
1



2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Nikt już chyba nie pamięta, kiedy odbył się ostatni seans w kinie 

„Fala”. Zapewne minęło już co najmniej 10 lat, a może i więcej... Ostat-
nim filmem, jaki tam oglądałem, był chyba „Pan Tadeusz” w 1999 roku. 
Kilka lat później Miasto nabyło sam budynek kina, wykonano nawet pew-
ne koncepcje architektoniczne, oszacowano koszty remontu, chyba na 
ponad 10 000 000 zł i... kino „Fala” przestało funkcjonować, a budynek 
zamknięto na cztery spusty. Trwa to do dziś.

Ten stan nie był i nie jest do zaakceptowania. Najpierw trzeba było 
uporządkować sprawy własności i dopiero od 24 listopada 2016 r. osta-
tecznie staliśmy się właścicielem gruntu pod budynkiem, ponieważ do 
tego czasu należał on do... Województwa Mazowieckiego. Czyli mieliśmy 
jakby fragment Warszawy w Giżycku! Negocjacje z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego trwały kilka miesięcy i ostatecznie udało się 
ustalić całkiem korzystną cenę. Działkę pod kinem położoną w centrum 
Giżycka zakupiliśmy bowiem za niecałe 98 000 zł. Jak na centrum miasta 
to kwota wręcz symboliczna.

Niestety, budynek był bardzo długo wyłączony z 
eksploatacji. Obecnie jego stan nie jest najlepszy, co 
zapewne widać gołym okiem. Został już zabezpieczony 
i zamówimy kompleksową ocenę jego stanu technicz-
nego. Będzie potrzebna, ponieważ chcę umożliwić za-
inwestowanie w budynek kina „Fala” i okoliczne tereny 

– w tym plac zabaw na ulicy 
Mickiewicza. Będziemy sta-
rali się zainteresować tym 
terenem inwestorów. Plan 
miejscowy jest dość ela-
styczny, ale przewidziane 
są tam w zasadzie usługi 
dla ludności np. sport, re-
kreacja, kultura. Uważam, 
że takie funkcje powinny być tam zachowane. Tak jak 
charakterystyczna mozaika na froncie budynku. Chciał-
bym, aby ocalała. Jeżeli będzie taka konieczność (moż-
liwość?), mogłaby być przeniesiona do wnętrza jako 
kawałek historii Giżycka... Tak jak sam budynek kina, 
który zasługuje na nowe życie – tak jak kilka innych, do 
tej pory nieco zapomnianych miejsc... 

Odbudowaliśmy zniszczony pożarem budynek na 
ul. Kościuszki, zakończyliśmy sprawę pasażu i „Nico-
li”, uporządkowaliśmy Kolejową, sukcesywanie odna-
wiamy obiekty w twierdzy, przyszedł czas na „Falę”! 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli przedstawił kryteria i 
terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów 
przedszkolnych w tych szkołach i przedszkoli miejskich w roku szkol-
nym 2018/2019. Wnioski o przyjęcie dziecka do przed-
szkola lub „zerówki” można składać od 1 marca do 
30 marca (termin w postępowaniu uzupełniającym: 17 
- 19 kwietnia), a do klas pierwszych – od 1 marca do 4 
kwietnia (w postępowaniu  uzupełniającym: 23 kwiet-
nia - 11 maja). 

– Weryfikację wniosków, składanie pisemnych oświadczeń rodzi-
ców kandydatów o woli przyjęcia w poczet placówki oraz ogłoszenie 
list przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym planujemy 
w kwietniu – mówi Piotr Szulc, dyrektor MZOSiP w Giżycku. – 16 
kwietnia poznamy nazwiska przedszkolaków i „zerówkowiczów”, a 

Zapisz pierwszaka lub przedszkolaka

• Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Gimnazjalna 1 (sp1@gizycko.pl, tel. 87/428-24-16)
• Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Warszawska 39 (sp2@gizycko.pl, tel. 87/428-25-38)
• Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Wiejska 50 (sp3@gizycko.pl, tel. 87/428-21-35) 
• Szkoła Podstawowa nr 4 
ul. 3 Maja 21 (sp4@gizycko.pl, tel. 87/428-36-68)
• Szkoła Podstawowa nr 7 
ul. Wodociągowa 8 (sp7@gizycko.pl, tel. 87/428-90-60)
• Przedszkole Miejskie nr 1 
ul. Drzymały 9 (pm1@gizycko.pl, tel. 87/428-33-97)
• Przedszkole Miejskie nr 4 
ul. Jagiełły 3 (pm4@gizycko.pl, tel. 87/428-98-38)

Magiczna „setka” nie pękła (jeszcze), ale i tak powody do satysfak-
cji my, giżycczanie, mamy ogromne. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy podsumowała tegoroczną akcję w naszym mieście. Z 
oficjalnego rozliczenia, nadesłanego do Giżyckiego Centrum Kultury, 
wynika, iż podczas 26. Finału WOŚP nad Niegocinem ze-
brano 95 358,53 zł. 

Orkiestra „głośniejsza” – Kwota jest o prawie 357 zł wyższa 
od tej, którą podawaliśmy tuż po zakończe-
niu styczniowej kwesty – mówi Marcin 
Prusik, szef sztabu WOŚP w Giżycku. 
– Do tamtej sumy doliczono bowiem pie-
niądze z internetowych aukcji oraz środki 
po wymianie waluty obcej i wycenie war-
tości precjozów, podarowanych Orkiestrze 
przez darczyńców.                                            bz

cztery dni później pierwszaków. Terminy w postępowaniu uzupełniają-
cym to odpowiednio: 30 kwietnia i 31 sierpnia.

Piotr Szulc przypomina, iż rekrutacji do klas pierwszych szkół pod-
stawowych podlegają tylko dzieci zamieszkałe poza obwodem danej 
szkoły. Maluchy mieszkające „w obwodzie” placówki przyjmowane są 
„z urzędu” na podstawie zgłoszenia. Szczegółowych informacji 
na temat rekrutacji można zasięgnąć w Miejskim Ze-
spole Obsługi Szkół i Przedszkoli (Urząd Miejski, tel. 
87/428-29-35 lub 87/428-732-41-30), na miejskich stro-
nach internetowych (giżycko.pl i mojegizycko.pl) oraz 
w szkołach i przedszkolach (kontakty w ramce).

          Bogusław Zawadzki
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AKTUALNOŚCI

Niedługo wiosna, Drodzy Państwo, i wszystko

stanie się takie… wiosenne. No, prawie

wszystko, bo czas – jak co roku o tej porze

– będziemy mieć letni. Przypominamy

o przestawieniu swoich czasomierzy w nocy

z 24 na 25 marca – o godzinę do przodu!

WIOSNĄ NA LETNI
„A po lutym marzec śpieszy, koniec zimy wszystkich cieszy”.

„Niedziela będzie dla nas” – tak ponad 
pół wieku temu śpiewali niezapomniani 
„Niebiesko - Czarni”, a dziś przebój ten 
z nieukrywaną radością nucą sobie pod 
nosem pracownicy sklepów (zwłaszcza 
sieciówek). Od marca wchodzi bowiem w 
życie przepis o częściowym zakazie han-
dlu w niedziele i święta, na mocy którego 
sklepy (a przynajmniej ich zdecydowana 
większość) będą czynne  tylko w pierw-
szą i ostatnią niedzielę miesiąca (wyjąt-
kami kwiecień i grudzień). Od przyszłego 
roku zakupy zrobimy wyłącznie w ostatnią 
niedziele, a od roku 2020 zacznie obo-
wiązywać całkowity zakaz handlu w ostat-
nim dniu tygodnia. Zdaniem niektórych 
ekspertów ustawa podpisana w styczniu 
przez prezydenta Andrzeja Dudę jest 
„mocno dziurawa”, a chodzi o 32 wyjątki. 
Spod zakazu handlu wyłączono bowiem 
m.in. stacje benzynowe, apteki, piekar-
nie, cukiernie, lodziarnie, pocztę, punkty z 
pamiątkami i dewocjonaliami, placówki na 
dworcach czy sklepy internetowe.      bz

Dwie w miesiącu

NIEDZIELE 
HANDLOWE I NIEHANDLOWE

MARZEC      4 11 18 25
KWIECIEŃ    1 8 15 22 29
MAJ    6 13 20 27
CZERWIEC  3 10 17 24
LIPIEC   1 8 15 22 29
SIERPIEŃ 5 12 19 26
WRZESIEŃ  2 9 16 23 30
PAŹDZIERNIK 7 14 21 28
LISTOPAD   4  11 18 25
GRUDZIEŃ   2 9 16 23 30

Mamy już w Giżycku Jarmark Bożona-
rodzeniowy, będziemy mieć także Jarmark 
Wielkanocny. Pierwsza edycja imprezy, or-
ganizowanej przez Giżyckie Centrum Kultury, 
odbędzie się 25 marca (niedziela) na miejskim 
targowisku. Świąteczny kiermasz rozpocznie 
się już o godz. 9.00, a od południa planowany 
jest dwugodzinny program artystyczny. Będą 
więc pląsy i śpiewy Zespołu Ludowego „Ster-
ławiacy”, będą gry, zabawy i animacje (oczy-
wiście ściśle związane z Wielkanocą), mi-
strzowie rękodzieła pokażą nam swój kunszt, 
a uczestnicy ogłoszonego kilka dni temu kon-
kursu na najładniejszą palmę odbiorą dyplomy 

Jarmark w Palmową Niedzielę
i zasłużone nagrody. Zainteresowanym kon-
kursem przypominamy, że palmy muszą być 
wykonane samodzielnie z materiałów natural-
nych (bukszpan, bibuła, wstążka, suche lub 
sztuczne kwiaty), a ich minimalna wysokość to 
1 metr. Prace konkursowe (zawinięte 
w celofan) z kartką z danymi autora 
(imię, nazwisko, telefon, e-mail) na-
leży przesłać lub przynieść do GCK 
do 21 marca. Jury oceni palmy pod kątem 
samodzielności i estetyki wykonania, inwencji 
twórczej, bogactwa i doboru materiałów, a 
następnie przyzna nagrody w wysokości 300, 
200 i 100 złotych.  Bogusław Zawadzki

Główną zaletą Karty są zniżki przy korzy-
staniu z miejskich obiektów i nie tylko Z GKM 
taniej zapłacimy za bilet na basen (do 30%), 
lodowisko (30 - 40%), do twierdzy Boyen 
(symboliczna złotówka zamiast dotychcza-
sowych 12 zł) czy na imprezy organizowane 
przez GCK (ulga do 20% i pierwszeństwo w 
odbiorze bezpłatnych wejściówek przy limito-
wanej liczbie miejsc). Posiadacze Karty będą 
także mieli prawo do bezpłatnego korzystania 
z komunikacji miejskiej (w granicach miasta) i 
do zakupu tańszego o 2 zł biletu do giżyckie-
go kina. Kierownicy wspomnianych obiektów 
otrzymali już elektroniczne terminale i zostali 
wstępnie przeszkoleni z ich działania. Więk-
szość ulg wejdzie w życie od września (do 
tego czasu rzesza posiadaczy GKM z pewno-
ścią się powiększy). 

– W kolejnym etapie chcemy włączyć do 
projektu przedsiębiorców i innych partnerów 
– mówi burmistrz Wojciech Iwaszkie-

Z KARTĄ MIESZKAŃCA DUŻO TANIEJ
Trzysta sześćdziesiąt cztery osoby wnioskowały o wydanie Giżyckiej Karty 
Mieszkańca w pierwszych trzech tygodniach funkcjonowania programu. 
To sporo, biorąc pod uwagę fakt, iż większość giżycczan nie złożyła jesz-
cze zeznania podatkowego, niezbędnego do… złożenia wniosku o GKM. 

wicz. – Dzięki temu Giżycka Karta Miesz-
kańca będzie funkcjonować jak tradycyjna 
karta lojalnościowa.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i 
dobrowolne. Wnioski o wydanie GKM (dostęp-
ne w miejskich instytucjach) należy składać w 
Punkcie Obsługi Klienta (Urząd Miejski, pokój 
nr 7). Przypominamy, że Karta przysługuje 
osobom rozliczającym podatek dochodowy 
w giżyckim Urzędzie Skarbowym, deklaru-
jącym miasto nad Niegocinem jako miejsce 
zamieszkania (nie zameldowania!). Przy 
składaniu wniosku należy okazać dowód oso-
bisty i pierwszą stronę PIT za poprzedni rok, 
poświadczoną przez „skarbówkę”. Wszystkie 
informacje dotyczące Giżyckiej Karty Miesz-
kańca znajda Państwo na stronie gkm.gizyc-
ko.pl, pomocą w tym zakresie słuzą również 
pracownice Biura Promocji i Polityki Społecz-
nej Urzędu Miejskiego (pokój nr 116, tel. 798-
617-629).                Bogusław Zawadzki
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Jest zima, więc musi być… troszkę wolniej
Okres zimowy często spowalnia tempo niektórych inwestycji (co jest sprawą naturalną – nie wszystkie 
prace da się bowiem wykonywać przy niskim temperaturach), niemniej o długotrwałych przestojach w 
przypadku przedsięwzięć realizowanych w Giżycku nie ma mowy. U nas ciągle coś się dzieje. Zapraszamy 
Państwa do obejrzenia zdjęć z najważniejszych inwestycji prowadzonych obecnie nad Niegocinem.

Ci, którzy dawno nie byli w porcie „Ekomarina”, ze zdziwienia szeroko 
otwierają usta. Nowoczesna siedziba nowej bazy żeglarskiej rośnie jak 
na drożdżach (i wzwyż, i wzdłuż). Budynek powinien być gotowy do 
oddania jeszcze przed wakacjami

Świeży wizerunek zyskał kolejny element twierdzy Boyen. Stare po-
niszczone ławki w fortecznym amfiteatrze zastąpiły nowe siedziska. 
Wymiana była możliwa dzięki uczestnictwu miasta w dwuletnim pro-
jekcie „Interreg Litwa – Polska”

A to już rondo na skrzyżowaniu szosy Obwodowej z ulicami Świderską i Nowowiejską. Na początku lutego wprowadzono oczekiwane zmiany w 
ruchu drogowym, na około trzy miesiące zamykając wjazd z „Obwodnicy” na ul. Świderską (i vice versa). Obecnie dojazd do Świderskiej (od strony 
Olsztyna) możliwy jest ulicami Rolniczą i Klonową, zaś od strony Orzysza – rondem przy alei 1 Maja, ulicą Węgorzewską, przez Spytkowo i Świdry.

