” miasta nad Niegocinem. Ciekawi jesteśmy, czy 
rozpoznają Państwo wszystkie prezentowane na fotografiach miejsca. My – przyznajemy to z ręką na sercu – 
„polegliśmy” na zdjęciu numer 1. Może któryś z naszych Czytelników podpowie nam, gdzie zostało wykonane?
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REPERTUAR

CO JEST GRANE

Zapraszamy do kina „Nowa Fala” na week-
endowe seanse dla każdego. W październiku 
mogą Państwo obejrzeć aż dwanaście filmów, 
wśród których na szczególną uwagę zasługuje 
z pewnością podbijający świat „Twój Vincent”, 
czyli pierwsza na świecie pełnometrażowa ani-
macja malarska. Najmłodsi chętnie wybiorą się 
na „My Little Pony. Film”, amatorom rodzimej 
twórczości polecamy kryminał „Ach śpij, ko-

DO WYGRANIA DZIESIĘĆ BILETÓW DO KINA!

6 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
15.00 „Botoks”
17.30 „Twój Vincent”
19.30 „Botoks”
22.00 „To”

7 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
13.00 „Fatima. Ostatnia tajemnica”
15.00 „Botoks”
17.30 „Twój Vincent”
19.30 „Botoks”
22.00 „To”

8 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
12.00 „Fatima. Ostatnia tajemnica”
13.45 „Botoks”
16.15 „Twój Vincent”
18.15 „Botoks”
20.40 „To”

13 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
15.30 „My Little Pony. Film”
17.30 „My Little Pony. Film”
19.30 „To”
22.00 „Botoks”

14 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
13.00 „My Little Pony. Film”
15.00 „Botoks”
17.30 „My Little Pony. Film”
19.30 „To”
22.00 „Podwójny kochanek”

15 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
12.00 „My Little Pony. Film”
14.00 „Botoks”
16.30 „My Little Pony. Film”
18.30 „To”
21.00 „Podwójny kochanek”

chanie” z Andrzejem Chyrą i Bogusła-
wem Lindą,  a miłośnikom jeszcze mocniej-
szych wrażeń proponujemy udział w „Maratonie 
Halloween” w ostatnią sobotę października. 
UWAGA! W październiku kino „Nowa Fala” 
promocyjnie obniża ceny biletów na wszystkie 
filmy (2D: normalny 17 zł, ulgowy 15 zł, rodzin-
ny/grupowy 14 zł; 3D: odpowiednio – 18, 16, 
15 zł)! A my mamy dla naszych Czytelników 10 

pojedynczych wejściówek na dowolne seanse! 
Aby wziąć udział w ich losowaniu należy prawi-
dłowo odpowiedzieć na pytanie: o kim opo-
wiada film „Twój Vincent”? Piszcie 
Państwo na adres: redakcja@gizycko.pl. 

                         Bogusław Zawadzki

20 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
15.00 „My Little Pony. Film”
17.00 „Ach śpij, kochanie”
19.00 „Ach śpij, kochanie”
21.00 „Powiernik królowej”

21 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
13.00 „My Little Pony. Film”
15.00 „My Little Pony. Film”
17.00 „Ach śpij, kochanie”
19.00 „Powiernik królowej”
21.30 „Ach śpij, kochanie”

22 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
12.00 „My Little Pony. Film”
14.00 „My Little Pony. Film”
16.00 „Ach śpij, kochanie”
18.00 „Powiernik królowej”
20.30 „Ach śpij, kochanie”

27 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
15.00 „Między nami wampirami”
17.00 „Między nami wampirami”
19.15 „Ach śpij, kochanie”
21.15 „Piła. Dziedzictwo”

28 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
11.00 „Między nami wampirami”
13.00 „Między nami wampirami”
15.00 „Ach śpij, kochanie”
MARATON HALLOWEEN
17.00 „Autopsja Jane Doe”
18.45 „Leatherface”
20.30 „Piła. Dziedzictwo”

29 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
14.30 „Między nami wampirami”
16.30 „Między nami wampirami”
18.30 „Ach śpij, kochanie”
20.30 „Piła. Dziedzictwo”
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Kiedyś w młodości spotkałem się w mojej rodzinnej wsi 
na Podlasiu (nomen omen nazywającej się Kłopoty Stani-
sławy – co, jak się okazało, całe życie jest ze mną) z takim 
ludowym porzekadłem: „Co było, a nie jest, nie pisze się 
w rejestr”. Nie zgodziłbym się z tym i to z wielu bardzo 
istotnych powodów! Przede wszystkim z powodów fakto-
graficzno-historiograficznych, ale i emocjonalno-ludzkich, 
mających znaczenie dla indywidualnej wizji umocowania 
oceniających zaistniałe (byłe) zdarzenia.

