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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Czyste powietrze i czysta woda to nasze największe atuty. Dla-

tego powinniśmy o nie szczególnie dbać i chronić w każdej możliwej 
formie. W mieście mamy ponad 60 km sieci instalacji sanitarnej, 
z której korzysta prawie 30 000 ludzi. Codziennie na naszych je-
ziorach przebywa podobna liczba żeglarzy, jednakże na szlaku nie 
ma ani rur kanalizacji, ani wystarczającej liczby punktów, gdzie 
ścieki można oddać. Z roku na rok tłok na jeziorach coraz większy, 
nadszedł już czas, aby zacząć intensywniej działać w tej sprawie i 
cieszę się, że szybko znalazłem sojuszników. Na moje zaproszenie 
odpowiedział niezwłocznie wielki przyjaciel Giżycka, burmistrz na-
szego miasta partnerskiego Grodziska Mazowieckiego Grzegorz 
Benedykciński, redaktor naczelny Magazynu Sportów Wod-
nych „Żagle”  Waldemar Heflich oraz założyciel popularnego 
serwisu internetowego www.mazury.info.pl i współorganizator 
Mazurskich Targów Sportów Wodnych Zbigniew Jatkowski. 
Bardzo dziękuję za wsparcie! Wierzę, że wspólnie możemy zrobić o 
wiele więcej. Widać już pierwsze efekty zacieśniania współpracy z 
Grodziskiem. Jedna z większych firm działających nie tylko na tere-
nie Polski, ale również Europy, Azji i Ameryki Północnej zapropono-
wała nam współpracę w ramach ochrony powietrza. Do tego grona 
zaprosiłem również giżyckich przedsiębiorców, aby wykreować być 
może również kontakty biznesowe.

Ważną kwestią dla wielu giżycczan będzie na pewno możliwość 
otrzymania dopłaty do wymiany pieca węglowego na nowy zasilany 
paliwem proekologicznym. Niebawem powinna zacząć obowiązy-

wać uchwała Rady 
Miejskiej, która da 
taką możliwość. 
Choć symboliczny, 
to jednak jest to waż-
ny krok. Czym mniej 
dymiących kominów, 
tym lepiej, choć pro-
blem występuje u 
nas raczej tylko lo-
kalnie. 

Ten rok rozpo-
częliśmy także zdję-
ciami do specjalnego odcinka popularnego serialu „Rodzinka.pl”, 
w którym również pojawią się odwołania do naszego czystego po-
wietrza i czystej wody. Chcemy zwrócić uwagę naszym gościom, że 
korzystają z wyjątkowych walorów przyrodniczych, które dają także 
świetne warunki do zamieszkania w Giżycku. Odcinek „Rodzinki” 
jest tylko wstępną fazą całego pakietu działań promocyjnych za-
planowanych na ten rok. Niektóre znane kurorty mają dziś problem 
z poborem opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej), ponieważ jakość 
powietrza jest tam bardzo zła. My tego problemu nie mamy, więc 
dbajmy o to i rozsławiajmy, bo to bardzo duża wartość.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka
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AKTUALNOŚCI

Z fizycznymi słabościami na trasie Artur Płaczek 7 kwietnia z 
pewnością da sobie radę. Przez ostatnie tygodnie ciężko pracował, po-
konując codziennie od 8 do 15 kilometrów, ściśle według wskazówek 
giżyckiego triathlonisty Wojciecha Grądzkiego. Cel sportowy: 
zmieścić się w sześciu godzinach. Cel nadrzędny: pomóc w leczeniu 
Adriana Jarosza. 

– Każdy ma możliwość wesprzeć rodzinę chłopaka w jego inten-
sywnej i bardzo drogiej rehabilitacji – mówi Artur Płaczek. – Już teraz 
można „wykupić” poszczególne kilometry, wpłacając na konto „cegieł-
kę” o wartości co najmniej 10 złotych. Oczywiście im wyższa kwota, 
tym lepiej, ale liczy się każda złotówka. Gorąco Państwa zachęcam do 
wpłat! Pobiegnijcie wraz ze mną po zdrowie dla Adriana!

Po wpłacie na konto (numer podajemy w ramce) darczyńcy zosta-
ną przypisani do pierwszego wolnego kilometra na liście. Stan konta i 
inne informacje dotyczące kwietniowej akcji znajdą Państwo na stronie 
biegaipomaga.pl.                                   Bogusław Zawadzki

Kup „cegiełkę” i… zostań „właścicielem” kilometra w ultramaratonie!

ARTUR POBIEGNIE DLA ADRIANA
To będzie już drugi start Artura Płaczka dedykowany Adrianowi Jaroszowi – giżycczaninowi od lat znajdującemu 
się w stanie śpiączki. W ubiegłym roku w Starych Jabłonkach nasz biegacz pokonał 73 kilometry, „zarabiając” 
na rehabilitację Adriana 5700 złotych. Teraz – podczas kwietniowego ultramaratonu „Kierunek Ultra Hańcza’18” 
w podsuwalskim Turtulu – dystans będzie o 10 kilometrów krótszy, ale Artur nie ukrywa, że jego marzeniem jest 
pozyskanie większej sumy niż rok temu. To życzenie ma szansę spełnić się tylko z Państwa pomocą!