Trwa remont pieszego pasażu w pobliżu kościoła ewangelickiego. Za-
kres robót obejmuje nie tylko wykonanie nowej nawierzchni i zieleni, 
ale również montaż słupów oświetleniowych i ustawienie elementów 
tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

Patrząc na plac budowy przed Szkołą Podstawową nr 3 na razie trud-
no jest uwierzyć, że już za kilka miesięcy giżycki Wilanów będzie się 
szczycił nowoczesnym kompleksem sportowo - rekreacyjnym, którego 
będą nam zazdrościć nie tylko w najbliższej okolicy…
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Antek to – jak widać na naszych zdję-
ciach – wspaniały niespełna sześciolatek, 
walczący z postępującą dystrofi ą mięśniową 
Duchenne’a, która atakuje nie tylko mięśnie 
kończyn, ale niszczy również inne narządy (w 
tym serce i płuca). Cierpiący na tę chorobę 
(dotyka ona 1 na 35 tysięcy noworodków) wy-
magają stałej opieki wielu specjalistów (m.in. 
pediatry, neurologa, ortopedy, dietetyka i psy-
chologa) – niestety, skutecznego lekarstwa 
ciągle nie wynaleziono, a jedynym sposobem 
na spowolnienie postępów dystrofi i jest inten-
sywna i systematyczna rehabilitacja 

– Zachęcam Państwa do dzielenia się 
„przysłowiową złotówką” podczas zaplano-

wanych zbiórek towarzyszących wydarzeniom w naszym mieście 
w 2018 roku – mówi burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkie-

TO JEST ROK MAŁEGO ANTOSIA!
Jedną z wizytówek tej kadencji naszego samorządu jest całoroczne wsparcie leczenia wybranego młodego 
mieszkańca Giżycka. Pomagaliśmy – jako mieszkańcy – zmagającemu się z wadą serca Krystianowi Czyrce, 
cierpiącemu na hipoplazję ciała modzelowatego Bartusiowi Frączkowi i będącemu w śpiączce Adrianowi 
Jaroszowi. W tym roku pomożemy zaś Antosiowi Żochowskiemu!

wicz. – W poprzednich latach 
przeprowadziliśmy wiele akcji 
charytatywnych, których efekty 
pozytywnie wpłynęły na sytuację 
małych giżycczan i ich rodziców w 
nierównej walce o to, co najważ-
niejsze. W walce o życie. Nadzieja 
umiera ostatnia, a każda bezintere-
sowna pomoc jest bezcenna. 

Antosiowi pomóc można rów-
nież za pośrednictwem Stowarzy-
szenia na rzecz Chorych z Chorobą 
Nowotworową „Promyk”. Środki na 
leczenie chłopca można przekazać 
w formie 1% swojego podatku do-
chodowego (przy rozliczeniu rocz-
nym).     Bogusław Zawadzki

Coroczne spotkanie w Ratuszu odbyło się z inicjatywy szefo-
wej Centrum Profi laktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewy 
Ostrowskiej, a oprócz najważniejszych bohaterów – czyli krwio-
dawców – wzięły w nim udział przedstawicielki giżyckiego Oddziału 
Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Olsztynie. Z danych, przedstawionych przez Bożenę Filipek, 
wynika, iż w naszym mieście RCKiK organizuje około 60 akcji, a pobie-
ranych jest średnio około 20 tysięcy donacji (woreczków) krwi rocznie 
(w całym kraju – 1,2 mln donacji). Podczas dyskusji zwracano uwagę 
na konieczność stałego propagowania idei krwiodawstwa, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia, często nieświadomego niewątpliwych korzy-
ści, a mentalnie – przez krzywdzące dla dawców plotki – nastawionego 
na nieistniejące zagrożenia. Uczestnicy spotkania podkreślali, iż od-
dawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, a dzielenie się zdrowiem z 
potrzebującymi to najwspanialsze „zajęcie” na świecie.

           Bogusław Zawadzki

NAJWSPANIALSZE „ZAJĘCIE” NA ŚWIECIE
Zwiększenie promocji krwiodawstwa w 
społeczeństwie sugerowali uczestnicy 
spotkania, które odbyło się 20 lutego 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go. Dawcom krwi z Giżycka i okolic za 
ratowanie życia innym ludziom podzię-

kował burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, wręczając ze-
branym drobne upominki. 

Punkt pobrań w Giżycku mieści się na parterze „starej” przy-
chodni przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 (tel. 87/428-18-96) i 
czynny jest codziennie od godz. 7.00. Krew mogą oddawać osoby 
w wieku 18-65 lat, ważące powyżej 50 kg, spełniające określone 
warunki dotyczące stanu zdrowia.

Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz wręczył upominki wszystkim uczest-
nikom spotkania, wśród których – jak widać – nie zabrakło przedstawi-
cieli młodego i… młodszego pokolenia

Do tego, że warto zostać krwiodawcą, przekonywał giżycki rekordzista 
w ilości oddanej krwi Krzysztof Konieczka (w środku)

GDZIE ODDAĆ KREW?
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STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, ZWIĄZKI

Fundacja SEDEKA: KRS 0000338389
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie: KRS 
0000116212 - w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1 %” należy wpisać: OSP W SPYTKOWIE
Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran”: KRS: 
0000270261 (Fundacja Studencka młodzi – młodym) - w ru-
bryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy 
wpisać: GKSN „KORMORAN” GIŻYCKO 3486
Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich 
Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY”: KRS 00000221902 (Funda-
cja „Żyć z Chorobą Parkinsona”) - w rubryce „Informacje uzu-
pełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: GIŻYCKIE  
STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA, ICH 
RODZIN I PRZYJACIÓŁ „TULIPANY”
Stowarzyszenie na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworo-
wą „Promyk” w Giżycku: KRS 0000030497
Mazurska Akademia Piłkarska: KRS 0000086043 - w rubry-
ce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy 
wpisać: MAP
Giżycki Klub Sportowy „Mamry”: KRS 0000086043 (War-
mińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej) - w rubryce „Infor-
macje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 
GIŻYCKI KLUB SPORTOWY „MAMRY”

Stowarzyszenie Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE: KRS 
0000270261 - w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1 %” należy wpisać:  ACTIVE TENIS GIŻYCKO 6908
Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych „Dar Serca” RYSIPON – Dar Serca: KRS 0000034507
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ 
Animals Inspektorat w Giżycku: KRS 0000069730 (Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Ani-
mals) - w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegó-
łowy 1 %” należy wpisać: INSPEKTORAT W GIŻYCKU
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Po-
daruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżyc-
ku: KRS 0000358101 
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjal-
nych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”: KRS 0000202570
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Giżycku: KRS 0000073246
Polski Związek Niewidomych Koło Giżycko: KRS 
0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg War-
mińsko-Mazurski) - w rubryce „Informacje uzupełniające – 
cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: KOŁO GIŻYCKO 
ZHP Hufiec Giżycko: KRS 0000271499 (ZHP Chorągiew 
Warmińsko-Mazurska) - w rubryce „Informacje uzupełniają-
ce – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: HUFIEC GIŻYCKO 
Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie: KRS  0000036454 
Rotary Club Giżycko: KRS 0000077097
 

MIESZKAŃCY

Patrycja i Mikołaj Osieccy (Fundacja „Zdążyć z pomocą”): 
KRS 0000037904 (Patrycja) – w rubryce  „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 20978 OSIECKA PATRYCJA; 
KRS 0000037904 (Mikołaj) - w rubryce  „Informacje uzupełniające – 
cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 20977 OSIECKI MIKOŁAJ.
Aleksandra i Wiktor Wróblewscy: KRS 0000037904 (Fun-
dacja „Zdążyć z pomocą”) – w rubryce  „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 30844 ALEKSANDRA WRÓ-
BLEWSKA; KRS 00002777339 (Fundacja chorych na ze-
spół Dandy-Walkera) – cel szczegółowy 1 % należy wpisać: DLA 
WIKTORA WRÓBLEWSKIEGO.
Angelika Budzicka: KRS 0000030497 (Stowarzyszenie na 
Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Gi-
życku – w rubryce  „Informacje uzupełniające – cel szczegóło-
wy 1 %” należy wpisać: ANGELIKA BUDZICKA.
Adrian Jarosz: KRS 0000133671 (Fundacja Marka Kamiń-
skiego) - w rubryce  „Informacje uzupełniające – cel szczegóło-
wy 1 %” należy wpisać: DLA ADRIANA JAROSZA.
Krystian Czyrko: KRS 0000266644 (Fundacja Serce Dziecka 
im. Diny Radziwiłłowej) -  w rubryce „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: KRYSTIAN CZYRKO
Bartosz Frączek: KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z 
pomocą”) - w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1 %” należy wpisać: 28540 FRĄCZEK BARTOSZ

Oliwia Borowik: KRS 0000186434 (Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”) - w rubryce 
„Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy 
wpisać: OLIWIA BOROWIK 109/B 
Krzysztof Szachnowicz: KRS 0000086210 („Na ratunek 
dzieciom z chorobą nowotworową”) - w rubryce „Infor-
macje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 
KRZYSZTOF SZACHNOWICZ
Emilia Półtorak: KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „Informacje uzupełnia-
jące – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 6812 EMILIA 
PÓŁTORAK 
Teofil Sinkiewicz: KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 5059 SINKIEWICZ 
TEOFIL
Maciej Furmaniak: KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „Informacje uzupełniają-
ce – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 9853 MACIEJ 
FURMANIAK 
Piotr Pyrko: KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą”) - w rubryce „Informacje uzupełniające – 
cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 4354 PYRKO PIOTR 
Filip Czerniawski: KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”) - w rubryce „Informacje uzupełniające – 
cel szczegółowy 1%” należy wpisać: FILIP CZERNIAWSKI 

Początek roku to tradycyjnie czas składania zeznań podatkowych i okazja do wsparcia potrzebujących. 
Poniżej prezentujemy mieszkańców Giżycka i okolic oraz organizacje pożytku publicznego, którym mogą 
Państwo pomóc, przekazując 1% swojego podatku (wystarczy wpisać podany poniżej numer KRS oraz cel 
szczegółowy). Przypominamy, że  przekazanie jednego procenta nie obciąża podatnika i że aby wpisać oso-
bę lub stowarzyszenie do bazy na oficjalnej stronie miasta należy wysłać e-mail do Biura Promocji i Polityki 
Społecznej (promocja@gizycko.pl). 

JEDEN MAŁY WIELKI PROCENT
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… oferowanej w Punkcie Konsultacyjnym 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej (ul. Sikorskiego 3b, budynek Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej, tel. 87/428 51 63):
KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA 
dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach 
będących następstwem nadużywania alkoho-
lu - 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. 
17.00-19.00
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE 
dla osób uzależnionych i po leczeniu odwy-
kowym - wtorek, godz. 15.00-17.00, czwartek, 
godz. 17.00-19.00 (grupa wsparcia)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE 
w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uza-
leżnionych od alkoholu i substancji psycho-
tropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców 
- wtorek, godz. 15.30 - 17.30

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

Trzeci w tym roku „Giżycki Wieczór z 
Paszportem i Dowodem Osobistym” zapla-
nowano na 14 marca (środa). Tego dnia dy-
żury w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzę-
du Miejskiego (pokój nr 5, tel. 87/732-41-34) 
i w Punkcie Paszportowym (pokój nr 4b, 
tel. 87/732-41-63) będą pełnione do godz. 
20.00, co pozwoli na załatwienie formalności 
mieszkańcom pracującym w standardowych 
godzinach otwarcia Ratusza. W kolejnych 
miesiącach „Wieczory” planowane są w każ-
dą drugą środę: 11 kwietnia, 9 maja, 
13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 12 
września, 10 października, 14 listo-
pada i 12 grudnia.                   bz

Czternastego do dwudziestej

Miejska radna Magdalena Jurgie-
lewicz została ponownie wybrana na prze-
wodniczącą Zespołu do spraw Giżyckiego 
Budżetu Obywatelskiego. W jego skład weszli 
także: Dorota Karbownik (UKZR Niego-
cin), Anna Trześniewska (Stowarzyszenie 
na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj 
Dziecku Radość”), Elżbieta Kalinowska 
(Rada Miejska), Marzenna Sroka (Rada 
Miejska), Arkadiusz Połojański (Urząd 
Miejski), Jacek Stankiewicz (Urząd Miej-
ski), Grzegorz Witkowski (Urząd Miejski), 
Maria Borkowska (mieszkanka Giżycka), 
Olga Uminowicz (mieszkanka Giżycka) 
i Adrian Narbut (Młodzieżowa Rada Mia-
sta). Inauguracyjne spotkanie członków Ze-
społu (31 stycznia) zaowocowało przedstawie-
niem harmonogramu, z którego wynika, że już 
w marcu będzie można złożyć propozycje do 
bieżącej, szóstej edycji GBO. Weryfikacja i opi-
niowanie projektów planowane są w kwietniu, 

Marzec miesiącem składania projektów

Trwa kwalifikacja wojskowa, prowadzo-
na przez Wojskową Komendę Uzupełnień 
w Giżycku. W lutym przed komisją, której 
zadaniem jest ustalenie zdolności do czyn-
nej służby wojskowej, stawali mieszkańcy 
powiatu gołdapskiego, w marcu kwalifikacja 
planowana jest w powiatach: mrągowskim 
i węgorzewskim, a w kwietniu – w powiecie 
giżyckim. Siedziba komisji nad Niegocinem 
będzie się mieścić w internacie Zespołu Szkół 
Kształtowania i Agrobiznesu przy ul. Smętka 
7, a osoby zameldowane w Giżycku zostaną 
poddane badaniom w dniach 5-12 kwietnia. 
Przypomnijmy, iż obowiązkowi stawienia się 
do kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni 
w roku 1999 oraz urodzeni w latach 1994-
1998, nieposiadający określonej kategorii 
przydatności do armii. Wzywane są również  
osoby urodzone w latach 1997-1998, które zo-
stały czasowo uznane za niezdolne do służby, 
pełnoletni ochotnicy oraz kobiety z roczników 

Jak zdrowie? – pyta armia
1994-1999 (mające kwalifikacje do służby lub 
kształcące się w celu uzyskania tychże kwa-
lifikacji – głównie w szkołach i na uczelniach 
medycznych, weterynaryjnych czy psycholo-
gicznych). Zakończenie tegorocznej kwalifika-
cji giżycka WKU planuje na 26 kwietnia.     bz

w pierwszej połowie maja odbędą się lokalne 
spotkania mieszkańców, a między 14 maja a 8 
czerwca giżycczanie zdecydują w głosowaniu, 
które propozycje zostaną zrealizowane. Wyniki 
poznamy najpóźniej w połowie lipca, ewaluacja 
Budżetu przewidziana jest zaś we wrześniu. 