W pierwszy weekend sierpnia zakończyła się już 19. 
edycja mazurskich pokazów lotniczych „Mazury AirShow 
2017”. To ugruntowane już swym dorobkiem wydarzenie 
o wymiarze eksportowym dla Warmii i Mazur, ale i  sztan-
darowe przedsięwzięcie, od lat bardzo dobrze wpisane w 
promocję miasta i gminy Giżycko. Ten tekst nie jest po to, 
by gloryfikować organizatorów czy potencjał promocyjny 
„Mazury AirShow”, ale by dostrzec nowe wielce chwaleb-
ne zjawiska, życzliwe instytucje i ludzi, których wsparcie 
miało istotne znaczenie zarówno dla pełnego sukcesu or-
ganizacyjnego i widowiskowego „Mazury AirShow 2017”, 
jak i dla oryginalnej promocji Giżycka. Proszę więc o pew-
ną wyrozumiałość dla istoty wizji autora tekstu, wynika-
jącej z potrzeby pewnej wdzięczności dla coraz większej 
ilości przypadków gotowości wsparcia organizatorów ma-
zurskich pokazów lotniczych. Wynika to  również z mojej 
osobistej potrzeby publicznego podzielenia się informacją, 
na kogo możemy liczyć przy organizacji największych cy-
wilnych pokazów lotniczych, realizowanych przez ostatnie 
9 lat właśnie w Giżycku, nad jeziorem Niegocin. Prezen-
tując życzliwe firmy i zacne osoby, których wsparcia do-
świadczyliśmy, chcemy im podziękować, oddając należ-
ne  honory a może i spowodować pozytywną refleksję u 
innych, do których dotychczas nie dotarliśmy z naszymi 
potrzebami .

Z pewną wdzięcznością odnotowujemy od kilku lat 
wsparcie Samorządu Miasta Giżycka i Pana Burmistrza 
Wojciecha Iwaszkiewicza, w wyniku którego otrzymujemy 
od samorządu wprawdzie tylko 100 tys. zł. brutto (co sta-
nowi zaledwie 20% minimalnych kosztów) na realizację 
nietypowego zadania promocji atutów miasta przy oka-
zji mazurskich pokazów lotniczych. Wsparcie finansowe 
samorządu ma oczywiście istotne znaczenie, ale bardzo 
pozytywnym zjawiskiem jest życzliwy stosunek dla po-
trzeb organizatorów dostrzegany od osób z merytorycz-
nych działów Urzędu Miejskiego, jak również i instytucji 
miejskich. Miło mieć przekonanie, że zawsze można li-
czyć również na instytucjonalne wsparcie materialne od 
OSM Giżycko, firmy Katarzyny i Jacka Niewiadomskich, 
smażalni „Okonek”, lunaparku „Bajka”, Jarosława Sulew-
skiego, Zakładów Mięsnych Dariusza Eksterowicza, GS 
„SCh”, firmy Andrzeja Morskiego, tawerny „Kajuta Port”, 
firmy „Opel Pindur”, firmy „Adams” Adam Dzięcioł, „Koma”, 
„Mark’, „Biłas i Synowie”, RZGW-Zlewnia w Giżycku, hotel 
„Relax”, ZIE (Barbara Górska), MOSiR, GCK, ,Ekomari-
na”, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy 
Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego. Istotne wspar-

Za rok „pofruniemy” już po raz dwudziesty
Dziewiętnasta edycja pokazów lotniczych „Mazury AirShow 2017” prze-
szła do historii. W liście do redakcji sierpniową imprezę podsumowuje 
jej organizator Stanisław Tołwiński, prezes Aeroklubu Krainy Jezior (na 
zdjęciu). cie dla rozwiązania pro-

blemu zakwaterowania 
pilotów i gości VIP ma 
życzliwa współpraca 
Partnerów Logistyki Re-
komendowanych Hoteli, 
tj.: „St.Bruno”, „Wodnik”, 
„Mazury”, „Europa”, CO-
S-OPO, Przystań Wilka-
sy czy „Gwarek”, a także 
hoteli z Rynu, Kętrzyna, 
Mragowa, Świętej Lip-
ki czy  „Robert’s Port” w 
Starych Sadach. Można ubolewać, że są jeszcze w Gi-
życku hotele, które korzystają ekonomicznie z nasilenia 
turystycznego, ale na nasze oferty bardzo symbolicznej 
współpracy przy realizacji „Mazury AirShow” wykazują nie-
zrozumiałą dla nas i niesolidarną z celami miasta lekcewa-
żącą obojętność. By bezpiecznie mogły się odbyć pokazy 
nad Niegocinem, na jeziorze była wyznaczana i ochrania-
na specjalna strefa akwenu. Taką misję spełniała Wodna 
Ochrona Strefy Pokazów (WOSP) przy wolontariackim za-
angażowaniu OSP Spytkowo, Miłki, Ryn i Wydminy, zor-
ganizowana i sprawnie kierowana przez Zbigniewa Mroza. 
Zrealizowanie „Mazury AirShow 2017” było możliwe  m.in. 
dzięki zaangażowanej pracy ponad setki wolontariuszy  z 
różnych stron Polski (nawet z dalekiego Podkarpacia  czy 
Śląska). Ponieważ tym tekstem zwracam się głownie do  
mieszkańców Giżycka, warto się dowiedzieć, że wśród wie-
lu z kraju było również  kilkunastu lokalnych wolontariuszy. 
Przypomnę więc tylko najważniejsze nazwisk leaderów z 
Giżycka,  mających swój istotny wkład w sprawne kiero-
wanie zabezpieczeniem realizacji powierzonych zadań. Z 
wielkim uznaniem wspominam wkład w sukces „Mazury 
AirShow 2017” Adama Dzięcioła, Marka Dworaka, Ewy 
Grzyb, Iwony Jankuniec, Ewy i Eugeniusza Ładnych, Zbi-
gniewa Mroza, Marty Greckiej, Dariusza Gajownika, Ma-
cieja Kisiela, Roberta Olecha czy pełniącego ważną misję 
Cezarego Piórkowskiego. Słowa podziękowania należą 
się również pod adresem MOPR za logistyczne wsparcie, 
ale i dla nowego partnera, jakim okazał się  Rotary Club 
Giżycko, a właściwie jego członkowie, stawiając do dys-
pozycji służby transportu organizatorów swoje samochody 
wraz z ich właścicielami jako dyspozycyjnymi kierowcami.