KUP KILOMETR! Wpłat można dokonywać na konto Giżyckiego Stowarzyszenia Obywatelskiego – 
Bank Pekao nr 63 1240 5787 1111 0010 6723 0207. Tytuł wpłaty: bieg dla Adriana

W ubiegłym roku Artur Płaczek (w białej koszulce) i jego żona Dorota 
odwiedzili Adriana Jarosza, przekazując rodzicom giżycczanina 5700 
złotych na dalsze leczenie syna
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Mały Antoś Żochowski z Giżycka, któremu w tym roku – 
podczas organizowanych przez miasto wydarzeń – pomagamy w 
nierównej walce z ciężką chorobą (dystrofia mięśniowa Duchen-
ne’a), otrzymał cenne wsparcie z zaprzyjaźnionego z naszym 
miastem Kwerfurtu. W Niemczech przebywał niedawno burmistrz 
Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz i to na jego ręce przekazano 
darowiznę w wysokości 440 euro (fundusze zebrane przez miesz-
kańców w trakcie dwóch nabożeństw). 19 marca w siedzibie Sto-
warzyszenia na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”, 
którego Antoś jest podopiecznym, Wojciech Iwaszkiewicz uroczy-
ście wręczył pieniądze mamie 5,5-latka Iwonie Żochowskiej. 
Przypominamy, iż wszyscy ludzie dobrej woli mogą wesprzeć lecze-
nie malucha, przekazując 1% swojego podatku dochodowego przy 
rocznym rozliczeniu (czyli właśnie teraz). W zeznaniu podatkowym 
należy wpisać numer KRS 0000030497 (Stowarzyszenie „Pro-
myk”).                           Bogusław Zawadzki

Mieszkańcy Kwerfurtu też pomagają Antosiowi

Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz przekazał Iwonie Żochowskiej (z 
prawej) „dar serc mieszkańców Kwerfurtu”. Z lewej prezes Stowarzy-
szenia „Promyk’ Maria Popieluch, w środku mały Antoś
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Słońca, szczęścia, pomyślności, dnia pierwszego dużo gości,
w śmigus - dyngus dużo wody – to dla zdrowia i urody!
Jajek tylko kolorowych, świąt wesołych oraz zdrowych!

Wszystkim Czytelnikom
życzy

REDAKCJA „MOJEGO GIŻYCKA"
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Bez zmian w gabinecie 
dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 7. Ogłoszony w 
lutym konkurs na stanowi-
sko szefa placówki (wyniki 
poznaliśmy w połowie mar-
ca) wygrała Katarzyna 
Banach, kierująca szkołą 
od roku 2013. O dyrektorski 
fotel i pięcioletnią umowę 
o pracę ubiegały się dwie 
osoby.                                         bz

Rośnie zainteresowanie Giżycką Kartą Mieszkańca, dzięki któ-
rej można liczyć na szereg zniżek (m.in. w korzystaniu z miejskich 
obiektów). Jak informuje Katarzyna Gibner z Biura Promocji 
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, od 1 lutego do 21 marca 
złożono już 1460 wniosków o wydanie Karty, a plastikowe „dowo-
dy bycia giżycczaninem” (wydawane od 12 marca) do pierwszego 
dnia kalendarzowej wiosny odebrało 181 osób. Przypominamy, że 
o Giżycką Kartę Mieszkańca może się ubiegać każdy, kto rozlicza 
podatek dochodowy w giżyckim Urzędzie Skarbowym i deklaruje 
Giżycko jako miejsce zamieszkania (nie zameldowania). Przy skła-
daniu wniosku o wydanie Karty należy okazać dowód osobisty i 
poświadczoną przez „skarbówkę” pierwszą stronę zeznania podat-
kowego za poprzedni rok. Wnioski o wydanie GKM dostępne są 
w miejskich instytucjach, wypełnione formularze należy złożyć w 
Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim (parter, pokój nr 7). 
Szczegółowe informacje na temat Karty można uzyskać w Biurze 
Promocji i Polityki Społecznej UM (pokój nr 116, tel. 798-617-629) 
oraz na stronie gkm.gizycko.pl.                                     bz 

Prawie półtora tysiąca wniosków o Kartę

Dyrektorska reelekcja
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Katarzyna Banach, dyrektor SP 7

Czym jest „Koperta życia”? 
Krótko mówiąc: zbiorem najważniej-
szych informacji o danej osobie, jej 
chorobach i przyjmowanych lekach. 
Lekarze i ratownicy potwierdzają, 
iż „Koperta” znacznie zwiększa 
szanse uratowania komuś życia w 
sytuacjach, gdy nie ma kontaktu z 
pacjentem lub przebieg leczenia nie 
jest nikomu znany. „Koperta życia” 
najczęściej przechowywana jest 
w… lodówce, czyli w urządzeniu, które znajduje się praktycznie w każ-
dym domu i jest dla ratowników najłatwiejsze do zlokalizowania. 

– Pakiety będziemy rozprowadzać od kwietnia – mówi dr Kata-
rzyna Karolska. – Po odbiór zapraszamy seniorów lub członków ich 
rodzin, a także osoby posiadające wiedzę o tym, iż w ich otoczeniu żyją 
ludzie samotni, schorowani, po 60. roku życia. 

Bezpłatne „Koperty” będą wydawane w Biurze Promocji i Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego (pokoje nr 116 i 117, tel. 798-112-125), w 
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarzy Medycyny 
Rodzinnej Zbigniew Gugnowski Spółka Partnerska przy ul. Wodociągo-
wej oraz w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ 
przy ul. Obwodowej. Akcja powstała przy współpracy Urzędu Miejskiego 
z przedstawicielami straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

                                                       Bogusław Zawadzki

RATUNEK Z LODÓWKI
Miasto wdraża kolejny projekt w ramach teleopieki, 
mający na celu ochronę zdrowia giżyckich seniorów. 
Po „Przycisku życia” przyszedł czas na „Kopertę ży-
cia”. Koordynatorem akcji pod patronatem Burmistrza 
Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza jest dr Katarzyna 
Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzę-
du Miejskiego. 