Przypomnijmy, że Giżycki Budżet Obywa-
telski to część miejskiego budżetu (konkretnie 
500 tysięcy złotych), o przeznaczeniu której – w 
głosowaniu nad zgłoszonymi przez siebie pro-
jektami – decydują sami mieszkańcy. Propozy-
cje można składać w pięciu kategoriach: kultu-
ra, edukacja, sport, ekologia oraz infrastruktura, 
urbanistyka i architektura. 

                      Bogusław Zawadzki

Co łączy podatek od nieruchomości, 
podatek rolny, podatek leśny i opłatę za 
dzierżawę terenu? Ano to, że 15 marca 
upływa termin zapłaty ich pierwszej raty. 
Przypomnijmy, że podatek od nierucho-
mości  w kwocie nieprzekraczającej 100 
złotych należy uiścić jednorazowo w ter-
minie płatności pierwszej raty. Natomiast 
do końca marca mamy czas na wniesienie 
opłat za użytkowanie wieczyste. Wpłat 
można dokonywać w kasie Urzę-
du Miejskiego (godz. 9.00 - 14.00), 
w kasach Banku Pekao S.A. (bez 
prowizji) na ul. Dąbrowskiego 12 
(godz. 8.00 - 18.00) i Olsztyńskiej 
15a (godz. 9.30 - 16.30) lub przele-
wem na konto tegoż banku (nr 64 
1240 5787 1111 0010 5856 4306).

                   bz

Czas na podatki
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Tym razem Palladini zaprezentował się w repertuarze francuskiej pio-
senkarki Dalidy, ale oprócz piosenek w śpiewnym języku znad Sekwa-
ny publiczność, która w komplecie stawiła się na walentynkowy koncert, 
usłyszała również miłosne kawałki po włosku, angielsku i polsku. 

A przed nami występ kolejnego znanego artysty i ponowna podróż 
po muzycznej Francji. W czwartek, 8 marca – czyli w Dzień Kobiet – „pod 

Dzień  Kobiet tym razem po francusku
W Święto Zakochanych – ale nie tylko dla zakochanych – w Giżyckim Centrum Kultury zaśpiewał Nicola Palla-
dini. Nie był to pierwszy występ tego artysty w naszym mieście, albowiem, jak z pewnością doskonale Państwo 
pamiętają, gościliśmy go rok temu na koncertach „Ciao, ciao, Bambina – nasze włoskie boskie piosenki” z 
okazji Dnia Kobiet.

1 MARCA (CZWARTEK)
godz. 8:30 (sekretariat)  – 15 sztuk (pierwszy koncert), 10 sztuk (drugi koncert) 
godz. 17:00 (sala nr 6) – 10 sztuk (pierwszy koncert) i 15 sztuk (drugi koncert) 

 
2 MARCA (PIĄTEK)

godz. 8:30 (sekretariat) - 10 sztuk (pierwszy koncert) i 15 sztuk (drugi koncert) 
godz. 17:00 (sala nr 6) - 15 sztuk (pierwszy koncert) i 10 sztuk (drugi koncert)

 
5 MARCA (PONIEDZIAŁEK)

godz. 8:30 (sekretariat) - 10 sztuk (pierwszy koncert) i 15 sztuk (drugi koncert) 
godz. 17:00 (sala nr 6) - 15 sztuk (pierwszy koncert) i 10 sztuk (drugi koncert)

 
6 MARCA (WTOREK)

godz. 8:30 (sekretariat) - 10 sztuk (pierwszy koncert) i 15 sztuk (drugi koncert) 
godz. 17:00 (sala nr 6) - 15 sztuk (pierwszy koncert) i 10 sztuk (drugi koncert)

niebo Paryża” zabierze nas aktor Jacek Borkowski. Artysta wystąpi 
w Giżycku dwukrotnie – o godz. 17.00 i 19.00, a bezpłatne wejściówki na 
koncerty można odebrać w Giżyckim Centrum Kultury przy ul. Konarskie-
go 8. Ze względu na przewidywane duże zainteresowanie kierownictwo 
GCK podjęło decyzję o dystrybucji zaproszeń po 50 dziennie w termi-
nach, które publikujemy w ramce:

Nicola Palladini lubi Giżycko, a giżycczanie – co widać na załączonym obrazku – lubią Nicolę Palladiniego. Nie każdemu artyście udaje się za-
pełnić salę podczas każdego swojego występu

Giżyckie Centrum Kultury zachęca do udziału 
w dwóch konkursach recytatorskich. 14 kwietnia o 
godz. 10.00 w siedzibie GCK przy ul. Konarskiego 
8 (sala kameralna) odbędą się eliminacje rejono-
we 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób 
starszych), a trzy godziny później w tym samym 

miejscu o prawo udziału w kolejnym etapie powalczą uczestnicy Konkursu 
Recytatorskiego „Spotkania z Poezją 2018” (dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów). Zgłoszenia chętnych do 9 kwietnia przyjmuje Graży-
na Darska (e-mail: grazyna.darska@gck.gizycko.pl).Więcej 
informacji o obu konkursach znajdą Państwo na stronie internetowej gck.
gizycko.pl.                                                                                             bz

Dla mistrzów słowa mówionego
… do „Ekomariny”. 2 marca (piątek) 

w sali konferencyjnej giżyckiego portu 
odbędzie się spotkanie z Jerzym Ko-
łakowskim – jedną z najbarwniejszych 
postaci żeglarskiej Polonii na wschodnim 
wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, orga-
nizatorem i uczestnikiem wielu imprez 
żeglarskich. Program piątkowego wyda-
rzenia zawiera m.in. pokaz zdjęć i krótkich 

filmów z różnych zakątków świata, opowieści o polskich żeglarzach w USA 
i na całym globie oraz dyskusję na ciekawy temat: „czy w Giżycku powinno 
powstać Muzeum Żeglugi Śródlądowej?”. Spotkanie z 70-letnim kapitanem 
„Kołkiem” rozpocznie się o godz. 18.00, wstęp wolny.                               bz

Kapitan  „Kołek” zaprasza…
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Tegorocznej imprezie towarzyszyć będzie niezwykła ekspozycja. 19 
marca o godz. 19.00 w sali kameralnej GCK planowany jest wernisaż 
pięciodniowej wystawy „Akordeon w Polsce i na świecie” (wstep wolny), 
podczas którego będą mieli Państwo okazję obejrzeć instrumenty z prze-
bogatej – liczącej 330 egzemplarzy – kolekcji Pawła A. Nowaka. To 
jedyny tego typu prywatny zbiór w Polsce i jeden z niewielu na Starym 
Kontynencie. W kolekcji znajdują się akordeony, harmonie, bajany, ban-
doneony, chromki, fisharmonie, koncertyny i harmonijki ustne. Muzyczne 

Marcin Wyrostek gwiazdą „Concertiny”
Po raz osiemnasty gościć będziemy w Giżycku mistrzów „kaloryfera”, jak żartobliwie mówi się o akordeonie. Na 
Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „Concertina” zapraszamy w dniach 
23 - 24 marca. Przesłuchania solistów i zespołów odbędą się w Państwowej Szkole Muzycznej, natomiast miej-
scem Koncertu Finałowego i występów gwiazd będzie Giżyckie Centrum Kultury.

eksponaty pochodzą z Europy, Ameryki Północnej i Azji, niektóre liczą po 
200 lat, wiele z nich jest jedynymi przedstawicielami „swojego gatunku” 
na świecie. 

Przesłuchania uczestników tegorocznej „Concertiny” (soliści – 23 
marca, zespoły – 24 marca) odbędą się w auli PSM przy ul. Kolejowej. 
Pierwszy dzień konkursowych zmagań zwieńczy koncert bodaj najpopu-
larniejszego polskiego akordeonisty Marcina Wyrostka (zwycięzca 
drugiej edycji programu „Mam Talent”) z sześcioosobowym zespołem, 
wielokrotnie honorowanym prestiżowymi nagrodami (m.in. „Fryderyka-
mi”). Koncert w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury odbędzie 
się 23 marca o godz. 20.00, bilety (50 złotych) do nabycia w GCK. Na-
stępnego dnia – po porannych przesłuchaniach – przewidziany jest Kon-
cert Finałowy (godz. 18.00, bilety; 25 złotych) z udziałem laureatów te-
gorocznej „Concertiny” i gościa specjalnego – znanego już giżycczanom 
zespołu „Etnos Ensamble”.          Bogusław Zawadzki

Śmiech to zdrowie, zapraszamy więc Państwa do Giżyckiego 
Centrum Kultury na (lub po) solidną porcję zdrowia. Pierwszego dnia 
kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca, nad Niegocinem wystąpi jeden 
z najlepszych kabaretów młodego pokolenia – „Weźrzesz” ze Skarży-
ska - Kamiennej. Grupę tworzy małżeństwo Katarzyna i Jarosław 
Pająkowie, a o jej wartości świadczą liczne nagrody zdobyte pod-
czas prestiżowych imprez (PAKA, Rybnicka Jesień Kabaretowa „Ry-
jek”, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry czy Ogólnopolska Giełda 
Kabaretowa „PrzeWAŁka”) oraz zaproszenia do znanych projektów te-
lewizyjnych i nie tylko („StandUp Zabij Mnie Śmiechem”, „Dzięki Bogu 
już weekend”, Świętokrzyska Noc Kabaretowa, Płocka Noc Kabareto-
wa). Początek zabawy z kabaretem „Weźrzesz” w Giżycku – 21 marca 
o godz. 19.00. Bilety (30 złotych) można kupić w kasie GCK.            bz

Wiosna z… Pająkami
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Marcin Wyrostek – do zobaczenia i usłyszenia w Giżycku już 23 marca „Etnos Ensamble” zagra na zakończenie tegorocznej „Concertiny”

No i mamy marzec, a skoro marzec, to – oczywiście – „Wileńskie 
Kaziuki”. Tegoroczna impreza nad Niegocinem odbędzie się 4 marca 
(niedziela) w Giżyckim Centrum Kultury, a na scenie zaprezentują się 
artyści z Podbrodzia: zespół „Żejmiana”, Podbrodzka Orkiestra Dęta, 
zespół tańca nowoczesnego „Gelme” i 15-letnia wokalistka Karoli-
na Lyndo (uczestniczka popularnego programu „Lietuvos Balsas”, 
litewskiego odpowiednika „Voice of Poland”). Bilety w cenie 15 złotych 
rozprowadza Giżyckie Centrum Kultury, początek niedzielnego koncer-
tu o godz. 16.00.                 bz

Na Kresową nutę

Karolina Lyndo – młoda, piękna i bardzo utalentowanaKabaret „Weźrzesz” to gwarancja ubawu po pachy
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Giżycki las miejski po raz wtóry posłużył za arenę starcia „wojsk niemieckich” i „rosyjskich”. Inscenizacja Bi-
twy Zimowej na Mazurach z 1915 roku z udziałem 85 rekonstruktorów była doskonałą inauguracją obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj, a jednocześnie preludium do letniej odsłony „Operacji 
Boyen”, na którą już dziś serdecznie Państwa zapraszamy. A póki co kilka fotek z leśnej konfrontacji.
                      Bogusław Zawadzki

ZIMOWA STRZELANINA W LESIE

W pierwszą marcową niedzielę na terenie twierdzy 
Boyen odbędzie się Bieg Tropem Wilczym – największy 
w kraju Bieg Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Organi-
zowany jest on równolegle w prawie 250 miejscach, a w 
mieście nad Niegocinem ciężar jej przeprowadzenia tra-

Pobiegną Wilczym Tropem dycyjnie – już po raz szósty – wzięła na siebie 15. Giżyc-
ka Brygada Zmechanizowana. Uczestnicy zmierzą się 
na dystansach 1963 m (bieg rodzinny), 5 km i 10 km. Za-
pisy i płatności (15 zł) oraz szczegółowe informacje – w 
Klubie 15.GBZ przy ul. Mazurskiej 4 (Agata Nagórska, 
tel. 727-040-277). Imprezie (początek 4 marca o godz. 
12.00) towarzyszyć będą koncerty, inscenizacja histo-
ryczna i ognisko integracyjne.                         bz
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ZEW OCEANU – ZAPISKI STERNIKA
(fragmenty)

TYDZIEŃ 6
Zrobiłem 17% trasy. Te łatwiejsze procenty. Zostało „tyl-
ko” nieco ponad 22 tys. mil, czyli jeszcze jakieś 40 tys. 
kilometrów. Bez postojów i przeglądów technicznych, 
tankowania i zmiany kierowcy. 

TYDZIEŃ 7
19,5% trasy za rufą. Jedna piąta za mną, tak jak jeden 
z Oceanów - Atlantyk. Wpływam na Ocean Południowy. 
Tak dla formalności będą też Indyk i Pacyfi k oraz znowu 
Atlantyk. Czyli 5 oceanów.

TYDZIEŃ 17
Gdybym miewał chorobę morską, tobym się porzygał. 
Od zachodu i południowego zachodu wciąż przybiega 
spora, czasem trzy-, czasem czterometrowa fala. Do 
tego pojawiła się mniejsza, ale zauważalna fala z pół-
nocy. Razem stworzyły niezapomniany spektakl. Try-
skają gejzery, wybuchają wulkany, woda wygląda jak w 
ogromnym i trochę popsutym jacuzzi. 

TYDZIEŃ 18
Są czasem takie sytuacje, gdy człowiek budzi się w in-
nym łóżku niż planował. Bywa. Gorzej, gdy nie pamięta 
się, dlaczego. Ale ja przecież zabrałEm tylko 0,5l alkoholu 
32% na cały rejs. Wiem, wiem, kolejny element niezgodny 
z tradycją. Henryk Jaskuła miał przecież sporą „apteczkę”, 
podobnie Chay Blyth. Robin Knox-Johnston to miał chyba 
więcej alkoholu na pokładzie niż wody. Poważnie! :)

Szymon Kuczyński płynie dookoła świata
Wyruszył w sierpniu ubiegłego roku z brytyjskiego portu Plymouth i 
tam też zamierza zacumować po zakończonym rejsie dookoła świata. 
Giżycczanin Szymon Kuczyński płynie właśnie po rekord globu w sa-
motnej żegludze wokół Ziemi (bez zawijania do portów) na najmniej-
szym jachcie w historii. 