Tym symbolicznym tekstem, pokazującym zbioro-
wość wspólnoty wysiłków na rzecz mazurskich pokazów 
lotniczych wszystkim wymienionym partnerom, ale i tym, 
których nazwiska nie zostały zaprezentowane, bardzo 
serdecznie dziękuję. To m.in. dzięki takiemu  wsparciu 
możemy być dumni z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. 
Pamiętajmy, że za rok już 20., jubileuszowa edycja ma-
zurskich pokazów. Przygotowania ruszyły, więc zaprasza-
my do kontynuowania współpracy dotychczasowych, ale 
i nowych partnerów. Zapewniam, że będziemy wdzięczni 
za każde Państwa wsparcie, dzięki któremu przygotujemy 
wyjątkowe „Mazury AirShow 2018” .

                         Stanisław Tołwiński
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W jaki sposób mogę złożyć reklamację usług 
telekomunikacyjnych?
Reklamację usługi telekomunikacyjnej możemy złożyć m. in. Na 
niedotrzymanie z winy operatora telekomunikacyjnego określonego w 
umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej 
lub na nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi 
telekomunikacyjnej. Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być 
złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa została 
nienależycie wykonana lub miała być wykonana, albo od dnia doręczenia 
faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności. Po tym 
terminie nasza reklamacja nie zostanie rozpoznana, o czym operator 
telekomunikacyjny ma obowiązek nas poinformować.  

Co powinna zawierać reklamacja?
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, 
określenie przedmiotu reklamacji (wskazanie dlaczego składamy 
reklamację i czego się domagamy) oraz reklamowanego okresu, 
przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, przydzielony 
nam numer telefonu, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny 
nadany nam przez dostawcę usług  (znajdujący się na rachunku albo w 
podpisanej przez nas umowie), datę zawarcia umowy i określony w niej 
termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej (w przypadku 
reklamacji, jeśli reklamujemy niedotrzymanie terminu zapisanego 
w umowie), wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w 
przypadku, gdy żądamy ich wypłaty, numer konta bankowego lub adres 
właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o 
zaliczenie ich na poczet naszych przyszłych płatności (tylko w wypadku, 
jeśli żądamy od dostawcy usług konkretnej kwoty odszkodowania), 
własnoręczny podpis (jeżeli składamy reklamację na piśmie). Jeżeli 
reklamacja ma braki, które uniemożliwiają jej rozpoznanie, zostaniemy 
poproszeni o jej uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli nie zostanie 
uzupełniona w terminie reklamacji, nie będzie ona rozpoznana. 

Postępowanie reklamacyjne 
Reklamację możemy złożyć w każdej jednostce operatora w formie 
pisemnej, ustnej lub  elektronicznej (w tej ostatniej tylko wtedy, jeżeli operator 
wskaże nam w umowie albo w regulaminie możliwość elektronicznego 
składania reklamacji). Powinniśmy otrzymać potwierdzenie złożenia 
reklamacji. Operator telekomunikacyjny ma obowiązek udzielenia nam 
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Termin 

(NIE TYLKO) O REKLAMACJI W TELEKOMUNIKACJI
Dziś i w kolejnym numerze opowiemy Państwu 
o usługach telekomunikacyjnych, reklamacjach, 
przepisach dotyczących przenoszenia numeru, o 
podpisywaniu, zawieszaniu i rozwiązywaniu umów 
itp. A uściślając: opowie o tym nasz ekspert, czyli 
powiatowy rzecznik konsumentów KATARZYNA TOTA 
– LESZCZYŃSKA (na zdjęciu). Miłej lektury!

ten jest zachowany, jeżeli operator nada do nas odpowiedź na reklamację, 
w której wypowie się, czy uwzględnia, czy nie uwzględnia reklamacji. 
Oznacza to, że w terminie 30 dni nie musimy otrzymać odpowiedzi, ma 
ona zostać do nas nadana w tym terminie. Jeżeli operator nie dochowa 
terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, oznacza to, że nasza 
reklamacja została uznana. W takiej sytuacji możemy wezwać operatora 
przykładowo do zapłaty odszkodowania, które określiliśmy w reklamacji. 
Wezwanie wyślijmy na piśmie. UWAGA! Dopiero po wyczerpaniu 
drogi postępowania reklamacyjnego możemy sprawę skierować do 
sądu powszechnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego przy 
Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo do mediacji prowadzonej 
przez Prezesa UKE. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się 
za wyczerpaną, jeżeli nasza reklamacja nie została uwzględniona lub 
operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w 
którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona. 