Do drugiego przetargu na kładkę (pierwszy unieważniono z powodu 
zbyt wysokich wymagań finansowych oferentów) stanęła tylko jedna fir-
ma (stołeczny INTOP) i to właśnie ona wykona przeprawę przez giżycki 
ciek. Koszt przedsięwzięcia sięga 12,3 mln zł, z czego prawie 5,2 mln to 
wkład miasta, a ponad 7,1 mln stanowi unijne dofinansowanie. Są to pie-
niądze pozyskane w ramach tzw. projektu nabrzeżowego i warto podkre-
ślić, że wykorzystanie ich na inne cele (a takie sugestie osób kompletnie 
niezorientowanych w temacie pojawiły się ostatnio w internecie) nie jest 
możliwe. 

Piesza kładka o długości 91 m (konstrukcja stalowa z drewnianym 
podkładem) będzie wyniesiona o 4,5 m nad poziom wody żeglownej i o 4 
m nad poziom terenu. Jej zwieńczeniem po stronie „Wyspy” będzie „am-
fiteatr” (niewielka scena, 220 miejsc siedzących), oparty o nasyp będący 
elementem kładki. 

– To ma być raczej „przystanek na trasie”, zachęcający do odpoczyn-
ku w pięknym otoczeniu – mówi burmistrz Giżycka Wojciech Iwasz-

Będzie nowa kładka!
Ci z Państwa, którzy „skazani” są na korzystanie z 
kładki na kanale Łuczańskim, mogą unieść ręce w 
geście triumfu i radości. 15 marca została bowiem 
podpisana umowa na budowę nowego obiektu, prace 
powinny rozpocząć się już w maju. Będzie zupełnie 
inaczej niż teraz – estetycznie, komfortowo, a przede 
wszystkim bezpiecznie. 

kiewicz. – Nie będzie to klasyczny amfiteatr, a raczej miejsce kameral-
nych spotkań i koncertów czy miejskiego muzykowania, które w całkiem 
niedalekiej przyszłości być może przejmie „obowiązki” sceny na plaży 
miejskiej. Ta, zgodnie z planami, zostanie bowiem rozebrana. 

Warto podkreślić, iż nowa kładka nie tylko zwiększy bezpieczeństwo i 
komfort pieszych, rowerzystów, ludzi na wózkach inwalidzkich czy osób z 
wózkami dziecięcymi. Jak informuje naczelnik Wydziału Inwestycji Urzę-
du Miejskiego Karol Walinowicz, konstrukcja obiektu umożliwi w ra-
zie potrzeby przejazd pojazdów ratowniczych. Budowa ruszy już za kilka 
tygodni, ale obecna kładka nie zostanie na razie wyłączona z użytkowa-
nia (prawdopodobnie stanie się to dopiero we wrześniu). Zakończenie 
prac planowane jest w przyszłym roku.            Bogusław Zawadzki

Wizualizacja nowej kładki na kanale Łuczańskim. 
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Narzekania na brak otwartych obiektów sportowo - rekreacyjnych w 
tej części Giżycka słychać było od niepamiętnych czasów. Mieszkańcy 
ulic położonych blisko kanału Łuczańskiego i tzw. Wyspy od zawsze mie-
li bowiem tylko stadion, który z racji mocno ograniczonego dostępu do 
płyty sromotnie przegrywał w rywalizacji z „Orlikami”, wybudowanymi w 
ostatnich latach przy obecnej SP 2 i SP 7. Miasto postarało się więc o 
kolejne w tej kadencji dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Najpierw dla rolkarzy, potem dla piłkarzy
Rozpoczęła się kolejna duża inwestycja w naszym mieście, która zaspokoi potrzeby sporej grupy miesz-
kańców. Kilkanaście dni temu ruszyła bowiem budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 4. 

… a tak będzie wyglądał za pewien czas

dzięki czemu marzenia mieszkańców wspomnianych rejonów już wkrótce 
staną się rzeczywistością. W pierwszym etapie budowy przy „Czwórce” 
powstaną boiska wielofunkcyjne z elementami lekkoatletycznymi oraz 
tor do jazdy na rolkach, co bardzo cieszy nie tylko amatorów wrotkar-
stwa, ale i łyżwiarzy, którzy zyskają miejsce do treningu poza sezonem. 
W drugim, późniejszym etapie zostanie wykonane boisko ze sztuczną 
nawierzchnią do gry w piłkę nożną.         Bogusław Zawadzki

Tak teren za „Czwórką” wygląda teraz…

Praca wre – finały jeszcze w tym roku
W najbliższych miesiącach zakończy się pięć inwestycji, prowadzonych obecnie na terenie Giżycka. Mury powstającej w „Ekomarinie” bazy 

żeglarskiej „zdobi” już więźba dachowa, systematycznie posuwają się także prace na budowie pasażu przy kościele ewangelickim i na placu przy 
SP 3 na Wilanowie, gdzie powstaje nowoczesny kompleks sportowo - rekreacyjny. Do czerwca powinny zostać wznowione prace na stadionie 
miejskim (pozostało już tylko ułożenie na bieżni nawierzchni poliuretanowej), a wczesną jesienią – jeśli nic nie pokrzyżuje planów – na drogach 
zrobi się bezpieczniej, bo przybędzie nam bezkolizyjne skrzyżowanie.                    Bogusław Zawadzki