Rejs „Call of the Ocean” 
ma potrwać 10-11 miesięcy. 
Mimo arcytrudnych warun-
ków i kilku awarii, mocno 
komplikujących walkę z ży-
wiołem, 37-letni żeglarz na 
mierzącym niespełna 6,5 
m długości jachcie „Atlantic 
Puffi n” wytrwale pruje fale 
mórz i oceanów, zostawia-
jąc za rufą kolejne setki mil. 

Za nim już 27 tygodni żeglugi. Warto przypomnieć, iż nie jest to pierw-
sze wyzwanie Szymona na maleńkim „Maxusie 22”, wyprodukowanym 
w węgorzewskiej stoczni „Northman”. Między listopadem 2014 roku a 
marcem roku 2016 giżycczanin z powodzeniem żeglował z Las Palmas 
do… Las Palmas, przez Atlantyk, Kanał Panamski, Pacyfi k, Cieśninę 
Torresa i Ocean Indyjski, dookoła Przylądka Dobrej Nadziei, a wcze-
śniej (grudzień 2012 - styczeń 2013) na zaledwie 5-metrowej „Lilly My” 
(jacht typu „Setka”) samotnie przepłynął Ocean Atlantycki. Urodzony 
w Sulechowie, ale związany obecnie z Giżyckiem Szymon Kuczyński 

jest posiadaczem wielu prestiżowych tytułów (m.in. „Żeglarza Roku”) i 
nagród. 

Rejs „Call of the Ocean” mogą Państwo śledzić za pośrednictwem 
internetu. Wpisy sternika „Atlantic Puffi n” publikowane są co tydzień na 
stronie zewoceanu.pl.                             Bogusław Zawadzki

TYDZIEŃ 20
Chleb jeszcze gorący, a ja paluchami zrywam mu z 
grzbietu chrupiąca skórkę. Niepohamowanie? Skądże 
znowu? To czysty  pragmatyzm. Od dwóch dni ani słoń-
ce, ani księżyc nie są wstanie się do mnie przebić. Jest 
100% wilgotności - mgła. Nie mogę pozwolić, żeby wil-
goć zamieniła mi chleb w kluchę, chrupkość znika więc 
w moich ustach.

TYDZIEŃ 22
W końcu jest wszystko jak należy, podręcznikowo 
wręcz. Jest zimno (2-5C w kabinie), mokro (deszcz, 
śnieg, śnieg z deszczem) i wieje w tyłek. Zazwyczaj 
6-7B momentami 8B, ale są to 2-4h przesilenia, więc 
nie nazwę tego sztormem. No i niż niża pogania. Jak w 
Tańcu Węża na weselu, jedzie jeden za drugim. 

TYDZIEŃ 23
Nieominięty: Sztorm. Koniec prawie 90 dni skutecznych 
uników. Ty razem dorwało i zabujało. Zabrakło 10 dni, 
bym mógł się chwalić, że 40-50-ki jadły mi z ręki, a góry 
lodowe to cieliły się na mój widok w kawałki odpowied-
nie do drinka.

TYDZIEŃ 26
Miałem pomysł żeby zakotwiczyć na Falklandach. Nie 
zmieniło by to statusu rejsu. Reguły dopuszczają kotwi-
czenie, ale oczywiście nie można schodzić na ląd ani 
otrzymywać wsparcia z zewnątrz. Kotwiczył pierwszy 
nonstopowicz czyli Robin Knox-Johnston, kotwiczyć 
się zdarza żeglarzom startującym w samotniczych re-
gatach non stop dookoła świat – Vendee Globe.  

Szymon Kuczyński – żeglarz ekstremalny

„Atlantic Puffi  n” – to tym jachtem giżycki sternik płynie po rekord 
świata w samotnej żegludze bez zawijania do portów
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To będzie trzecie Misterium w naszym mieście, ale dla księdza 
Pawliny to już… siedemnasty autorski spektakl. Swoją przygodę z 
„reżyserką” przyszły kapłan rozpoczął jako mały chłopiec w rodzinnym 
Budzewie w gminie Budry, gdzie jego misteria były „grane” przez trzy-
naście lat, zyskując rangę  najważniejszych wydarzeń kulturalno - reli-
gijnych w powiecie węgorzewskim. 

Tegoroczne widowisko – podobnie jak dwa poprzednie w naszym 
mieście – cechuje ogromny rozmach, rzadko spotykany przy realizacji 
lokalnych imprez. Warto przypomnieć, że marcowe wydarzenie reali-
zowane jest dzięki środkom z Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. 
Misterium składa się z dwóch głównych części, stanowiących spójną 
całość. 

– W pierwszej zostanie ukazanych kilka nowych scen, obrazują-
cych życie Chrystusa od nauczania w świątyni poprzez chrzest w Jor-
danie i publiczną działalność: nauczanie i cuda – mówi ksiądz Ma-
riusz Pawlina. – Druga część inscenizacji wprowadzi uczestników 
w wydarzenia bezpośrednio związane z Pasją, a następnie z Paschą 
Pana. Będą więc rozbudowane sceny z Ostatniej Wieczerzy, modli-
twy w ogrodzie Getsemani, zdrady Judasza i pojmania Jezusa; sądu 
u Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda. Zobaczymy również biczowa-
nie cierniem koronowanie, długą drogę dźwigania krzyża i bolesnych 
upadków, z uwzględnieniem spotkań z Matką, Weroniką, Cyrenejczy-
kiem, płaczącymi kobietami; odarcia z szat, wyszydzania, krzyżowania 
i konania, ostatnich słów Jezusa i okoliczności towarzyszących śmierci 
Zbawiciela. A w finale, oczywiście, pełne radości i chwały sceny zmar-
twychwstania w blasku świateł poranka wielkanocnego.     

Dwugodzinnej inscenizacji na wzgórzu Św. Brunona będzie towa-
rzyszyć profesjonalnie przygotowana na potrzeby Misterium ścieżka 
dźwiękowa, uwzględniająca utwory, ilustracje muzyczne i inne efekty 
dźwiękowe. W celu zrealizowania koncepcji widowiska zostanie przy-
gotowana odpowiednia scenografia: przestrzenna zabudowa wzgórza 
oraz nowe w tym roku budowle kilku pałaców – miejsc sądu Jezusa. 
Natomiast dla podkreślenia pasyjnego charakteru Misterium i nadania 
mu właściwego klimatu zostaną wprowadzone odpowiednie rekwizyty i 

LEKCJA WIARY NA WZGÓRZU
W przeddzień Niedzieli Palmowej, czyli 24 marca (godz. 19.00), zapraszamy Państwa na Misterium Męki Pań-
skiej. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest około 200 osób, z czego większość to aktorzy - amatorzy z 
Giżycka i okolic. Pomysłodawcą, autorem scenariusza, reżyserem i kierownikiem produkcji wielkiego plenero-
wego widowiska pasyjnego na wzgórzu Św. Brunona jest wikariusz parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 
ksiądz Mariusz Pawlina, a patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje „Moje Giżycko”. 

dekoracje, kostiumy dla grających (powstające obecnie w pracowniach 
krawieckich), scenariusz światła (po raz pierwszy w tej edycji Miste-
rium) oraz profesjonalne nagłośnienie. W spektaklu weźmie udział 
około 150 osób w różnym wieku. W historyczne postaci z Ewangelii 
wcielą się aktorzy - amatorzy, mieszkańcy Giżycka i okolic, tworzący 
Wspólnotę Ewangelizacyjno - Teatralną.                           

– Spodziewamy się napływu około 4 - 5 tysięcy widzów, w tym licz-
nych grup zorganizowanych – mówią Dorota Grygianiec i Re-
nata Filipkowska z Akcji Katolickiej przy parafii Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Giżycku. – Oczywiście wstęp jest bezpłatny, serdecz-
nie zapraszamy. Przypominamy jednocześnie o tym, że około godziny 
18.00 ulica Św. Brunona zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, a do-
jazd na wzgórze będzie możliwy jedynie od strony Wilkas. W celu uła-
twienia dotarcia na miejsce zostaną podstawione trzy autobusy, które o 
godz. 17.00 i 18.00 wyruszą z Bystrego, zabierając w mieście chętnych 
do obejrzenia tego niecodziennego spektaklu. 

Organizatorzy podkreślają, iż udział w Misterium Męki Pańskiej bę-
dzie wielkim i ważnym wydarzeniem artystycznym oraz niepowtarzal-
nym przeżyciem duchowym, przygotowującym do świąt Wielkiej Nocy 
dla wszystkich, którzy podejmą trud przygotowania i  uczestniczenia w 
nim. Przede wszystkim jednak widowisko będzie wielką lekcją wiary i 
wielkim dziękczynieniem Bogu za zbawcze dzieło Jego Syna.    

                      Bogusław Zawadzki

DOJAZD NA WZGÓRZE 
ŚWIĘTEGO BRUNONA

PRZYSTANEK                                           GODZINA ODJAZDU

BYSTRY     17:00          18.00
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ANNY   17:10          18.10
AL. 1 MAJA PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM 17:20          18.20
SKRZYŻOWANIE UL. WIEJSKIEJ I POLNEJ 17:30          18.30
AL. WOJSKA POLSKIEGO   17:35          18.35
WZGÓRZE ŚWIĘTEGO BRUNONA  17:45          18.45

Organizatorzy Misterium Męki Pańskiej (od lewej): ksiądz Mariusz 
Pawlina, prezes Akcji Katolickiej przy parafii na Wilanowie Dorota 
Grygianiec i wiceprezes Renata Filipkowska

Rok temu w postać Jezusa wcielił się Jarosław Daniłowicz. 24 marca 
ponownie ujrzymy go w roli Zbawiciela 
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Giżycko po raz wtóry „popłynęło” na fali disco. Zimowa odsłona imprezy zgromadziła znacznie mniej amatorów 
muzyki „lekkiej, łatwej i przyjemnej” niż letnie harce w twierdzy Boyen, niemniej około 400 osób, które 9 lutego 
bawiły się w hali MOSiR przy ul. 3 Maja, z pewnością bardzo miło będzie wspominać ostatnią sobotę tegorocznego 
karnawału. Do tańca przygrywały zespoły „Joker” i „Power Play”, ale „gwoździem programu” był – oczywiście – wy-
stęp „Boysów”, którzy zaprezentowali swoje największe szlagiery. Zapraszamy Państwa do obejrzenia zdjęć autorstwa Tomasza Karolskie-
go, przypominając jednocześnie o kolejnej „fali disco”, zmierzającej w stronę naszego miasta. W sierpniu w twierdzy Boyen zaśpiewają m.in. 
Zenon Martyniuk z „Akcentem” i Sławomir.                                                             Bogusław Zawadzki

Dyskotekowy finał karnawału

WYGRAJ LEKSYKON DISCO POLO!
Wykonawcy i ciekawostki z branży w jed-

nym miejscu! „Leksykon disco polo i muzyki ta-
necznej” może należeć do Państwa. Aby wziąć 
udział w losowaniu książki Milana Budzińskiego 
należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe. Szczegóły na naszym facebooko-
wym profilu (Miesięcznik MOJE Giżycko).
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PIÓRKIEM 

BOCZONIA 

Są w kalendarzu przeróżne święta,
o których wielu ludzi pamięta:
jest Święto Dziecka i Święto Matki, 
dla której kwitną w tym czasie kwiatki.
 
Świętuje poczta oraz policja, 
świętami każdy z nas się zachwyca, 
bo wyróżnienia, czasem nagrody
dodają siły, w sercu pogody.

Babcia i dziadek mają swe święta, 
o których wnuczek chętnie pamięta, 
bo babcia zawsze za koszyk życzeń
daje wnuczkowi smaczne słodycze.

Wojsko swe święto ma w pełni lata, 
gdy cała ziemia spowita w kwiatach, 
a kiedy lodem mróz ziemię skuje,
górnik „Barbórkę” swoją świętuje. 

O emerycie nikt nie pamięta, 
nie ma emeryt więc swego święta. 
On w pracy pędził żywot chwalebny, 
dzisiaj nikomu nie jest potrzebny. 

Rządy go mają za darmozjada,
wszak utrzymują starego dziada, 
liczy się tylko przed wyborami,
dając się łatwo wtedy omamić. 

W marcu przypada waloryzacja, 
dla emeryta ta operacja
przynosi dopływ świeżej gotówki, 
żeby nie odszedł czasem z głodówki. 

Dlatego jeśli ktoś mnie zapyta
kiedy jest święto u emeryta,
odpowiem krótki i nie bez racji, 
że jest to data… waloryzacji!!!
       Ryszard Boczoń

ŚWIĘTO EMERYTA

Urodził się i wychował w miejscowości 
Sopoćkinie koło Grodna, wykształcenie peda-
gogiczne uzyskał w Wilnie. Był drugim z piątki 
pociech Państwa Gierwelów, którzy do Polski 
przyjechali w roku 1958. 

– Tata rozpoczął pracę w Miłkach jako or-
ganista w kościele – wspomina pan Henryk. 
– Ja natomiast, wówczas „patriotycznie napa-
lony” 22-latek, „zahaczyłem się” w charakterze 
instruktora muzyki w giżyckim Domu Kultury. 
Przepracowałem w nim trzy lata. W tym czasie 
muzyka wypełniała całe moje życie. Udało mi 
się nawet stworzyć chór kościelny w Miłkach, 
co nie u wszystkich wzbudziło poklask. Uznano 
bowiem, że osoba pracująca na państwowej 
posadzie raczej nie powinna być kojarzona 
z działalnością w kościele. Musiałem szybko 
znaleźć jakąś „furtkę”, bo nie zamierzałem re-
zygnować z chóru. Utworzyłem więc Zespół 
Pieśni i Tańca „Mazur” w Miłkach, do czego już 
nikt nie miał zastrzeżeń. Dwa razy w tygodniu 
z legalną delegacją jeździłem do Miłek, łącząc 
zajęcia z zespołem i chórem. 