Czy mam prawo żądania przeniesienia usługi tv, 
telefonicznej i internetowej?
Tak, jednakże operator nie ma obowiązku przeniesienia usługi w inne 
miejsce. Przeniesienie może nastąpić na zasadzie porozumienia twojego z 
operatorem telekomunikacyjnym. Przede wszystkim zależy to od istnienia 
technicznych możliwości przeniesienia usługi telewizji w nowe miejsce u 
tego operatora. Inaczej sytuacja jest uregulowana w przypadku telefonu i 
internetu (dostępnego poprzez numer telefoniczny). Kwestię przeniesienia 
numeru telefonicznego w inne miejsce w ramach usług tego samego 
operatora, jak i przeniesienia numeru do innego operatora regulują 
bowiem przepisy prawa. Możesz zmienić operatora telefonii stacjonarnej 
lub komórkowej, zachowując dotychczasowy numer telefonu, czyli 
przenosząc ten numer do innego operatora. Aby przenieść numer telefonu 
do innego operatora należy złożyć na piśmie wniosek o przeniesienie 
numeru. Wniosek składa się do nowego operatora. Operatorzy mają 
przygotowane wzory wniosków, więc warto z takiego wzoru skorzystać. Do 
wniosku można dołączyć pisemne pełnomocnictwo dla nowego operatora, 
które spowoduje, że nowy operator w przeprowadzi czynności formalne 
związane z przeniesieniem numeru, na przykład wypowie umowę z 
dotychczasowym operatorem. Do wniosku trzeba załączyć pisemne 
oświadczenie, w którym należy wskazać, czy umowa z dotychczasowym 
operatorem ma być rozwiązana przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, 
czy też nie. Przy tej drugiej opcji konieczne jest złożenie oświadczenia 
o poniesieniu  konsekwencje finansowe tej decyzji (uiszczenie opłaty 
dotychczasowemu operatorowi w wysokości nieprzekraczającej opłaty 
abonamentowej za okres wypowiedzenia, ewentualnie zwrot ulgę, jeżeli 
umowa została zawarta w promocji). 

Ile czasu na rozpatrzenie wniosku ma nowy operator?
W przypadku telefonów stacjonarnych - 1 dzień roboczy, jeżeli wniosek 
złożony jest osobiście w punkcie obsługi klienta, i 14 dni roboczych, 
jeżeli wniosek wpływa w inny sposób. Natomiast w przypadku telefonów 
komórkowych okres ten wynosi 6 godzin roboczych (przy wniosku 
składanym osobiście w punkcie obsługi klienta) i 3 dni robocze (w przypadku 
wniosku składanego w inny sposób). Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie 
rozpatrzony, zawierasz umowę z nowym operatorem. Przeniesienie numeru 
następuje nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazanego 
w umowie o świadczenie usług jako dnia rozpoczęcia świadczenia usług 
przez nowego operatora. Przeniesienie numeru nie może powodować 
przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż:3 godziny 
w porze nocnej (między północą a 3.00 dla usług mobilnych) i 24 godziny, 
liczone od określonego w umowie z nowym operatorem dnia rozpoczęcia 
świadczenia tych usług (w przypadku telefonu stacjonarnego, chyba że 
klient zgodzi się na dłuższą przerwę, określając czas jej trwania).       
               cdn.
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Agnieszka Chojnowska, Broni-
sława Bielewska i Piotr Maciejew-
ski – z pewnością domyślają się Państwo, iż 
są to laureaci naszego wrześniowego konkur-
su. Gratulujemy serdecznie, zapraszając do 
redakcji (pływalnia, parter) po odbiór nagród 
książkowych, ufundowanych jak zwykle przez 
Mariusza Kozłowskiego z księgarni 
„Koziołek”. I, oczywiście, zachęcamy do 
udziału w kolejnych zabawach. Dziś do wygra-
nia biografia Tiny Turner „Po prostu najlep-
sza”, wywiad - rzeka z byłym premierem Ka-
zimierzem Marcinkiewiczem i gratka 
dla miłośników sportu – książka o najdroższym 

Wiemy, ile kosztuje, ale pytamy, skąd pochodzi

We wrześniu „odlotową” nagrodę, czyli album 
o samolotach militarnych, odebrała Helena 
Oleksiak

piłkarzu świata Neymarze, napisana w cza-
sach, gdy dopiero rozpoczynał on swoją przy-
godę z FC Barcelona. Jak widać na okładce, 
przechodząc do słynnej „Blaugrany” zawodnik 
kosztował – bagatela! – „zaledwie” 57 milionów 
euro! O tym, ile wart jest teraz, wiedzą z pew-
nością nie tylko osoby interesujące się sportem, 
bo o bajońskich kwotach za transfer 25-latka do 
Paris Saint-Germaine było ostatnio bardzo gło-
śno. Podobno gentlemani (i gentlemani) o pie-
niądzach nie rozmawiają (a już na pewno nie 
o sumach dziewięciocyfrowych, podawanych w 
euro), więc i my nie będziemy – zapytamy na-
tomiast Państwa o narodowość Neymara. Jeśli 

wiecie, z jakiego kraju pochodzi, macie szan-
sę na wygranie jednej z trzech – wskazanych 
przez siebie – książek, podarowanych nam 
przez Mariusza Kozłowskiego z księ-
garni „Koziołek”. Na odpowiedzi pod ad-
resem: redakcja@gizycko.pl czekamy 
do piątku, 13 października, do godz. 16.00 

                      Bogusław Zawadzki

Deszczowa aura – a ta, niestety, 
w tym roku dominuje – nie sprzy-
ja jeździe na rowerze (choć najgo-
rzalsi zwolennicy dwukołowców 
nie odstawiają ich nawet na dzień). 
Po wrześniowych opadach wiele 
osób „skazało” swoje jednoślady 
na kilkumiesięczne „bezrobocie”, 
kompletnie zapominając o jakże 
istotnym przygotowaniu pojazdu 
do zimowej przerwy. 