Budowa bazy żeglarskiej w porcie „Ekomarina”

Budowa ronda przy skrzyżowaniu ul. Świderskiej i Nowowiejskiej z 
szosą Obwodową

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na Wilanowie

Budowa pasażu przy kościele ewangelickim
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STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, ZWIĄZKI

• Fundacja SEDEKA: KRS 0000338389
• Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytko-
wie: KRS 0000116212 - w rubryce „cel szczegółowy 1 
%” należy wpisać: OSP W SPYTKOWIE
• Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran”: 
KRS: 0000270261 (Fundacja Studencka młodzi – mło-
dym) - w rubryce „Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 
GKSN „KORMORAN” GIŻYCKO 3486
• Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Par-
kinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”: KRS 
00000221902 (Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”) 
- w rubryce „Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: GIŻYC-
KIE  STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKIN-
SONA, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „TULIPANY”
• Stowarzyszenie na rzecz Chorych z Chorobą Nowo-
tworową „Promyk: KRS 0000030497
• Mazurska Akademia Piłkarska: KRS 0000086043 - w 
rubryce „Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: MAP
• Giżycki Klub Sportowy „Mamry”: KRS 0000086043 
(Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej) - w ru-
bryce „Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: GIŻYCKI 
KLUB SPORTOWY „MAMRY”
• Stowarzyszenie Akademia Tenisa Ziemnego ACTI-
VE: KRS 0000270261 - w rubryce „Cel szczegółowy 1 
%” należy wpisać: ACTIVE TENIS GIŻYCKO 6908
• Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Dar Serca: KRS 0000034507
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwie-
rząt OTOZ Animals Inspektorat w Giżycku: KRS 
0000069730 - w rubryce „Cel szczegółowy 1 %” należy 
wpisać: INSPEKTORAT W GIŻYCKU
• Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
„Podaruj Dziecku Radość”: KRS 0000358101 
• Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwo-
ju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 
„SZANSA”: KRS 0000202570
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Giżycku: KRS 0000073246
Polski Związek Niewidomych Koło Giżycko: KRS 
0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg 
Warmińsko-Mazurski) - w rubryce „Cel szczegółowy 1 
%” należy wpisać: KOŁO GIŻYCKO 
• ZHP Hufiec Giżycko: KRS 0000271499 (ZHP Chorą-
giew Warmińsko-Mazurska) - w rubryce „Cel szczegó-
łowy 1 %” należy wpisać: HUFIEC GIŻYCKO 
•Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie: 
KRS  0000036454 
• Rotary Club Giżycko: KRS 0000077097

MAŁA RZECZ, A NA PEWNO UCIESZY
Podatki – nikt z nas nie lubi ich płacić, ale przychodzi taki czas, 
w którym myślimy o nich znacznie cieplej. To okres składania 
zeznań rocznych, upływający tradycyjnie z końcem kwietnia. 
Po raz wtóry prezentujemy dziś listę mieszkańców oraz orga-
nizacji pożytku publicznego, których możecie, Drodzy Czytel-
nicy, wesprzeć, przekazując na ich konto 1% swojego podatku 
(wystarczy wpisać w PIT numer KRS i cel szczegółowy). Przy-
pominamy, że jednoprocentowa darowizna w żaden sposób nie 
obciąża kieszeni darczyńcy.

MIESZKAŃCY

• Patrycja i Mikołaj Osieccy (Fundacja „Zdążyć z 
pomocą”): KRS 0000037904 (Patrycja) – w rubryce  
„cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 20978 OSIECKA 
PATRYCJA; KRS 0000037904 (Mikołaj) - w rubryce  
„Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 20977 OSIECKI 
MIKOŁAJ.
• Aleksandra i Wiktor Wróblewscy: (Fundacja „Zdą-
żyć z pomocą”): KRS 0000037904  – w rubryce  „Cel 
szczegółowy 1 %” należy wpisać: 30844 ALEKSANDRA 
WRÓBLEWSKA; KRS 00002777339 (Fundacja Cho-
rych na Zespół Dandy-Walkera) – w rubryce „Cel 
szczegółowy 1 %” należy wpisać: DLA WIKTORA WRÓ-
BLEWSKIEGO.
• Adrian Jarosz: KRS 0000133671 (Fundacja Marka 
Kamińskiego) - w rubryce  „Cel szczegółowy 1 %” na-
leży wpisać: DLA ADRIANA JAROSZA.
• Krystian Czyrko: KRS 0000266644 (Fundacja 
Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej) -  w rubry-
ce „Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: KRYSTIAN 
CZYRKO
• Bartosz Frączek: KRS 0000037904 (Fundacja 
„Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „Cel szczegółowy 1 
%” należy wpisać: 28540 FRĄCZEK BARTOSZ
• Oliwia Borowik: KRS 0000186434 (Fundacja Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”) - 
w rubryce „Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: OLI-
WIA BOROWIK 109/B 
• Krzysztof Szachnowicz: KRS 0000086210 („Na ra-
tunek dzieciom z chorobą nowotworową”) - w ru-
bryce „Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: KRZYSZ-
TOF SZACHNOWICZ
• Emilia Półtorak: KRS 0000037904 (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „Cel szczegó-
łowy 1 %” należy wpisać: 6812 EMILIA PÓŁTORAK 
• Teofil Sinkiewicz: KRS 0000037904 (Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „Cel 
szczegółowy 1 %” należy wpisać: 5059 SINKIEWICZ 
TEOFIL
• Maciej Furmaniak: KRS 0000037904 (Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „Cel 
szczegółowy 1 %” należy wpisać: 9853 MACIEJ FUR-
MANIAK 
• Piotr Pyrko: KRS 0000037904 (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”) - w rubryce „Cel szcze-
gółowy 1%” należy wpisać: 4354 PYRKO PIOTR 
• Filip Czerniawski: KRS 0000148747 (Fundacja 
„Przyszłości dla dzieci”) - w rubryce „Cel szczegóło-
wy 1%” należy wpisać: FILIP CZERNIAWSKI
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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…