Fama o „młodym, zdolnym” rozeszła się 
błyskawicznie. W roku 1962 Henryk Gierwel 
został dyrektorem Ogniska Muzycznego w 
Wydminach, które – podobnie jak wiele innych 
małych ośrodków – było kulturalnie mocno za-
niedbane. Wkrótce w wiosce „narodził się” chór 
„Fala”, który przez osiemnaście kolejnych lat 

Z BATUTĄ PRZEZ ŻYCIE
Mówisz: „muzyka”, myślisz”: „Hen-
ryk Gierwel”. Dyrygent, zasłużony 
nie tylko dla Nauczycielskiego Chó-
ru Kameralnego, z którym świętował 
niedawno jubileusz dwudziestole-
cia istnienia, z Giżyckiem związany 
jest już od sześćdziesięciu lat. 

wiódł prym na przeglądach muzycznych w ca-
łym województwie.

– Niektórzy moi koledzy żartowali, że mo-
glibyśmy sobie czasem „odpuścić” jakąś impre-
zę, aby ktoś inny miał szansę na zwycięstwo 
– uśmiecha się dyrygent z Giżycka. 

Do miasta nad Niegocinem Henryk Gierwel 
wrócił pod koniec lat siedemdziesiątych. Współ-
pracował m.in. z miejscowym Zespołem Pieśni i 
Tańca, prowadził chór przy Liceum Ogólnokształ-
cącym, ale przede wszystkim był nauczycielem 
w Szkole Podstawowej nr 4, którą – jak to miał 
w zwyczaju – uczynił „muzyczną potęgą” (dopro-
wadził do wyposażenia placówki w odpowiedni 
sprzęt, prowadził tam również 70-osobowy chór, 
występujący w całej Polsce). Po przejściu na 
emeryturę nie odłożył batuty na półkę. Przyjął 
propozycję objęcia stanowiska dyrygenta w Na-
uczycielskim Chórze Kameralnym, który cieszy 
nasze uszy od ponad dwudziestu lat.

– Ten chór to temat na pracę doktorską, a 
może nawet na głębsze badania socjologiczne 
– uważa pan Henryk. – To owoc ambicji, pew-
nych marzeń, dający nam wszystkim coś, co 
tak naprawdę trudno jest określić. Ze „śpiewają-
cych” spotkań towarzyskich, od których zaczy-
naliśmy, przez ponad dwie dekady doszliśmy 
do czegoś, co jest prawdziwym fenomenem nie 
tylko w skali lokalnej.  

  Bogusław Zawadzki

Henryk Gierwel – z Nauczycielskim Chórem Kameralnym związany od ponad dwudziestu lat, z 
Giżyckiem od sześciu dekad, z muzyką od zawsze
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Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i talenty poprzez zdobywanie 
wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw. Mają okazję odkrywać i 
rozwijać swoją kreatywność, uczą się współdziałania w grupie, planowania 
pracy, dostrzegania potrzeb innych, a także tolerancji i akceptacji niepełno-
sprawności. W Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym za-
jęcia urozmaicają zakupione w ramach projektu atrakcyjne pomoce dydak-
tyczne, dostosowane do wieku dzieci (m.in. kostiumy do zajęć teatralnych, 
rekwizyty do zajęć tanecznych oraz sprzęt wykorzystywany do odtwarzania 
filmów, muzyki, światła). W Przedszkolu Miejskim nr 4 została utworzona 
sala wyposażona w magnetyczne tablice przyrodnicze, albumy, przyrzą-
dy do badań i doświadczeń przyrodniczych, edukacyjne plansze, a także 
sprzęt multimedialny do odtwarzania filmów o tematyce przyrodniczej. W 
ogrodach przedszkolnych stanęły wiaty, które umożliwiają realizację zajęć 
także na świeżym powietrzu. Ponadto zakupiono sprzęt do zajęć z elemen-
tami gimnastyki i integracji sensorycznej (rowerki stacjonarne, huśtawki, 
dyski i platformy sensoryczne), a także inne pomoce i gry dostosowane do 
potrzeb wychowanków. Podniesienie funkcjonalności bazy ma pozytywny 
wpływ na umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
niwelowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności i podnoszenie ogólnej 
sprawności dzieci. W PM 4 utworzono również (przy pomocy rodziców)  
ścieżki edukacyjne, wyposażone w karmniki, domki dla owadów i sadzonki 
roślin. W wyniku realizacji projektu oferta edukacyjna przedszkoli została 
rozszerzona o możliwość uczestniczenia w wycieczkach np. do Teatru 
Lalek w Olsztynie, do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, do Rezer-
watu Żubrów w Wolisku, Motylarni w Marcinkowie czy Mazurskiego Safari 
w Okrągłem. W działania aktywnie angażują się rodzice, którzy chętnie 
uczestniczą w organizowanych wycieczkach, imprezach i zajęciach. Dzięki 
zaplanowanym szkoleniom swoje kwalifikacje w zakresie kształtowania u 
dzieci kompetencji kluczowych podnoszą także nauczycielki. 

Lepsze warunki w przedszkolach
W miejskich przedszkolach prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumie-
wania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, przedsiębiorczości, kreatywności, inicjatywności 
(m.in. plastyczne, wokalne, gimnastyczne, teatralne, przyrodnicze, język angielski – także z udziałem rodziców). 
Zajęcia (zaplanowane do lutego przyszłego roku) odbywają się w ramach projektu „Kompetencje kluczowe -> 
przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczo-
wych przedszkolaków z Giżycka”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jarzynowy teatrzyk w wykonaniu małych aktorów z Przedszkola nr 1

Fo
t. A

rch
iw

um
 P

M 
nr

 1 
w 

Gi
ży

ck
u

Przedszkolaki z „Czwórki” podczas Mazurskiego Safari w Okrągłem
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Prawie 1900 osób odebrało do tej pory Giżycką Kartę Senior 60+ 
„Kartula”, uprawniającą do ulg (5 - 30%) w ponad 40 punktach han-
dlowych i usługowych. Przypomnijmy, iż Karta przysługuje każdemu 
mieszkańcowi powiatu giżyckiego, który ukończył 60 lat. 

– Liczba punktów, w których udzielane są zniżki, szybko się wy-
dłuża – mówi Ewa Ostrowska, dyrektor Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień i Integracji Społecznej w Giżycku, które jest koordynatorem 
przedsięwzięcia. – W roku 2015 było ich 11, dziś jest aż 60. Na liście 
naszych partnerów są nie tylko przedsiębiorcy z Giżycka, ale także z 
Rynu, Wydmin oraz Kudowy - Zdroju, Milówki czy Ustronia. 

Posiadacze Karty mogą liczyć na ulgi m.in. w sklepach mięsnych, spo-
żywczych, zakładzie fryzjerskim, kawiarniach, cukierniach i restauracjach, 
sklepie papierniczym, elektrycznym, meblowym, księgarni i hurtowni kwia-
tów,  taniej kupić drewno w tartaku, sprzęt ortopedyczny i aparaty słucho-
we, mają również zniżki na masaże i usługi rekreacyjno-sportowe. Ponadto 
właściciele Giżyckiej Karty Senior 60+ mogą skorzystać z wypoczynku w 
Beskidach. Bon na tygodniowy pobyt w cenie 600 złotych, ważny do końca 

Z Kartą w Beskidy! października, do odbioru w siedzibie Centrum Profilaktyki. 
Patronat nad GKS 60+ sprawuje Burmistrz Giżycka. Karty wydawa-

ne są w Klubie Seniora przy ul. Królowej Jadwigi (poniedziałek – piątek, 
godz. 8.00 -16.00) oraz – po telefonicznym umówieniu się pod nume-
rem 87/429-13-36 – w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Spo-
łecznej (Urząd Miejski, niski parter, zejście przy windzie). Natomiast 
przedsiębiorcy, którzy chcieliby zostać partnerami projektu, proszeni są 
o kontakt z Ewą Ostrowską (tel. 87/429-13-36).                           bz
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ZE  STAREGO  ALBUMU

W pracy uroczyste spotkanie z załogą, występy ar-
tystyczne, goździk tudzież tulipan dla każdej pani, 
dodatkowy przydział w postaci rajstop, ręcznika 
lub kawy. Tak niegdyś w naszym kraju obchodzo-
no Dzień Kobiet. W czasach PRL marcowe święto 
było jedną z wielu okazji do państwowej propa-
gandy. U nas migawki z 8 marca (lata siedemdzie-
siąte i osiemdziesiąte) z naszego Domu Kultury 
(dzisiejszy GCK) i obecnego Domu Pomocy Spo-
łecznej.

Giżyckie Archiwum Cyfrowe rośnie w siłę. Już teraz na stronie gac.gizycko.pl (gorąco 
polecamy!) można obejrzeć kilka tysięcy bezcennych, starych zdjęć z Giżycka i okolic, 
a w kolejce do digitalizacji czeka… kilka tysięcy następnych. Zbiorami zajmuje się – 
przypomnijmy – znany giżycki historyk Jan Sekta. Zapraszamy Państwa do obejrzenia 
kolejnej porcji fotograficznych wspomnień autorstwa Marii Szarskiej. 

A to już twierdza Boyen, konkretnie: amfiteatr 
i „loża VIP” podczas jednej z imprez. Jakieś 
znajome twarze?

Przenosimy się nad kanał (jeszcze wówczas) 
Giżycki. Rybka lubi pływać, ale jeśli „wkra-
cza” na teren zawodów wędkarskich, może 
skończyć jak osobniki widoczne w pojemniku 
przed panem sędzią - mierniczym

Stęskniliście się Państwo za „betonową” plażą 
miejską? My nie, ale trzeba przyznać, że te le-
żaczki nie były takie najgorsze…
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2 MARCA (PIĄTEK)
15.00 „Coco”
17.00 „Kształt wody”
19.30 „Kobiety mafii”
22.30 „Kobiety mafii”

3 MARCA (SOBOTA)
12.00 „Coco”
MARATON OSCAROWY
16.30 „Twój Vincent”
           „I tak Cię kocham”
           „Kształt wody”
23.00 „Kobiety mafii”

4 MARCA (NIEDZIELA)
21.00 „Kształt wody”

9 MARCA (PIĄTEK)
15.00 „Tedi i mapa skarbów”
17.00 „Narzeczony na niby”
19.15 „Kobieta sukcesu”
21.30 „Kobieta sukcesu”

10 MARCA (SOBOTA)
14.00 „Tedi i mapa skarbów”
16.00 „Narzeczony na niby”
18.30 „Kobieta sukcesu”
20.45 „Kobieta sukcesu”
22.45 „Uciekaj!”

11 MARCA (NIEDZIELA)
13.00 „Tedi i mapa skarbów”
15.00 „Narzeczona na niby”
17.30 „Kobieta sukcesu”
19.45 „Kobieta sukcesu”
21.45 „Uciekaj!”

14 MARCA (ŚRODA)
18.00 „Kobiety mafii”

REPERTUAR
15 MARCA (CZWARTEK)
21.00 „Pitbull. Ostatni pies”

16 MARCA (PIĄTEK)
14.00 „Jaskiniowiec”
CYKL PRAWDZIWE HISTORIE 
16.00 „Gra o wszystko”
18.45 „Pitbull. Ostatni pies”
21.45 „Pitbull. Ostatni pies”

17 MARCA (SOBOTA)
13.00 „Jaskiniowiec”
15.00 „Jaskiniowiec”
17.00 „Kobieta sukcesu”
19.15 „Pitbull. Ostatni pies”
22.00 „Pitbull. Ostatni pies”

18 MARCA (NIEDZIELA)
13.00 „Jaskiniowiec”
15.00 „Jaskiniowiec”
17.00 „Kobieta sukcesu”
19.15 „Pitbull. Ostatni pies”
22.00 „Pitbull. Ostatni pies”

23 MARCA (PIĄTEK)
22.00 „Pitbull. Ostatni pies”

24 MARCA (SOBOTA)
22.00 „Pitbull. Ostatni pies”

25 MARCA (NIEDZIELA)
13.00 „Jaskiniowiec”
15.00 „Ignacy Loyola”
17.15 „Wieża. Jasny dzień”
19.15 „Pitbull. Ostatni pies”
22.00 „Pitbull. Ostatni pies”

27 MARCA (WTOREK)
RETRANSMISJA Z LONDYNU
18.00 „Hamlet”

28 MARCA (ŚRODA)
18.00 „Wieża. Jasny dzień”

30 MARCA (PIĄTEK)
15.00 „Jumanji. Przygoda w dżungli”
CYKL PRAWDZIWE HISTORIE
17.15 „Wszystkie pieniądze świata”
18.45 „Czarna Pantera”
21.30 „Pitbull. Ostatni pies”

31 MARCA (SOBOTA)
12.30 „Jumanji. Przygoda w dżungli”
15.00 „Czarna Pantera”
17.45 „Czarna Pantera”
20.30 „Pitbull. Ostatni pies” 

Marzec w kinie „Nowa Fala” upłynie pod 
znakiem produkcji Oscarowych i dzieł rodzi-
mej kinematografii, a że fanów i jednych, i 
drugich u nas nie brakuje, sala widowiskowa 
GCK z pewnością nie będzie świecić pust-
kami. I tak polecamy dwie polskie komedie 
romantyczne: „Narzeczony na niby” (dotych-
czas ponad milion widzów) i „Kobieta suk-
cesu”, ambitny obraz „Wieża. Jasny dzień” 
(nagrodzony podczas ostatniego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni) oraz – 
rzecz jasna – najnowszy film Władysława 
Pasikowskiego „Pitbull. Ostatni pies”, w 
którym wracają znani z legendarnej pierw-
szej części kryminalnej sagi (a niewidziani 
w dwóch ostatnich „Pitbullach”) policjanci: 
„Despero” (Marcin Dobrociński), „Me-
tyl” (Krzysztof Stroiński) i „Nielat – Qu-

WYGRAJ JEDEN Z DZIESIĘCIU BILETÓW DO KINA!
antico” (Rafał Mohr). Miłośników filmów 
zagranicznych gorąco zapraszamy na „Ma-
raton Oscarowy”, podczas którego będą mo-
gli obejrzeć trzy arcydzieła: „Twój Vincent”, „I 
tak Cię kocham” oraz „Kształt wody”. Pole-
camy również inne nominowane do „Oscara” 
filmy: „Gra o wszystko” i „Wszystkie pienią-
dze świata”, wyświetlane w cyklu „Prawdziwe 
historie”, a także „Uciekaj!”. A skoro mówimy 
już o Nagrodach Amerykańskiej Akademii 
Filmowej, to czy pamiętają Państwo 
tytuł polskiego filmu uhonorowa-
nego prestiżowa statuetką? Jeśli tak 
to macie szansę na zdobycie jednej z dziesię-
ciu wejściówek na dowolny seans. Odpowie-
dzi zostawiajcie w komentarzach na naszym 
profilu facebookowym lub prześlijcie na adres: 
redakcja@gizycko.pl. Listę laureatów 

zamieścimy w następnym numerze, a szczę-
śliwcami wylosowanymi w lutowym konkursie 
zostali: Dariusz Baryga, Izabela Ra-
kowska, Anna Śnieżawska, Michał 
Kocz, Barbara Jarosz, Małgorzata 
Gut, Mariusz Zaorski, Arkadiusz 
Kurasz, Marta Perzanowska i Róża 
Kudła. Prosimy Państwa o kontakt z obsługą 
kina (tel. 22/357-78-00) w celu ustalenia termi-
nów rezerwacji. 