– A wiosną okazuje się, że gdzieś coś 
skrzypi, hamulce prawie nie działają, a 
łańcuch i inne części zaczyna zżerać rdza 
– mówi Piotr Fiedorowicz, właściciel 
sklepu rowerowego i serwisu przy placu Tar-
gowym w Giżycku. – Przy tym rozbraja mnie 
zawsze tłumaczenie właściciela roweru: 
„Przecież ja na nim od jesieni nie jeździłem! 
Gdy go wstawiałem do piwnicy, był jeszcze 
„na chodzie”. Od tamtej pory nawet go nie 
dotykałem”. O, i tu jest właśnie przysłowiowy 
pies pogrzebany.

Po pierwsze: rower przed dłuższym 
„garażowaniem” (a także po każdej jeździe 
w deszczu lub po błocie) należy dokładnie 
umyć i wytrzeć. Po drugie: najważniejszy jest 
łańcuch, który wymaga regularnego czysz-

„Nie wiem, co się stało – od jesieni nie jeździłem”
czenia i smarowania, co zapobiega jego sko-
rodowaniu. Po trzecie: klocki hamulcowe też 
lubią czystość – od czasu do czasu trzeba 
więc przetrzeć nie tylko ich okładziny, ale tak-
że felgi, na których zbiera się brud. Dopiero 
wówczas możemy życzyć rowerowi spokoj-
nego zimowego snu. 

– Jest jeszcze inna opcja, korzystna dla 
mnie, jako sprzedawcy rowerów – uśmie-
cha się Piotr Fie-
dorowicz. – Można 
odstawić na zimę 
brudny, nienasma-
rowany pojazd, a 
wiosną… zainwe-
stować kilkaset zło-
tych w nowe części 
lub nawet w nowy 
pojazd. Oczywiście 
serdecznie zapra-
szam na zakupy, 
ale jako rowerzysta 
wolałbym raczej za-
dbać o profesjonal-
ny przegląd.

A ten można 
wykonać w sklepie 
przy placu Targo-

wym. I to całkowicie za darmo! Na taki przy-
wilej może liczyć dwóch Czytelników (dwie 
Czytelniczki?) „Mojego Giżycka”, którzy jako 
pierwsi zadzwonią do Piotra Fiedorowicza 
(tel. 608-482-172) i prawidłowo odpowie-
dzą na pytanie: na jakim biegu – naj-
niższym czy najwyższym – łatwiej 
wjeżdża się pod górkę?

                    Bogusław Zawadzki

Nie posmarujesz, nie pojedziesz – mówi Piotr Fiedorowicz, 
przypominając, że najważniejszy w rowerze jest łańcuch
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GIŻYCKO BIEGA, GIŻYCKO JEŹDZI
Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu połączony ze sportową rywalizacją, a wszystko w fantastycznej leśnej 
scenerii. W drugi wrześniowy weekend giżycki las miejski stał się prawdziwą „mekką” dla miłośników rekreacji. W 
sobotę na leśnych duktach konkurowali biegacze, walczący o zwycięstwo w Potrójnej Pętli Mazurskiej, a dzień póź-
niej amatorzy jednośladów, którzy już po raz szesnasty stawili się na starcie Mazurskiego Wyścigu MTB o Puchar 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z obu imprez, autorami zdjęć 
są: Sławomir Kowalczyk i Jerzy Sowa.  

W rozpoczynającej rywalizację kategorii „superamator” od szesnastu 
lat najważniejsze jest ukończenie wyścigu i właśnie za to wszyscy 
uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale. Ciekawi jesteśmy, czy jest 
w Giżycku ktoś, kto skompletował dotychczas szesnaście krążków…

Główny wyścig „wyczynowców”. Na czele Piotr Fiedorowicz, z prawej 
Dominik Minkina, który na „kresce” zameldował się jako pierwszy. 
Popularny „Feliks” po upadku na ostatniej rundzie był trzeci, ale i tak 
wygrał swoją kategorię wiekową (a jego syn Sebastian triumfował 
wśród juniorów)

Ostatnie ustalenia przed startem do wyścigu kolarskiego. Od lewej: 
Dariusz Wasilewski (spiker zawodów), Krzysztof Miszkiel (zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko), Jerzy Gawarecki (organizator 
imprezy) i Wojciech Iwaszkiewicz (burmistrz Giżycka)

Karolina Sowa (na pierwszym planie) kontynuuje rodzinną tradycję. Jej 
tata Wojciech (z prawej) i wujek Jerzy byli niegdyś znakomitymi kola-
rzami. Obaj nadal „bawią się” w kolarstwo, startując w kategorii masters

Rozgrzewka to podstawa, o czym uczestnicy Potrójnej Pętli Mazurskiej 
wiedzą doskonale