Na czwarty w tym roku „Giżycki Wieczór z 
Paszportem i Dowodem Osobistym” zaprasza-
my 11 kwietnia, czyli w drugą środę miesiąca. Na 
giżycczan, którzy z różnych powodów nie mogą 
przyjść do Ratusza w standardowych godzinach 
jego pracy, tego dnia aż do godz. 20.00 czekać 
będą pracownicy Wydziału Spraw Obywatel-
skich (pokój nr 5, tel. 87/732-41-34) i Punktu  
Paszportowego (pokój nr 4b, tel. 87/732-41-63). 
Kolejne „Wieczory” planowane są 9 maja, 13 
czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 12 wrze-
śnia, 10 października, 14 listopada i 
12 grudnia.                                                    bz

W drugą środę dłużej

Kwiecień to czas weryfikacji i opiniowa-
nia wniosków, złożonych w marcu w szóstej 
edycji Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. 
W maju planowane są lokalne spotkania 
mieszkańców (ich terminy zostaną podane 
na stronie mojegizycko.pl), podczas 
których o zaletach projektów będą opo-

Teraz opinie, głosowanie już w maju
wiadać ich autorzy. W 
tym samym miesiącu 
rozpocznie się głoso-
wanie (zakończenie w 
czerwcu), a zwycięskie 
propozycje poznamy w 
lipcu. Przypomnijmy, iż 
w GBO 2019 na realiza-
cję wniosków giżycczan 
przeznaczono pół milio-
na złotych – po 100 ty-

sięcy na każdą z pięciu kategorii: edukacja, 
ekologia, kultura, sport oraz architektura, in-
frastruktura i urbanistyka. Tegoroczną edy-
cję Budżetu promuje hasło „GBO = Giżyc-
czanie Biorą Odpowiedzialność”, którego 
autorką jest Agnieszka Domańska.                
            Bogusław Zawadzki

W ostatnim odcinku naszego cyklu prezentujemy wnioski budżetowe złożone przez członków Komisji Rewizyjnej. 
Przypominamy, iż są to jedynie propozycje ze wstępnym oszacowaniem kosztów  poszczególnych przedsięwzięć.

Artyści, do boju! Giżycki Ratusz ogłosił 
właśnie kolejny konkurs na projekt i wyko-
nanie muralu na budynku stacji transfor-
matorowej przy pasażu Portowym. Wymia-
ry grafiki nie są ściśle ustalone, malowidło 
powinno jednak zajmować wszystkie ścia-
ny obiektu. Projekty muszą wpisywać się 
w otaczający krajobraz i nawiązywać do 
historii miejsca, w którym powstanie dzie-
ło. Regulamin i formularz zgłoszeniowy 
można pobrać ze strony mojegizycko.
pl. Każdy uczestnik konkursu (lub gru-

Można zarobić dwa tysiące
pa) może zgłosić dowolną ilość propozy-
cji. Wypełnioną kartę zgłoszenia 
wraz z dołączonym projektem 
muralu (wydruk w kolorze, for-
mat minimum A3) należy dostar-
czyć do Urzędu Miejskiego (moż-
na przesłać pocztą) do 15 maja. 
Oceny propozycji dokona komisja powoła-
na przez Burmistrza Giżycka, a zwycięzca 
konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 
tysięcy złotych oraz nagrodę specjalną od 
galerii „Batory”.                                     bz

BUDŻET 2018 – O CO WNIOSKOWALI RADNI (cz. 3)

WNIOSEK WYCENA UWAGI

Remont ul. Wiejskiej  na odcinku Łąkowa - Nowogródzka 487 500,00 zł -
Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przed budynkiem
szkoły SP7 - wjazd od strony ul. Królowej Jadwigi 55 000,00 zł

zaplanowano na 2018 r.

Modernizacja ul. Konarskiego wraz z chodnikami oraz zatoki od
strony GCK 1 500 000,00 zł Część objęta projektem kwartału zabudowy Mickiewicza, 

Konarskiego, Kopernika na 2018 r.
Modernizacja podwórek w kwartale ulic: Konarskiego, Okrzei,
Sikorskiego, Krótkiej 800 000,00 zł

Należy sprecyzować, znaczna część terenu nie należy do Miasta

Modernizacja podwórek na ul. Sikorskiego 4-6 a
pomieszczeniami gospodarczymi 200 000,00 zł

Teren nie nosi znamion ogólnodostępnego, jest wykorzystywany 
tylko przez wspólnoty mieszkaniowe

Modernizacja ul. Sikorskiego-Wilanowska wraz z chodnikami
5 500 000,00 zł

-

Modernizacja ul. 3 Maja i chodników na odcinku Wodnik-Medyk
600 000,00 zł

-

Opracowanie dokumentacji technicznej wielopoziomowego
parkingu przy zbiegu ulic Kolejowej i Owsianej 150 000,00 zł

Plan Miejscowy nie dopuszcza realizacji obiektów kubaturowych

Instalacja oświetlenia zasilanego energią słoneczną terenu
cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej 7 000,00 zł

Wycena za szt. lampy/ mała efektywność

Uwzględnienie wydatków związanych z budową Ligi Tenisa
Stołowego 54 110,00 zł

w realizacji

Utworzenie międzyszkolnej przychodni lekarskiej 150 000,00 zł -
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Mamy dla Was „zajączkowe" prezenty - niespodzianki! Co zrobić, by trafiły w Wasze ręce?