  Bogusław Zawadzki
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OFERTA EDUKACYJNA GIŻYCKIEGO CENTRUM KULTURY

TANIEC HIP-HOP

instruktor: Elżbieta Buratyńska

sala kameralna:
czwartek, godz. 17.00 - dzieci 5-10 lat

czwartek, godz. 18.30 – dzieci i młodzież 11+

ROCK-METAL „KUŹNIA”

instruktor: Dariusz Andrzejczuk

sala muzyczna:
poniedziałek, środa, czwartek

– godz. 16.00-20.00

TEATR
instruktor: Grażyna Darska

sala widowiskowa:
poniedziałek, godz. 15.00 – dzieci 6-10 lat

wtorek, godz. 15.00 – dzieci 11-13 lat

sala kameralna:
piątek, godz. 15.30 - Teatr Formy „Tenebris”

PLASTYKA
instruktor: Romana Waszak

sala plastyczna:
poniedziałek, godz. 17.00 – dzieci klasy I-IV

poniedziałek, godz. 18.30
– dzieci klasy V-VII i gimnazjum

środa, godz. 17.00 – dzieci 5-6 lat
środa, godz. 18.00 – dorośli

SZACHY

trener: Henryk Gudojć

sala plastyczna:
wtorek, godz. 15.30 i 17.30

czwartek, godz. 16.15

TANIEC WSPÓŁCZESNY

instruktor: Aleksandra Margiewicz

sala kameralna:
poniedziałek, godz. 16.30 – dzieci 8+

środa, godz. 16.00 – dzieci 5-7 lat

FOTOGRAFIA

instruktor: Marek Kaczorowski

sala plastyczna:
piątek, godz. 18.00

instruktorzy: Alina Skupińska,
Danuta Maksimowska

sala „Galeria”:
poniedziałek, godz. 18.00

środa, godz. 15.00

CHÓR

Prezentacje Artystyczne pod hasłem „Wyłącz komputer, włącz  
wyobraźnię” zwieńczyły ferie zimowe w Giżyckim Centrum Kultury. 1 
lutego dzieci zaprezentowały owoce pracy podczas dwutygodniowych 
zajęć – na scenie zagościł  taniec, śpiew i teatr, a w holu sali widowisko-
wej można było obejrzeć wystawę prac plastycznych, fotograficznych i 
ceramicznych. Na zdjęciu: uczestnicy Prezentacji w towarzystwie wice-
burmistrza Giżycka Romana Łożyńskiego i dyrektor Giżyckiego 
Centrum Kultury Marty Dąbrowskiej.                                   bz

Wyobraźnia zamiast komputera
Granty w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zatwierdzone. 

Pozytywną opinię Burmistrza Giżycka zyskało aż 30 z 39 złożonych 
wniosków, a miejskie wsparcie (łącznie 200 000 zł) otrzymają: War-
mińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny (500 zł), 
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niesłyszących „Nie migaj się” (3500 zł), 
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Po-
trzebach Edukacyjnych „Szansa” (2900 zł), Fundacja „Wodne Krainy” 
(5000 zł), Stowarzyszenie „Wspólnota Mazurska” (11 800 zł), Mazurska 
Fundacja Sztuki „Art. Progress” (10 000 zł), Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku (600 
zł), Fundacja „Nowoczesny Konin” (2000 zł), Giżyckie Stowarzyszenie 
Amazonek (1000 zł), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy w Giżycku (1000 zł), Fundacja Bielsko - Biała Tango 
(9800 zł), Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” (3000 
zł), Stowarzyszenie Klub Mam i Tatusiów „Monti” (4000 zł), Giżycki Klub 
Motocyklowy „V-Boyen MC” (3500 zł), Parafialny Oddział Akcji Katolic-
kiej przy parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego (100 000 zł – w 
ramach GBO 2018), Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski 
(15 000 zł), Stowarzyszenie „Zintegrowani” przy Przedszkolu Miejskim 
nr 1 (2700 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki w Giżycku (2000 zł), 
Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen (16 000 zł), Stowarzyszenie 
Promocji Tańca „LecDance” (12 000 zł).                                            bz

Dwieście tysięcy na kulturę

Już tylko dwa miesiące dzielą nas od Giżyckiej Majówki i Wielkie-
go Otwarcia Sezonu. W programie pierwszomajowej imprezy, na któ-
rą już dziś zapraszamy w imieniu pracowników Giżyckiego Centrum 
Kultury, znajdzie się – jak co roku – sporo atrakcji, a wśród nich m.in. 
pokazy flyboardowe, gry i konkursy dla najmłodszych oraz koncerty 
grupy OKAW Sztorm i Tymona Tymańskiego. Ten ostatni za-

Majówka coraz bliżej prezentuje się giżycczanom w repertuarze Beatlesów.  Nie zabraknie, 
oczywiście, tradycyjnej parady jednostek pływających (kanał Łuczań-
ski), połączonej z konkursem na najlepszą dekorację tychże jedno-
stek (pula nagród: 5000 zł). Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 
24 kwietnia do godz. 16.00 w siedzibie GCK przy ul. Konarskiego 8 
(tel. 87/428-16-37) lub na adres: mariola.jorzak@gck.gizyc-
ko.pl. Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia można znaleźć na 
stronach miejskich (giżycko.pl, mojegizycko.pl), na stronie 
organizatora (gck.gizycko.pl).                               bz
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W SKLEPIE
Przed udaniem się na zakupy powinniśmy pamiętać o kilku pod-

stawowych zasadach dotyczących umów sprzedaży, które pozwolą 
nam uniknąć kłopotów, zapewnią komfort i sprawią, że zakupy będą 
prawdziwą przyjemnością. Sprzedawca ma obowiązek podać do 
wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru oraz jego cenę 
jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one 
tą samą kwotą. Należy uważnie czytać informacje uwidocznione w 
formie krzykliwych plakatów, z których wynika, że dzisiaj np. płyty 
CD są sprzedawane w cenie od 10 zł. Zwrot „od” może mieć tutaj 
kluczowe znaczenie. Spece od marketingu postarają się, abyśmy 
zwrócili uwagę, że dzisiaj można kupić płytę CD za 10 zł. Przy kasie 
okazuje się często, że za 10 zł możemy nabyć co najwyżej muzykę 
relaksacyjną, natomiast zdecydowana większość płyt kosztuje wię-
cej niż 10 zł. Z informacji marketingowej wynika zwyczajnie, że płyty 
są w cenie od 10 zł, a płyt w cenie faktycznie 10 zł jest niewiele.

Kupując zwłaszcza sprzęt RTV AGD często jesteśmy namawia-
ni przez sprzedawców, aby zrezygnować ze stemplowania karty 
gwarancyjnej. Sprzedawca tłumaczy, że jeżeli okaże się, iż towar 
jest wadliwy, wówczas, zwracając się do niego z nieostemplowa-
ną kartą gwarancyjną będziemy mogli towar wymienić na nowy, w 
przeciwnym razie – jeżeli karta gwarancyjna będzie ostemplowa-
na – możliwa będzie tylko naprawa. Takie podejście jest niezgodne 
z prawem, bowiem konsument może reklamować towar 
zarówno z tytułu rękojmi u sprzedawcy, jak i z tytułu 
gwarancji u gwaranta. Z drugiej strony może się okazać, że 
sprzedawca, który wymieni towar wadliwy na inny, sprzeda później 
towar wadliwy jako nowy, tłumacząc, że skoro karta gwarancyjna 
pozbawiona jest stempla, to towar jest nowy. Przy zakupie towarów 
objętych gwarancją należy zwrócić uwagę, czy numery umieszczo-
ne na towarze są zbieżne z tymi na karcie gwarancyjnej. O pomyłkę 
łatwo, a może się zdarzyć, że gwarant odmówi załatwienia reklama-
cji, jeżeli okaże się, że numery są różne.

Nie wierzmy wszelkiego rodzaju informacjom 
uwidacznianym w sklepach, w których przedsiębior-
ca składa oświadczenia typu: „po odejściu od kasy 
reklamacji nie uwzględnia się”; „towar przeceniony 
nie podlega reklamacji” itp. Jeżeli okaże się, że zakupiony 
towar ma wady, możemy go reklamować i nie zmienią tego żadne 
„wewnętrzne” przepisy sklepu. Sprzedawca jest jednak zwolniony 
z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o 
wadzie towaru przed zakupem, np. towar miał obniżoną cenę z 

NIGDY NIE KUPUJMY KOTA W WORKU
Lubicie Państwo zakupy? O tym, na co zwracać uwagę 
przy zawieraniu umów, by przyjemność nie przerodzi-
ła się w koszmar, opowie powiatowy rzecznik konsu-
mentów Katarzyna Tota –Leszczyńska (na zdjęciu). 

uwagi na określoną usterkę. Wada, z powodu której obniżono cenę 
towaru, nie będzie podlegać reklamacji, ale towar ten można będzie 
zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka, np. zakupili-
śmy po przecenie pralkę z wadliwie działającą funkcją wirowania, 
o czym zostaliśmy uprzedzeni, jednak po pewnym czasie wadliwy 
okazał się także programator. W takiej sytuacji możemy zgłosić 
sprzedawcy reklamację, lecz tylko w związku z wadliwie działają-
cym programatorem.

Zastanawiając się w sklepie nad zakupem tego czy innego mode-
lu sprzętu AGD nie bójmy się poprosić o włączenie sprzętu. Sprze-
dawca ma obowiązek zapewnić w miejscu sprzeda-
ży warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające 
dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i spraw-
dzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowa-
nia głównych mechanizmów i podstawowych podze-
społów. Wiele osób mogłoby uniknąć kłopotów związanych z tym, 
że zdecydowały się na dany towar w przekonaniu, iż oferuje on moż-
liwość „cichej pracy silnika”, podczas gdy faktycznie po uruchomieniu 
okazuje się, że sprzęt do najcichszych nie należy.

MIESZKANIE
Jeżeli kupujemy nowe mieszkanie od dewelopera czy spółdzielni, 

powinniśmy trzymać się kilku podstawowych zasad. Należy stosować 
zasadę ograniczonego zaufania – to że firma sprawia wrażenie bogatej i 
dobrze zorganizowanej, o niczym jeszcze nie świadczy. Upewnijmy się, 
że firma jest zarejestrowana; w przypadku spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością warto poprosić o odpis z rejestru handlowego, prowa-
dzonego przez sąd gospodarczy, bądź samemu sprawdzić w rejestrze. 
Łatwo wtedy dowiedzieć się, kto jest właścicielem, jaki jest kapitał zało-
życielski spółki, czym spółka się zajmuje, kto jest faktycznie uprawniony 
do jej reprezentowania. Firma powinna posiadać numer REGON, NIP.

Należy sprawdzić, kto jest właścicielem gruntu, na którym stanie 
nasz dom. Można sprawdzić to w sądzie, zwracając się do wydziału 
ksiąg wieczystych. Podobnie w wydziałach architektury urzędów gmin 
należy sprawdzić, jakie jest przeznaczenie działki w planach zagospo-
darowania przestrzennego. Budynek wybudowany niezgodnie z tymi 
planami może zostać rozebrany. Podpisując umowę z deweloperem 
zwróćmy uwagę na jej zapisy. Nie dajmy się zwieść pozorom i nie ufajmy 
umowom, które zawierają zapisy dla nas niezrozumiałe. Lepiej wstrzy-
mać się z podpisaniem i skonsultować zapisy z prawnikiem bądź zwrócić 
się z prośbą o radę do instytucji udzielających bezpłatne porady prawne. 
Ważne są np. zapisy dotyczące tego, z czego zostanie zbudowany nasz 
dom, tzn. czy dom będzie ocieplony i jak gruba będzie izolacja, z czego 
postawione zostaną ściany, itd.

Gdy kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym dobrze skorzystać z 
usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. Czasem warto zapłacić 
trochę więcej, ale mieć pewność, że profesjonalista zadba o nasze inte-
resy. Niemniej należy pamiętać, aby sprawdzić w spółdzielni stan ewen-
tualnego zadłużenia; jak uregulowana jest kwestia opłat za ogrzewanie 
– może się okazać (zwłaszcza gdy kupujemy mieszkanie wiosną), że 
będziemy zmuszeni zapłacić za miniony sezon zimowy, mimo że miesz-
kanie nie było jeszcze wówczas naszą własnością. Pamiętajmy, by zadbać 
o wymeldowanie poprzedniego właściciela przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Nie dajmy się nabrać, gdy zbywca prosi nas, po podpisaniu aktu 
notarialnego, o pozostawienie kluczy jeszcze na dzień, dwa, tak by mógł 
zabrać swoje rzeczy. Wszelkie odwiedziny byłego właściciela powinny od-
bywać się za naszą wiedzą i najlepiej w naszej obecności. Często zdarza 
się, że zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania, pięknie urządzonego, z 
nową armaturą, zabudowaną kuchnią itd. Po zapłacie pieniędzy okazuje 
się, że z mieszkania zniknęło wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek war-
tość - czasem nawet kontakty elektryczne, krany itp.  
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BUDŻET 2018 – O CO WNIOSKOWALI RADNI (cz. 2)
Prezentujemy dziś wnioski złożone do budżetu przez członków Komisji Finansów i Gospodarki, Komisji Spraw 
Społecznych oraz wnioski wspólne. Po publikacji w poprzednim numerze wniosków Komisji Mienia Miejskiego 
swoje uwagi zgłosił ksiądz Stanisław Adamowicz, proboszcz parafii p.w. Św. Anny. Sprawa dotyczyła Grobu 
Dzieci Nienarodzonych, o budowę którego wnioskował jeden z rajców, zapewne nie posiadając wiedzy, iż taki 
grób – wykonany przez parafię z jej środków – już istnieje. Przypominamy, iż tabele zawierają jedynie propozy-
cje giżyckich radnych wraz ze wstępnymi wycenami projektów.