Amatorzy biegania w lesie rywalizowali na trzech dystansach
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Na drodze giżycczan do ćwierćfinału WPP stanął wicelider czwartej 
ligi Znicz Biała Piska. Mecz miał się odbyć na boisku stadionie w Węgo-
rzewie, ale z powodu złego stanu boiska po opadach (wersja oficjalna) 
przeniesiono go do Białej Piskiej. Gospodarze wygrali 3:0, wszystkie gole 
zdobywając między 73. a 82. minutą. W lidze Mamrom też nie wiedzie 
się ostatnio zbyt dobrze. W ośmiu spotkaniach nasi reprezentanci zdo-
byli zaledwie 9 punktów, z czego siedem w pierwszych trzech meczach. 
Wrześniowe starcia z Zatoką Braniewo „u siebie”, czyli w Węgorzewie, i 
wyjazdowy mecz z Orlętami Reszel giżycczanie zremisowali (odpowied-
nio 1:1 i 2:2), ale w dwóch następnych – w Węgorzewie z MKS Korsze 
i ponownie w Białej Piskiej ze Zniczem – okazali się mniej skuteczni od 
rywali (porażki 1:2 i 0:1). Gole dla Mamr w tych meczach zdobyli: Jan 
Sidorowicz (2), Błażej Drężek i Damian Mazurowski. Po 
ośmiu kolejkach ekipa znad Niegocina plasowała się na 10. miejscu w ta-
beli. W październiku rywalami Mamr będą: Tęcza Miłomłyn (11. pozycja), 
Mrągowia Mrągowo (4.), lider Rominta Gołdap i Pisa Barczewo (7.). Je-
sienne boje o punkty giżycki zespół zakończy listopadowymi spotkaniami 
z Unią Susz i Motorem Lubawa oraz rozgrywanym awansem z wiosny 
pojedynkiem z Błękitnymi Pasym.                 Bogusław Zawadzki

Wrześniowa zadyszka „Gieksy”
To nie był dobry miesiąc dla czwartoligowych piłkarzy Mamr Giżycko. Podopieczni trenera Przemysława 
Kołłątaja pożegnali się z Wojewódzkim Pucharem Polski, a w czterech wrześniowych ligowych starciach (piąte 
zakończyło się już po zamknięciu tego numeru) zdobyli tylko dwa „oczka”. 

Piłkarze MKS Korsze (pomarańczowe koszulki) wyżej skakali, szybciej 
biegali i celniej strzelali niż ich rywale znad Niegocina. O piłkę walczy 
Bartłomiej Szafran (biała koszulka), z tyłu Krystian Wiszniewski
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Ogrom emocji gwarantują widzom organizatorzy Mistrzostw Strefy 
Polski Północnej w motocrossie. Kończąca tegoroczny cykl impreza 
odbędzie się 8 października na torze przy ul. Świętego Brunona w Gi-
życku, a według wstępnych szacunków na jej starcie może pojawić się 
prawie 150 zawodników. Warto zarezerwować sobie niedzielne popo-
łudnie (wyścigi od godz. 12.00) i wesprzeć dopingiem reprezentantów 
Klubu Motorowego w Giżycku, którzy w kilku grupach klasyfikowani są 
bardzo wysoko w łącznej punktacji. 8 października na trasie zobaczy-
my m.in. Pawła Morawskiego, Szymona Syrycę, Roberta 
Borkowskiego, Kacpra Ekstowicza, Artura Traczuka, 
Damiana Pietrukańca i Kamila Rabkowskiego. W klasy-
fikacji zespołowej KM Giżycko zajmuje bardzo dobre 13. miejsce w 
stawce 42 ekip.                                      Bogusław Zawadzki

Niedziela z motocrossem

A tak na giżyckim torze motocrossowcy „latali” rok temu
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Dwanaście zwycięstw, cztery remisy, 58 zdobytych i 21 straconych 
bramek – taki jest bilans Żaglowni Panaś, świeżo upieczonego mistrza 
Giżycka piłkarskich szóstek. Rozgrywki na „Orliku” zakończyły się 27 
września, a losy korony rozstrzygnęły się w ostatniej kolejce. Doszło 
w niej do starcia dwóch zdecydowanie najlepszych, niezwyciężonych 
w tym sezonie drużyn: wspomnianej Żaglowni i broniącej tytułu 
Blaugrany, która przystąpiła do meczu z dwoma punktami przewagi 
nad rywalem. Nie zdołała jej jednak utrzymać na boisku, przegrywając 
0:2 i ostatecznie kończąc zmagania na 2. pozycji ze stratą 1 „oczka” 
do triumfatora rozgrywek. Trzecie miejsce wywalczyli pozezdrzańscy 
Amatorsi. Królem strzelców został Maciej Kudyk z Blaugrany 
(25 goli), który wyprzedził ubiegłorocznego zwycięzcę klasyfikacji 
snajperów Piotra Pawlika z Iskry Kamionki (22) i Kacpra 
Serowika z Hotelu Santa Monica (20). Więcej o lidze „orlikowej” na 
stronie www.mosir.gizycko.pl.                                                 bz

Mistrz nie obronił tytułu

Wielki finał. Przy piłce Michał Sadłos z Blaugrany, obok Grzegorz 
Ostrowski z Żaglowni Panaś. W tle bramkarz „Barcy” Rafał Koleśnik 
oraz jej filary: Mateusz Dębek i Krzysztof Koleśnik 
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Powstanie Akademii to kolejna – po niezapomnianym lipcowym 
„Mazury Basket Weekend - Vigors reaktywacja” – inicjatywa GSMK, 
mająca na celu powrót koszykówki do Giżycka. 