Przede wszystkim trzeba mieć szczęście. Informacje o wygranych dołączyliśmy

bowiem do losowo wybranych egzemplarzy Waszego ulubionego miesięcznika.

Zapoznajcie się Państwo z treścią i postępujcie zgodnie z instrukcją,

a potem… zapraszamy do nas po odbiór upominków. Dobrej zabawy!

U W A G A , C Z Y T E L N I C Y !

Ojcem idei wybudowania basenu w samym sercu Mazur był Ma-
rian Lemecha, w latach dziewięćdziesiątych dyrektor giżyckiego 
Zespołu Szkół (Medyczne Studium Zawodowe i II LO). Ówczesny 
burmistrz Jan Grabowski i Rada Miejska pomysłowi przyklasnę-
li, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przelał 
pierwsze fundusze (1995 rok – 1,5 mln zł), załatwiono wszystkie for-
malności, wyłoniono wykonawcę i w lipcu 1996 roku pierwsza łopata 
rozpruła grunt przy ul. Sikorskiego. Oficjalne otwarcie pływalni „Medyk” 
miało miejsce 8 kwietnia 1998 roku, a dwanaście dni później rozbłysło 
zielone światło dla wszystkich chętnych do popluskania się w mogącej 
pomieścić 600 m3 wody niecce pod dachem. 

– Z pływalni korzysta średnio około 120 tysięcy osób rocznie, czyli 
można powiedzieć, że „kąpią się” u nas cztery miasta wielkości Giżycka 
– mówi Andrzej Flisiak, który od samego początku kieruje obiek-
tem. – Myślę, że to ważna informacja dla tych, którzy mają wątpliwości, 
czy basen jest potrzebny i publicznie wyrażają swoje opinie, choć ani 
razu u nas nie byli. Około 85% wejść to stałe rezerwacje. Mamy zajęcia 
dla osób w każdym wieku, od dziecka do emeryta, szkoły realizują  tu 
obowiązek nauki pływania, trenują u nas zawodnicy zrzeszeni w klu-
bach, organizujemy zawody. Dwadzieścia lat to naprawdę sporo czasu. 
Wielu ludzi, którzy kiedyś uczyli się u nas pływać, dziś przychodzi na 
basen ze swoimi pociechami. Bo oni doskonale wiedzą, że pływanie to 
najlepsze ze wszystkich form ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

Kąpią się u nas cztery Giżycka
Jak ten czas leci! Jeszcze wczoraj – jak się może wydawać – przecinano tu wstęgę, a dziś? Wiele wody upłynęło i 
na torcie pali się dwadzieścia świeczek. W kwietniu swoje okrągłe urodziny świętować będzie giżycka pływalnia. 

Uroczyste podsumowanie dwudziestoletniej działalności pływal-
ni odbędzie się 21 kwietnia (sobota, godz. 9.00) i będzie połączone 
z zawodami wieńczącymi dwuletni okres nauki pływania uczniów klas 
trzecich szkół podstawowych.                       Bogusław Zawadzki

Basen – początki. Uroczystość wmurowania kamienia węgielne-
go. Podpis składa ksiądz Kazimierz Gryboś, któremu „asystują”: 
Marian Lemecha i Andrzej Flisiak
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„Doręcz uśmiech Łukaszowi” – pod takim hasłem 18 marca w naszym mieście odbył się bieg charytatywny, dedykowany Łukaszowi 
Pułjanowskiemu, który kilkanaście lat temu wskutek wypadku drogowego doznał urazu rdzenia kręgowego. W imprezie ze startem i metą 
na plaży miejskiej uczestniczyło kilkadziesiąt osób, a każdy chętny mógł wesprzeć Łukasza na dwa sposoby: materialnie (wrzucając do puszki 
dowolny datek) i duchowo (naklejając na antyramę specjalną naklejkę z uśmiechem). Ogółem zebrano 3200 złotych (brawo Wy!). Organizatorem 
marcowego biegu było stowarzyszenie „Aktywne Giżycko”.              bz

Z plaży na plażę, czyli uśmiechy doręczone

W tym biegu kolejność na mecie nie miała znaczenia, bo najważniejszy był sam udział w imprezie. Jedni biegli, inni – tak jak burmistrz Wojciech 
Iwaszkiewicz (na zdjęciu z prawej) – pokonali trasę na rowerze
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Kwiatki dla pań, muzyczna uczta dla wszystkich
W sentymentalną podróż „pod niebo Paryża” zabrał giżycczan znany ak-
tor Jacek Borkowski, który z okazji Dnia Kobiet wystąpił w Giżyckim Cen-
trum Kultury. Zaproszenie artysty do naszego miasta było przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę, czego dowodem komplet publiczności (nie 
tylko pań) na obu marcowych koncertach 59-letniego aktora - wokalisty. 