WNIOSEK WYCENA UWAGI

Wyłożenie chodnika ul. Struga 150 000,00 zł Konieczne doprecyzowanie odcinka
Utwardzenie drogi na cmentarzu przy  al. 1 Maja 300 000,00 zł Potrzebny projekt kanalizacji 

deszczowej
Wyłożenie chodnika na ul. Żeromskiego 87 500,00 zł -
Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do
budynku 4A przy ul. Armii Krajowej 182 500,00 zł -

Budowa placu zabaw przy ul. Suwalskiej 
30A i 30B 50 000,00 zł Ujęte w budżecie na 2018 r.

Poszerzenie parkingu przy ul. Olsztyńskiej 
3 i 5 od strony ul. Witosa 60 000,00 zł Grunty prywatne

Poprawa nawierzchni chodników ul. Kolejowej 100 000,00 zł Konieczne doprecyzowanie odcinka

Poprawa nawierzchni chodników ul. Traugutta 300 000,00 zł Zaplanowane z ZDP na 2018 r.
Dopuszczenie ruchu rowerowego po chodnikach 70 000,00 zł Sukcesywnie realizowane

Monitoring na os. Staszica
100 000,00 zł

Obecnie nie jest możliwe 
jednoznaczne skalkulowanie kosztów

Zagospodarowanie działki pomiędzy budynkami
Królowej Jadwigi 21 i 23 oraz Kombatantów 5 i 7 50 000,00 zł

W 2017 r. przeprowadzono 
konsultacje społeczne

Budowa chodnika przy ul. Moniuszki 50 000,00 zł Realizacja uzależniona od zgody 
wspólnot mieszkaniowych

Poszerzenie parkingu przy budynku GTBS przy ul.
Kazimierza Wlk. 100 000,00 zł -

Remont chodnika przy ul. Kombatantów 212 500,00 zł -
Budowa amfiteatru 20 000 000,00 zł -
Lotnisko wodne - Wniosek wymaga doprecyzowania
Remont podwórka między ul. Traugutta 14a a
Kętrzyńskiego 9 350 000,00 zł Przeznaczone do wykupu

Rewitalizacjia, rozbudowa i montaż nowych
urządzeń na skateparku 50 000,00 zł Realizacja uzależniona budżetu 

MOSiR 
Dmuchany park wodny na plaży miejskiej 84 000,00 zł -
Plac zabaw przy ul. Smętka 30 000,00 zł -
Remont i oświetlenie przejścia Kościuszki -
Smętka 60 000,00 zł Przebiega przez tereny prywatne

Rewitalizacja fontanny na pasażu 50 000,00 zł Przewidziano w budżecie na 2018 r.

Remont placu Piłsudskiego 4 400 000,00 zł Trwa projektowanie
Remont i oświetlenie ścieżki od ul. Moniuszki do
mostu 130 000,00 zł Planowana budowa kładki nad 

kanałem
Aktywne atrakcje na plaży miejskiej 78 000,00 zł -
Miejskie trampoliny chodnikowe 100 000,00 zł -
Rewitalizacjia placu zabaw na ul. Mickiewicza 200 000,00 zł Wraz z rewitalizacją budynku kina "Fala"
Utworzenie przy MOSiR kajakarsko-wioślarskiej
sekcji sportowej 54 000,00 zł -

Wykonanie studni chłonnej pomiędzy budynkami
przy ul. Kościuszki 3 i 5 8 000,00 zł -

Modernizacja i przebudowa parkingu przy
budynkach ul. Daszyńskiego 13 i 13A 250 000,00 zł

-

Modernizacja i przebudowa podwórka położonego
między budynkami ul. Mickiewicza 41, 43, 45, 47
oraz ul. Kętrzyńskiego 3,5,7

275 750,00 zł
-

Modernizacja i przebudowa podwórka położonego
między budynkami ul. Traugutta 14 i 16 oraz
Kętrzyńskiego 9 i 11

350 000,00 zł
Przeznaczone do wykupu
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W czerwcu 1941 roku znaleźliśmy się w Honoszyszkach, około 
30 kilometrów od Kowna. Ojciec tam pracował. Mieszkaliśmy u kuzy-
na ojca, który był adwokatem. Najeźdźcy podzielili się naszym krajem 
i mogłoby się wydawać, że powinni być zadowoleni. Hitler zdecydo-
wał jednak inaczej. W czerwcu 1941 roku skończyła się przyjaźń i 
Niemcy rozpoczęli wojnę z Rosją. Wojna była dla bolszewików za-
skoczeniem.

Rosjanie wycofali się szybko, ale niszczyli, palili, co zdążyli i wy-
wozili swoich wrogów – inteligencję. Bolszewicy podjeżdżali cięża-
rówkami pod kolejne domy i wywozili całe rodziny. Przeważnie wybie-
rali polską inteligencję – znienawidzonych burżujów.

Noc czerwcowa krótka, jasna i przerażająca. Tego się nie da za-
pomnieć. Słychać krzyki żołnierzy, płacz dzieci i kobiet. Dzieci podob-
no zabierają od rodziców! Kuzyni, u których byliśmy, mieli dwoje dzie-
ci w wieku 7-9 lat. Byliśmy tak przerażeni, ze nawet nie płakaliśmy. 
Noc ciepła, ale matki kładły na nas kilka warstw ubrań. Paczkę można 
zgubić, ale jak się ma na sobie to może lepiej. W kieszeniach mamy 
karteczki z naszymi nazwiskami i adresami różnych znajomych i 
krewnych. „Pamiętajcie” – mówiły matki. – „ W tej kieszonce cukierki, 
tu chlebek, tu kawałek słoninki, nie jedzcie tego wszystkiego od razu. 
Nie zapominajcie paciorka”. „Zdrowaś Mario…” – powtarzamy prze-
jęci. Już świta, krzyki nasilają się coraz bliżej naszego domu. Nagle 
cisza. Co się stał? Strach wyjść z domu. Ojciec wychodzi i wraca z 
radosnym okrzykiem – Niemcy. Po długim czasie tej ciszy nadchodzi 
głos motorów, kolumna niemieckich wozów pancernych. 

Niemców witano radośnie, jak wybawicieli. Gdyby nadeszli godzi-
nę później, bylibyśmy stłoczeni w jakimś towarowym pociągu jadącym 
na wschód. Maszyniści wiedzieli, że muszą jechać jak najszybciej. 
Nie troszczono się zbytnio o zesłańców. Na nielicznych przystankach 
zmarłych po prostu wyrzucano i pociąg jechał dalej. Czemu oni w 
sytuacji najwyższego zagrożenia tracili czas potrzebny do obrony? 
Mogliby od razu rozstrzelać. Bolszewicy jednak nie zabijają kobiet 
i dzieci – sami poumierają. Wywieźli też naszą babcię. Miała 75 lat, 
umarła w Igarce za kołem podbiegunowym w krasnojarskim kraju. 

Najeźdźcy wyzwolili nas od najeźdźców. Niemców witano rado-
śnie, zwracano uwagę, że są eleganccy, kulturalni, grzeczni. Bawili 
się chętnie z dziećmi, dawali im słodycze. Wróciliśmy do Pikieliszek. 
W dworku Piłsudskiego mieszkali oficerowie niemieccy. Przyniosłam 
kiedyś do domu czekoladę otrzymaną od Niemca. Mama niezadowo-
lona, mówi, że Niemiec to też wróg. Jak to, wyzwolili nas od bolsze-
wików! Bardzo to smutne, że cieszyliśmy się z nadejścia kolejnego 

Kresowe opowieści Jadwigi Borkowskiej - Żurek

NASZA ZIEMIA
(odcinek 4)

„WYZWOLENIE”

wroga. Mówi się, że gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta, ale my 
nic nie skorzystaliśmy z kłótni naszych wrogów. 

Niestety, radość z wyzwolenia od bolszewików trwała krótko. 
Wieczorem dorośli spotykali się i rozmawiali o różnych sprawach, a 
my słuchaliśmy i cieszyliśmy się, że nasi nie dają się wrogowi. Mó-
wili też, jak Litwini wysiedlali bogatszych gospodarzy i na ich gospo-
darstwach osiedlali swoich ludzi. Polacy musieli opuszczać swoje 
gospodarstwa, zabierając jedynie rzeczy osobiste. Zdarzało się, że 
„dobry Litwin” pozwolił dawnym właścicielom zamieszkiwać w jakiejś 
komórce czy chlewiku, w zamian musiał doglądać swój dawny inwen-
tarz. Nie można było na to pozwolić i AK-owcy składali wizytę nowym 
„gospodarzom”. Grzecznie pytali przerażonych Litwinów: „dobrze To-
bie tu siedzieć?”. Litwin zwykle trochę narzekał. „Ściągaj spodnie!” 
– padał rozkaz. – „Dawaj tarkę do kartofli”. Tłukli mu tyłek tarką, a 
potem posypywali solą. „Teraz będzie Tobie lepiej siedzieć, za parę 
dni przyjdziemy sprawdzić, jak się czujesz”. Za tych parę dni Litwinów 
już nie było i przestali wysiedlać Polaków, Niemcy nie wtrącali się 
do tego. Opowiadano również, jak pod Murowana Oszmianką nasi 
AK-owcy rozbroili armię Plechawicziusa. Rozebrali ich do bielizny i 
puścili w gaciach. Wcześniej zrobili zdjęcia, jak stoją w szeregu w 
samych gaciach, takich wiązanych na troczki. Teraz rozmawiający ze 
mną Litwin mówi: „Na co robili ta zdjęcia, która poszła na cały świat, 
taka konfuzja”. Cieszyliśmy się z drobnych zwycięstw, ale i byliśmy 
przerażeni, słysząc o tragediach, jak np. straszne mordy dokonane 
przez Litwinów w Glinciszkach czy Ponarach. Litwini zawarli przymie-
rze z Niemcami, utworzyli swoje wojsko i policję (tzw. szaulisi), Złożyli 
oni przysięgę na wierność Hitlerowi i służyli do walki z „bandytami” z 
Armii Krajowej. W maju 1944 roku dokonali okrutnego mordu w Glin-
ciszkach koło Podbrzezia, zabijając 49 mieszkańców, w tym dzieci i 
ludzi starych. Z kolei w Ponarach zamordowano 100 tysięcy obywateli 
polskich. Kto dziś o tym mówi? Żydzi zażądali od Litwinów przeprosin 
za Ponary i litewski prezydent przeprosił w Knesecie. Polacy milczą. 
Wstyd! Litwini opowiadają, jak AK-owcy ich prześladowali, a nasze 
władze ich przepraszają. Skandal. Nie mają dumy narodowej. Jeśli 
chcą reprezentować nasz naród, to niech się nauczą jego historii.

cdn.

Rok 1941. Niemiecki „wyzwoliciel” wkracza do Wilna

W roku 1944 kolaborujący z niemieckim okupantem Litewski Korpus 
Lokalny starł się z oddziałami Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. 
AK-owcy rozbroili wroga i… puścili go wolno w samej bieliźnie
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„Mazuria” zaprasza na matę
Zapasy wracają do Giżycka. Niełatwego zadania reak-
tywacji sekcji podjął się były zapaśnik Mamr Hubert 
Jankowski, wielokrotny triumfator i medalista mi-
strzostw województwa kadetów, uczestnik Pucharu 
Polski, z powodzeniem startujący zarówno na krajo-
wych, jak i zagranicznych matach. Sekcja będzie dzia-
łać pod szyldem Mazurskiej Akademii Sportowej „Ma-
zuria”, znanej dotychczas dzięki młodym futbolistom.

Nie od razu Rzym zbudowano, toteż za-
równo prezes „Mazurii” Mirosław Lubas, 
jak i wspomniany instruktor sportów walki Hu-
bert Jankowski zdają sobie sprawę z tego, 
jak dużo pracy i czasu potrzeba, by przywrócić 
giżyckim zapasom ich dawny blask. 

– Potencjał w młodych giżycczanach na 
pewno jest – mówi Mirosław Lubas. – My dajemy im szansę na otwar-
cie się na coś nowego. Na coś, co niegdyś świetnie w naszym mie-
ście funkcjonowało. Być może w przyszłości doczekamy się wielkich 
mistrzów, a jeśli nawet nie, to i tak korzyści z zajęć w naszym klubie 
będą ogromne. Treningi ogólnorozwojowe z pewnością zaprocentują 
w przyszłości.

– A ja marzę o tym, by za kilka lat rywale znów drżeli przed lo-
sowaniem na zawodach, czy nie trafią na zapaśnika znad Niegocina 
– uśmiecha się Hubert Jankowski. A tak było przeciez jeszcze kilka-
naście lat temu, gdy podopieczni ówczesnego trenera Piotra Ho-
łowni „rządzili i dzielili” na arenach zapaśniczych w kraju. Sympatycy 
zapasów pamiętają na pewno sukcesy Mariusza Jankowskiego, 

Hubert Jankowski (na zdjęciu z żoną i dziećmi) postanowił „wskrzesić” 
giżyckie zapasy

Dwadzieścia klubów i stowarzyszeń 
sportowych otrzyma wsparcie z miasta na 
szkolenie zawodników. W konkursie gran-
towym złożono 38 wniosków (łączna kwota 
wnioskowanych dotacji – prawie 1 mln 200 
tysięcy złotych), 12 z nich zweryfikowano 
negatywnie. Dofinansowanie przyznano: 
GKS Mamry (125 000 zł), UKS Dwójka 
przy Gimnazjum nr 2 (6000 zł), UKS przy 
Gimnazjum nr 1 (4500 zł), UKŻR Niegocin 
(11 710 zł), GSŁ Czarne Pantery (2590 zł), 
SKS „Smol-bud” (1200 zł), MTS Promocja 
Sportowych Talentów „Giżycko” (8000 zł), 
UKS Frog (7000 zł), UKS Czwórka (10 000 
zł), MKS Medyk (11 100 zł), UKS „Giżycko” 
Sekcja Łyżwiarsko - Wrotkarska (8000 zł), 
MAS „Mazuria” (26 000 zł), TK Masters – 
Giżycko (13 400 zł), SKS „Masuria Volley” 
(4500 zł), KS „The International Associa-
tion of Krav Maga Warriors” (5000 zł), Gi-
życkiemu Stowarzyszeniu Miłośników Ko-
szykówki (8000 zł), Klubowi Motorowemu 
Giżycko (3000 zł), UKS „Short Track” MO-
SiR Giżycko (12 000 zł), Stowarzyszeniu 
Promocji Tańca „Lecdance” (8000 zł) oraz 
MUKS Szkółka Piłkarska „Gol” (25 000 zł). 

                 bz

Tomasza Rogisza, Marcina Zborowskiego, Oskara Tka-
czyka czy Jarosława Kozakiewicza (który wstępnie zadekla-
rował pomoc w treningach narybku „Mazurii”). 