– Łączy nas pasja do tej dyscypliny – mówią członkowie Stowa-
rzyszenia. – Jako młodzi chłopcy pokochaliśmy basket i od wielu lat 
cieszymy się tym sportem. W trakcie treningów nauczymy dzieci i mło-
dzież wszystkich elementów koszykówki, dbając o prawidłowy rozwój 

i podwyższanie ogólnej sprawności 
fizycznej zawodników. Rozwiniemy u 
zawodników siłę, szybkość, wytrzyma-
łość, koordynację, gibkość, zwinność i 
skoczność, formy i metody treningowe 
dostosowując do wieku ćwiczących.

Tegoroczny nabór dotyczy rocz-
ników 2005-2008. Zajęcia będą się 
odbywały w poniedziałki i środy (godz. 
18.00) w hali Szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul. Wiejskiej 50 (Wilanów). Szcze-
gółowe informacje na temat działalno-
ści Akademii Koszykówki można uzy-
skać pisząc na adres: kksvigors@
hotmail.com, na Państwa pytania 
chętnie odpowiedzą również Łukasz 
Urbaniak (tel. 663-235-978) i Ma-
ciej Zubowicz (tel. 604-289-360), 

MALI VIGORSI NA START – RUSZA AKADEMIA KOSZYKÓWKI!
„Aktywujcie swoje dzieciaki! Nie pozwólcie, aby zapuściły korzenie przed komputerem!” – apelują członkowie 
Giżyckiego Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, pod egidą którego działać będzie Akademia Koszykówki. 
Szkolenie następców legendarnych Vigorsów ruszyło w tym miesiącu. 

Fanów koszykówki zachę-
camy do lektury monografii 
Vigorsów. Ostatnie bezpłatne 
egzemplarze książki czekają 
na Państwa w naszej redakcji

Maciej Kudyk został zwycięzcą Letniego Grand Prix Giżycka 
w tenisie ziemnym. Tegoroczny cykl składał się z trzech turniejów (po-

pularny „Kujo” wygrał dwa z nich), w których ogółem rywalizo-
wało piętnastu zawodników z Mrągowa, 

Węgorzewa, Gołdapi, Kętrzyna, 
Buder, Wilkas, Olecka, Pisza 
i Giżycka. Drugie miejsce w 
LGPG wywalczył kętrzynianin 
Mariusz Donat, a trzecie 
Marcin Łobodziński z 
Giżycka. Dla Macieja Kudyka 
było to już piąte zwycięstwo 
w letnim cyklu. Tegoroczny 
sezon 34-letni giżycczanin 
zakończył startem w tur-
nieju w Jabłoni, w którym 
zajął znakomite drugie 
miejsce (w stawce 20 
zawodników), w finale 
przegrywając z repre-
zentantem gospodarzy 
dopiero po supertie-

-breaku.                      bz

PIĄTA „PATERA” KUDYKA
Giżycczanin Łukasz Broź zdobył jedną z czterech bramek dla 

Legii Warszawa w spotkaniu mistrzów naszego kraju z trzecioligowym 
Ruchem Zdzieszowice w 1/8 Pucharu Polski. Popularny „Diabeł” przy-
pomniał kibicom w całym kraju, że „jedenastki” to jego specjalność 
(nie tylko wykonywanie, ale często także wypracowywanie), ze stoic-
kim spokojem pokonując bramkarza rywali w 18. minucie. To trzecie 
w karierze trafienie Łukasza w barwach drużyny z Łazienkowskiej – 
poprzednie gole giżycki obrońca Legii także zdobył w rozgrywkach o 

Puchar Polski (pamiętna 
„bomba” w starciu z byd-
goskim Zawiszą i trafienie 
z rzutu karnego w potycz-
ce z Pogonią Szczecin). 
Strzelecki dorobek Łuka-
sza w grach na najwyż-
szym krajowym szczeblu 
uzupełniają ligowe gole 
w latach 2009-2013. 
Jako piłkarz łódzkiego 
Widzewa „Diabeł” strzelił 
dziesięć goli w Ekstrakla-
sie i jednego w pierwszej 
lidze.              bz

„Diabeł” trafił w Pucharze

Po wakacyjnej przerwie na giżyckim lodowisku wznawia 
działalność Akademia Łyżwiarstwa Figurowego, funkcjonująca 
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Giżycku. Zajęcia pod 

Zostań mistrzem tafli opieką wykwalifikowanej kadry będą prowadzone w trzech grupach: 
początkujący („Szkółka Nauka Jazdy”, dzieci w wieku 6-10 lat), grupa 1 
(dzieci doskonalące technikę jazdy na łyżwach) i grupa 2 (dzieci uczące 
się podstaw łyżwiarstwa figurowego). Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem 530-283-777 oraz na stronie internetowej 
www.lodowiskogizycko.pl.                                            bz

Łukasz Broź rozwiązał worek z bramkami 
w pucharowym starciu Legii z Ruchem 

W Giżycku Maciej Kudyk nie ma sobie 
równych na korcie
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którzy wraz z Przemysławem Poczynkiem, Danielem Ku-
jawskim i Kamilem Słowikowskim będą prowadzić zajęcia z 
młodymi koszykarzami. Zainteresowanych zapraszamy ponadto na fa-
cebookowe profile Giżyckiego Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki 
i KKS Vigors Giżycko.                                                 