W maju wraz ze szwedzkim wokalistą 
Lukasem Meijerem będzie reprezen-
tował Polskę w 63. Konkursie Piosenki Eu-
rowizji w Lizbonie, a trzy miesiące później 
zobaczymy go w Giżycku. Andrzej Gro-
mala, czyli Gromee, to niekwestionowa-
na gwiazda tegorocznej „Eksplozji Kolorów” 
i festiwalu laserowo - fajerwerkowego na 
plaży miejskiej. Kolorowe zakończenie wa-
kacji z 40-letnim didżejem planowane jest 
25 sierpnia.                                     bz

Finał wakacji z Gromee’m
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Jeśli chcą Państwo wiedzieć, co było 
dalej, zapraszamy do Giżyckiego Centrum 
Kultury, które 29 kwietnia na dwie godziny za-
mieni się w dom Lilly i Morgana Beaumontów. 
Spektakl „Ranny ptaszek” wg dzieła Colleen 
Murphy to „mocna dawka humoru i ważne 
międzyludzkie sprawy, rozpięte na emocjach 
– blisko życia, ludzkich ułomności, codzien-
nych śmiesznostek i niespełnionych tęsknot”. 
Światowa prapremiera widowiska miała miej-
sce siedem lat temu w Londynie, zaś widzowie 
w Polsce mogą je oglądać od ubiegłego roku. 
Reżyserem przedstawienia jest Dariusz Ta-
raszkiewicz, a na scenie występują znani 
polscy aktorzy: Barbara Bursztynowicz 
(„Klan”), Wojciech Wysocki lub zamien-
nie Leon Charewicz (obaj „Ranczo”) oraz 
Tomasz Ciachorowski („M jak miłość”).

„To komedia, która śmieszy bez wymusza-
nia rechotu i wzrusza bez sentymentalizmu, a na 
koniec zostawia widzów w poczuciu mile i z sen-
sem spędzonego wieczoru” – reklamują spektakl 
jego twórcy. – „Dla statecznych par - może ku 
przestrodze, dla młodych małżeństw - może ku 
nauce, dla widza wyrobionego - aktorstwo bez 
chałtury, dla nowicjusza w teatrze - trzymająca w 
napięciu akcja. Polecamy, zapraszamy!”.

My także zapraszamy. „Ranny ptaszek” 
przyfrunie nad Niegocin w ostatnią kwietniową 
niedzielę. Bilety w cenie 50 złotych są już do-
stępne w Giżyckim Centrum Kultury.

              Bogusław ZawadzkiGromee w tym roku wystąpi nad Niegocinem

„Ranny ptaszek’ 
przyleci do Giżycka
On i ona we własnej sypialni… 
Ale spokojnie, obejdzie się bez 
ekscesów, przecież to stare dobre 
małżeństwo. Rutyna, czasem znu-
dzenie i zrzędzenie, dużo zaufania 
i szacunku, a do tego sporo wykrę-
tów i szukania dziury w całym. Tem-
po akcji staje się zawrotne, gdy do 
sypialni tych dwojga wpada przez 
balkon cuchnący bezdomny…

Na brak fanów w Giżycku Jacek Borkowski nie może narzekać

Wszystkie panie, które 8 marca przybyły do 
GCK, kwiatami powitał burmistrz Wojciech 
Iwaszkiewicz

W duecie raźniej – być może tak właśnie 
pomyślał Jacek Borkowski, zapraszając do 
wspólnego śpiewania Bożenę Łożyńską, żonę 
wiceburmistrza Giżycka
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Niecodzienną ekspozycję mieliśmy okazję podziwiać w marcu w 
Giżyckim Centrum Kultury. Nad Niegocin zawitała bowiem część prze-
bogatej kolekcji akordeonów Pawła Nowaka. Część, czyli „zaled-
wie” 54 instrumenty ze zbioru liczącego 330 eksponatów. Skomple-
towanie unikatów zajęło ich właścicielowi – notabene znakomitemu 
akordeoniście – 19 lat. Najstarszy z zaprezentowanych w Giżycku oka-
zów – prawdziwy „diament” wśród muzycznych „perełek”, czyli flutina 
– pochodził z lat czterdziestych XIX wieku. 

– Wszystkie instrumenty kupiłem sam, nie ma w moim zbiorze eks-
ponatów, które dostałem „w spadku po dziadku” – mówił Paweł Nowak 

Muzyczne „perełki” Pawła Nowaka
podczas wernisażu wystawy w GCK. – Mogę zaryzykować stwierdze-
nie, że jest bardzo niewiele instrumentów, których nie mam w swojej 
kolekcji, a większością tych, których nie posiadam, po prostu nie jestem 
zainteresowany. Wiem też, że wielu z tych moich muzycznych cudeniek 
nie ma już nigdzie na świecie. 