Pierwsze zajęcia z młodymi zapaśnikami (wiek: 6 - 16 lat) plano-
wane są już za kilka tygodni. Poprzedzi je spotkanie z rodzicami, pod-
czas którego zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat 
funkcjonowania sekcji. Na razie wiadomo tylko tyle, że treningi będą się 
odbywać dwa razy w tygodniu w hali jednostki wojskowej, a odpłatność 
wyniesie 100 złotych miesięcznie. Osoby zainteresowane zapisaniem 
dzieci do klubu prosimy o kontakt z Hubertem Jankowskim (tel. 791-
606-590).                Bogusław Zawadzki

Miasto wspiera 
szkolenie

W ostatni weekend lutego na tafli Mazur-
skiego Centrum Sportów Lodowych zobaczy-
liśmy cztery z pięciu drużyn walczących o 
punkty w tym sezonie. Klasą dla siebie byli ho-
keiści Guai Wilno, którzy wygrali dwa mecze i 
objęli prowadzenie w lidze. Świeżo upieczony 
lider był właśnie jednym z zespołów, który 24 
lutego wzbogacił się kosztem giżyckich Ma-
sterów, ogrywając ich 12:2. Drugim pogromcą 
gospodarzy był stołeczny Legion (aktualny 
wicelider). Warszawiacy również zaaplikowali 

Na tafli bez punktów
Atut własnego boiska często nie wystarcza, gdy brakuje argumentów spor-
towych. Drugoligowi hokeiści Masters Giżycko przegrali u siebie dwa ko-
lejne mecze i po czterech kolejkach z zerowym kontem zamykają tabelę. 

giżycczanom tuzin bramek, stracili natomiast 
tylko jedną. 

Tydzień wcześniej „chrzest bojowy” prze-
szły „Mastersiki”, czyli trenujący od pewnego 
czasu narybek „dorosłej” drużyny. I choć rywa-
le z Siedlec i Białegostoku okazali się skutecz-
niejsi (każdy z nich tylko o dwa gole), to de-
biutantom znad Niegocina należą się wielkie 
brawa za ambicję. Znawcy tematu twierdzą, 
że z tej mąki na pewno będzie chleb…

                     Bogusław Zawadzki

Do tercji obronnej hokeistów z Wilna prze-
dziera się Tomasz Wróblewski

Mali Mastersi nie dali się zdominować bar-
dziej ogranym rywalom
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… do największej w naszym mieście im-
prezy biegowej – V Pucharu Wyspy Giżyckiej 
w Biegach Ulicznych. Regulamin, formularz 
zgłoszeniowy i wszystkie informacje znajdą 
Państwo na stronie MOSiR (zakładka „BIE-
GI”). Zapisy prowadzone będą do 1 lipca, ale 
warto jak najszybciej zarezerwować sobie 
miejsce na starcie – przewidziano bowiem 
udział 250 uczestników (zasada „kto pierw-
szy, ten lepszy” obowiązuje nie tylko na me-
cie). Impreza odbędzie się 15 lipca.       bz

Ruszyły zapisy…

Piłkarze 15. Giżyckiej Brygady Zmecha-
nizowanej - po wygranej w rzutach karnych z 
ORel Przasnysz 3:2 - sięgnęli po mistrzostwo 
16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Im-
preza, w której uczestniczyło 19 drużyn (m.in. 
z Inowrocławia, Białegostoku, Elbląga, Torunia, 
Kazunia, Hrubieszowa, Brodnicy, Białobrzegów 
i Węgorzewa), odbyła się w dniach 12-16 lute-
go w Giżycku. W zespole „Zawiszaków” (którzy 
jako jedyni nie przegrali w turnieju meczu) wy-
stąpili: Przemysław Łapiński (grający tre-
ner), Karol Murawski (najlepszy bramkarz), 
Piotr Reczek, Damian Mazurowski, 
Paweł Aleksandrowicz, Hubert Mol-
ski, Marcin Dener, Paweł Dymiński, 
Łukasz Grycmacher, Kamil Czurak i 
Błażej Drężek. Sztab szkoleniowy mistrzów 
16.PDZ stanowili: Jacek Szczęsny i Ja-
nusz Sygnowski.      bz

„Zawiszacy” ozłoceni

W pierwszą marcową niedzielę poże-
gnamy się z amatorską ligą halowej piłki 
nożnej, ale nie będzie to jeszcze koniec se-
zonu „pod dachem”. Ten zwieńczy tradycyj-
nie Memoriał Eugeniusza Ekstowicza, który 
odbędzie się w dniach 10-11 marca w hali 
MOSiR przy ul. 3 Maja. Pierwszego dnia 
planowana jest rywalizacja w kategorii open 
(początek o godz. 9.00), nazajutrz do walki 
przystąpią oldboje (35+). Zgłoszenia dru-
żyn do 7 marca przyjmuje Maciej Kudyk 
(tel. 507-058-780).                                         bz

Zagraj w Memoriale

Siatkarki MOSiR Giżycko najlepsze w 
lidze wojewódzkiej młodziczek! W ostatnim, 
siódmym turnieju w Elblągu podopieczne 
Iwony Kochanowskiej wygrały z miej-
scowym Truso 2:0 i uległy 1:2 olsztyńskiemu 
UKS Absolwent, ale mimo porażki (jedynej w 
czternastu meczach w tym sezonie) obroniły 
pierwsze miejsce w stawce i awansowały do 
finału wojewódzkiego. Przed giżycczankami 
dwa turnieje z udziałem najlepszych czte-
rech drużyn – pierwszy w Olsztynie (18 mar-
ca), drugi w Giżycku (25 marca). Trzy zespo-
ły z najlepszym bilansem po obu imprezach 
uzyskają awans do ćwierćfinału Mistrzostw 
Polski.             bz

Ćwierćfinał w zasięgu

Za nami pełna emocji trzecia Giżycka Noc Gladiatorów. Publiczność w hali 
COS - OPO obejrzała dziesięć walk w formułach MMA i K-1, w tym siedem 
z udziałem zawodników miejscowego klubu „Fighter”. Swoje pojedyn-
ki zwycięsko zakończyli: Piotr Pesta i Marcin Obek, a pokazowe starcie 
pań z udziałem Gabrieli Kozik nie wyłoniło triumfatorki. Paweł Ejsmont 
przegrał z… kontuzją, zaś rywale Fryderyka Omaka,  Rafała Gregorczyka 
i Daniela Aptacego tego dnia byli poza zasięgiem giżyckich fighterów. 
W walkach wieczoru zwyciężyli: Sylwester Miller, Arkadiusz Dembiński i 
Aleksander Kalicki.                  Bogusław Zawadzki 

Pokazali moc w tę Giżycką Noc

Zdjęcia: FOTOGRAFIA - Tomasz Karolski
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Żeglarze wysoko w rankingach Ministerstwa
Ogromny sukces Giżyckiej Grupy Regatowej! W ministerialnym podsumowaniu  roku 2017 współtworzący GGR 
młodzi żeglarze Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych i Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Nie-
gocin” uplasowali się na wyśmienitym drugim miejscu wśród wszystkich klubów żeglarskich w Polsce!

Klasyfikację współzawodnictwa dzieci i młodzieży, stworzoną 
na podstawie wyników osiąganych w mistrzostwach kraju w kilku-
dziesięciu dyscyplinach, opublikowało Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. W rankingu znalazły się aż 3702 kluby i w tej ogólnej staw-
ce MBSW / UKŻR Niegocin znalazł się również wysoko – na 147. 
pozycji (w województwie warmińsko - mazurskim więcej punktów 
zgromadziły tylko trzy olsztyńskie kluby: KS AZS, Kormoran i Start 
oraz Baza Mrągowo i Orzeł Elbląg). W klasyfikacji polskich klubów 
żeglarskich członkowie GGR ustąpili pola jedynie sopockiemu SKŻ. 
Gratulujemy dyrektorowi MBSW Wojciechowi Cabanowi, 
prezes UKŻR Niegocin Alicji Klimaszewskiej, trenerom: Mi-
rosławowi Ambrochowi, Cezaremu Borkowskiemu, 
Bogdanowi Dziekańskiemu, Tomaszowi Jaworskie-
mu, Marcinowi Panasiowi i Barbarze Ramotowskiej, 
a przede wszystkim ich 31 młodym podopiecznym, którzy punkto-
wali podczas ubiegłorocznych startów. „Cegiełki” do sukcesu doło-
żyli: Amelia Dziąba (14 pkt), Martyna Nowicka (11), Jo-
anna Fabisiak (9), Jędrzej Cituk (9), Maria Urban (9), 
Jakub Kamiński (9), Wojciech Klimaszewski (8), Julia 
Rogalska (8), Filip Szmit (7,5), Amelia Potejko (7), Kon-
stanty Sawicki (7), Magdalena Skórnóg (6,5), Maria 
Konarzewska (6), Stanisław Konarzewski (6), Magda-
lena Daniszewska (5), Tomasz Trajnowicz (5), Szymon 
Ignaciuk (5), Martyna Fedyk (5), Jakub Kluk (3), Daniil 
Fenko (3), Jan Dobosz (2,5), Bartosz Ligęza (2,5), Lena 
Cituk (2), Kacper Szukajt (2), Paweł Kuszewski (1,5), 
Kamil Stemplewski (1), Hanna Borkowska (1), Jan Fuk 
(1), Kacper Karbownik (1), Mateusz Siedlecki (1) i Mar-
tyna Niezbecka (1). 

W ministerialnym rankingu Giżycko pojawiło się jeszcze osiem 
razy, ale już na bardzo odległych lokatach. Oto miejsca pozostałych 
klubów znad Niegocina: KS Taekwondo – 1320., KS Spartakus – 
1545., UKS Giżycko – 2110., KS MOSiR Giżycko – 2266., zawodnik 
niestowarzyszony – 2581., Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie 
„Czarne Pantery” – 2654., UKS „Short Track” MOSiR Giżycko – 
3233., MKS Medyk – 3354.                   Bogusław Zawadzki

Reprezentanci Polski z Giżycka w towarzystwie trenerów: Barbary 
Ramotowskiej i Marcina Panasia
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MEDALOWE ŻNIWO
Członkowie Giżyckiej Grupy Regatowej nie zwalniają tempa, a 

to, czego dokonali w ostatnich tygodniach, można śmiało określić 
„wejściem smoka w rok 2018”. W pierwszych dniach lutego giżyc-
czanie rywalizowali najpierw w Mistrzostwach Świata Juniorów w 
klasach DN i Ice - Optymist na Litwie, potem w Mistrzostwach Sta-
rego Kontynentu w tych samych klasach na Łotwie, maraton startów 
kończąc Mistrzostwami Polski w… Giżycku. Zawodnicy MBSW / 
UKŻR Niegocin spisali się znakomicie, zdobywając w tych impre-
zach aż dwanaście  krążków! Oto medaliści:

MISTRZOSTWA ŚWIATA
Jakub Kamiński   – srebro (Ice-Optymist)
Stanisław Konarzewski  – brąz (Ice-Optymist)
Maria Konarzewska   – brąz (Ice-Optymist)

MISTRZOSTWA EUROPY
Jakub Kamiński   – srebro (Ice-Optymist)
Maria Konarzewska   – złoto (Ice-Optymist)
Joanna Fabisiak  – brąz (Ice-Optymist)

MISTRZOSTWA POLSKI
Mateusz Gigielewicz   – złoto (Ice-Optymist)
Patryk Chełkowski   – brąz (Ice-Optymist)
Joanna Fabisiak   – złoto (Ice-Optymist)
Maria Konarzewska   – srebro (Ice-Optymist)
Amelia Potejko   – brąz (Ice-Optymist)
Wojciech Klimaszewski  – srebro (DN)

Kibice piłkarscy odliczają dni do rozpoczęcia rundy wiosennej. 
Czwartoligowi futboliści Mamr Giżycko rozpoczną rywalizację 17 
marca starciem z Błękitnymi Pasym i będzie to pierwszy z czte-
rech meczów z rzędu, który nasi piłkarze rozegrają na własnym 
stadionie. W kolejne soboty nad Niegocinem gościć będziemy 
Granicę Kętrzyn (24 marca), Tęczę Biskupiec (31 marca) i Con-
cordię Elbląg (7 kwietnia). W jakiej formie są podopieczni Zbi-
gniewa Marczuka? Mecze kontrolne nie dały jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie. Giżycczanie potrafili bowiem zremiso-
wać z trzecioligowym MKS Ełk 2:2 i wysoko ograć 6:2 trzecią w 
tabeli czwartej ligi Romintę Gołdap, by po tygodniu dać się zmiaż-
dżyć niżej od siebie notowanemu MKS Korsze aż 10:1! Miejmy 
nadzieję, że podobne kryzysy nie przydarzą się naszym graczom 
w walce o punkty. Przypomnijmy, ze na półmetku zmagań Mamry 
zajmują 8. miejsce z dorobkiem 20 punktów.                    bz

W marcu bez wyjazdów

Po raz piętnasty giżycki basen będzie areną Wiosennych Zawo-
dów Pływackich o Puchar Burmistrza Giżycka. Impreza, organizowa-
na przez miejscowy MKS Medyk przy wsparciu Urzędu Miejskiego 
i MOSiR, odbędzie się w pierwszy marcowy weekend. Przewidzia-
na jest  rywalizacja dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 2003 
i młodszych. Uroczyste otwarcie zawodów planowane jest 3 marca 
(sobota) o godz. 10.00, pierwszy wyścig – dziesięć minut później (w 
niedzielę starty od godz. 9.05).                  bz

Wodne ściganie