            Bogusław Zawadzki
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Giżycczanin Artur Korc i Przemysław Wegner z Poznania 
nie przywieźli do Polski medalu z Mistrzostwa Świata w Parakolarstwie 
(tandemy). W czasówce na dystansie 31 kilometrów nasz duet 
uplasował się na 6. pozycji („Pojechaliśmy równo, ale trochę wolno” – 
ocenił partner popularnego „Korka”), a w wyścigu ze startu wspólnego 
(109 kilometrów) mazursko-wielkopolski team minął linię mety na 4. 
pozycji (czas taki sam jak srebrni i brązowi medaliści). Parakolarskie 
mistrzostwa globu odbyły się na początku września w Pietermaritzburgu 
(Republika Południowej Afryki).                                                          bz

Tym razem bez „pudła”

Artur Korc (pilot) i Przemysław Wegner należą do ścisłej światowej 
czołówki w parakolarstwie

Medalowa kolekcja giżycczanina Jakuba Kochanowskiego 
nie powiększyła się po siatkarskich Mistrzostwach Europy, rozegranych 
w naszym kraju na przełomie sierpnia i września. Reprezentacja Polski 
po przegranym 0:3 barażu ze Słowenią zajęła w imprezie dopiero 10. 
miejsce, ale akurat 20-letni środkowy olsztyńskiego AZS Indykpol (de-
biutujący w seniorskiej imprezie rangi mistrzowskiej) swojego występu 
wstydzić się nie musi. Trener Ferdinando de Giorgi nie dał Kubie 
i kilku innym młodym zawodnikom zbyt wielu szans na zaprezentowa-
nie umiejętności (a szkoda!), stawiając głównie na doświadczonych 
graczy. Ci zaś – zwłaszcza Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga, 
Dawid Konarski i Michał Kubiak – zawiedli na całej linii.

Teraz młody giżycczanin zamierza skupić się na grze w klubie, zda-
jąc sobie sprawę, iż dobra postawa na krajowych parkietach zaowocuje 
kolejnymi powołaniami do reprezentacji. W przededniu nowego sezonu 

PlusLigi „middle blocker” Ko-
chanowski i spółka z Indykpolu 
wygrali w Warszawie XII Me-
moriał Zdzisława Ambroziaka, 
pokonując w finale Trefl Sopot 
3:2, a w rozgrywkach grupo-
wych odprawiając bez straty 
seta mistrzów kraju i zdobyw-
ców Pucharu Polski – siatkarzy 
ZAKSY Kędzierzyn-Kożle. Olsz-
tynianie zdobyli też trzy z sied-
miu nagród indywidualnych, a 
Kuba wrócił do domu ze statuet-
ką dla najlepszego blokującego 
turnieju.                                 bz

Po kadrze czas na ligę
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Piłkarskie szlify 27-letni dziś Marcin 
Budziński zdobywał w Mamrach, ale co 
ciekawe – nigdy nie zagrał w pierwszej 
drużynie „Gieksy”. Jako nastolatek za-
mienił bowiem Mazury na Pomorze, 
a konkretnie na Gdynię. W tamtejszej 
Arce występował najpierw w zespole 
juniorów, a 13 września 2008 roku za-
debiutował w seniorskiej Ekstraklasie 
(w przegranym 0:2 meczu z warszaw-
ską  Legią). Na swojego pierwszego 
gola  (i – jak się okazało – jedynego w 
92 meczach w barwach „Żółto-Niebie-
skich”, nie licząc samobójczego trafie-
nia w Pucharze Ekstraklasy z GKS Beł-
chatów) Marcin czekał do 21 listopada 
2009 roku. W wyjazdowej potyczce z 
Piastem Gliwice giżycczanin pojawił się 
na boisku dopiero w 55. minucie, a tuż 
przed końcowym gwizdkiem zapewnił 

Arce remis 2:2. W sezonie 2011/2012 w przerwie między rundami „Budzik” 
(były reprezentant Polski U-19, U-20 i U-21) został wypożyczony na pół 
roku do Cracovii Kraków, która po tym okresie skorzystała z opcji pierwoku-
pu 22-letniego wówczas pomocnika. W grodzie Kraka piłkarz spędził pięć 

Z miasta smoka do kraju kangurów
Marcin Budziński postanowił zmienić klimat. Wychowanek Mamr Giżycko, a ostatnio piłkarz Cracovii Kraków 
podpisał dwuletni kontrakt z czwartą drużyną ligi australijskiej i zdobywcą Pucharu Australii Melbourne City FC. 
Za kopanie futbolówki na Antypodach popularny „Budzik” zarobi 200 tysięcy euro rocznie. 

i pół roku, w 171 oficjalnych występach (Ekstraklasa, I liga, Puchar Polski) 
strzelając dla „Pasów” 26 bramek i 22 razy asystując przy golach. Powo-
dem nieprzedłużenia kontraktu po zakończeniu minionego sezonu był brak 
porozumienia w kwestiach finansowych. 

Rozgrywki o mistrzostwo Australii ruszają 6 października. Powodzenia, 
„Budzik”!                                                                Bogusław Zawadzki

Jakub Kochanowski w pełnej krasie  

Transfer Marcina Budzińskie-
go to najważniejsza informa-
cja września na stronach inter-
netowych Melbourne City FC, 
na których można obejrzeć 
m.in. kapitalne gole giżyccza-
nina w polskiej Ekstraklasie

Marcin Budziński (trzeci z prawej) w drużynie Gwiazd podczas 
corocznego Turnieju o Puchar Łukasza Brozia. Pierwszy z prawej 
stoi patron grudniowych zmagań w Giżycku – obecnie nasz jedyny 
reprezentant w piłkarskiej Ekstraklasie
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