Wystawa „Akordeon w Polsce i na świecie” była prologiem do XVIII 
Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego Muzyki Popularnej i 
Rozrywkowej „Concertina”. Wyniki zmagań młodych wirtuozów „kalo-
ryfera” – jak żartobliwie określany jest akordeon – podamy w wydaniu 
majowym „Mojego Giżycka”.                         Bogusław Zawadzki

Wernisaż wystawy „Akordeon w Polsce i na świecie” w sali kameralnej GCK Paweł Nowak i jego unikalne eksponaty

Przez trzy dni Giżycko było planem zdjęciowym bijącego rekordy 
oglądalności sitcomu „Rodzinka.pl”, emitowanego od siedmiu lat w te-
lewizyjnej „Dwójce” (trudno o lepszą  promocję miasta przed wielomi-
lionową rzeszą Polaków). Na początku marca nad Niegocin przyjechała 
„rodzinna” ekipa na czele z Małgorzatą Kożuchowską, czyli Nat-
ką (lub jak kto woli: Natalią) Boską, jej filmowym mężem Ludwikiem (To-
masz Karolak), ich synami Kubą i Kacprem (Adam Zdrójkow-
ski i Mateusz Pawłowski) oraz serialową sympatią tego ostatniego 
– Zosią (Emilia Dankwa). Sceny z udziałem nie tylko aktorów, ale i 
statystów z Giżycka, kręcono m.in. w twierdzy Boyen, w „Ekomarinie”, na 
lodowisku oraz… w kościele Ducha Świętego Pocieszyciela. O tym, jak 
wyszły ujęcia na tle mazurskiej scenografii (wówczas jeszcze zimowej), 
przekonamy się w drugiej połowie maja, bo właśnie wtedy planowana jest 
premiera giżyckiego odcinka.                       Bogusław Zawadzki

Natka Boska będzie promować Giżycko
Takie rzeczy – tylko w stolicy Mazur! I tylko u nas panna młoda z mikrofonem nagrywa gości weselnych, a To-
masz Karolak pozuje do zdjęć… Tomaszowi Karolskiemu! 

„Mazury dance” na kanale Łuczańskim w wykonaniu gwiazd „Rodzinki.pl”

W rolę panny młodej wcieliła się Aleksandra Łychacz z giżyckiego „Me-
loradia”, która – jak widać - przyjemności umiejętnie połączyła z pracą

Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak w towarzystwie giżyckich 
statystów i fanów serialu
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My jesteśmy giżycczanami, my jesteśmy Kresowiakami, my jeste-
śmy Polakami – powiedział burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, 
dziękując przybyłym do Giżycka litewskim uczestnikom tegorocznych 
„Wileńskich Kaziuków” (4 marca). W niezwykle wzruszającym Kreso-
wym spektaklu, będącym mistrzowskim połączeniem tradycji ze współ-
czesnością, na scenie GCK zaprezentowali się znakomici artyści z 
Podbrodzia. „Kaziuki” nad Niegocinem odbyły się już po raz dwudziesty 
dziewiąty.            Bogusław Zawadzki

„Pamiętaj zawsze swoją modlitwę: ja jestem Polakiem”
Kaziuki Wileńskie odnaleźć można w ołtarzach kościelnych, w ptakach na niebie, w kwiatach wiosennych, we 
wschodzie słońca, w pieśni ludowej płynącej z daleka, lecz najważniejsze – w sercu człowieka.

„Matki” giżyckich „Kaziuków”: prezes Towarzystwa Przyjaciół Grod-
na i Wilna Jadwiga Borkowska - Żurek (z lewej) i Apolonia Skakowska, 
szefowa Centrum Kultury Polskiej w Wilnie

W efektownym tańcu prezentują się artystki z zespołu „Gelme”

Szkoda, że na „Kaziuki” nie przychodzi nasza młodzież. Bo takie „kli-
maty” na pewno przypadłyby jej do gustu

O wyjazd do Elbląga na 52. Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal 
Kultury Ukraińskiej powalczą niebawem uczestnicy giżyckiego 
Święta Twórczości Dziecięcej. Impreza pod honorowym patronatem 
Burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza odbędzie się 
w dniach 21-23 kwietnia, a publiczności tradycyjnie zaprezentują 
się uczniowie punktów nauczania języka ukraińskiego z Bań Mazur-
skich, Gawlików Wielkich, Buder, Sobiech, Kruklanek, Węgorzewa, 
Pozezdrza, Więcek, Wydmin i Giżycka. Głównymi punktami Święta 
będą tradycyjnie warsztaty (m.in. taneczne) dla najmłodszych oraz 
koncert w Giżyckim Centrum Kultury (22 kwietnia), podczas które-
go wystąpią także goście specjalni: dziecięcy zespół z Giżycka i 
Taneczny Zespół Dziecięcy „Nadija” z Miejskiego Wydziału Kultury 
w Dubnie. 

– Po imprezie wszyscy uczestnicy naszego Święta udadzą się 
do Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek” w Pięknej Górze, 
gdzie na dzieci czekać będą różne niespodzianki i wyzwania – mówi 
Katarzyna Polewczak, przewodnicząca Oddziału Mazurskie-
go Związku Ukraińców w Polsce. – Na zakończenie planowane jest 
wspólne, integracyjne ognisko. 

W poniedziałek (23 kwietnia) zespół taneczny z Dubna zapre-
zentuje się w Szkole Podstawowej nr 7, w której mieści się punkt 
nauczania języka ukraińskiego (kształcący ponad 60 osób). Patro-
nem medialnym tegorocznego Święta Twórczości Dziecięcej jest 
„Moje Giżycko”.                                         Bogusław Zawadzki

Święto z „Nadiją” – to trzeba zobaczyć!

Tak było podczas ubiegłorocznego Święta Twórczości Dziecięcej w sali 
„Biłas i Synowie”. W tym roku koncert finałowy odbędzie się w Giżyc-
kim Centrum Kultury
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Od ćwierćwiecza członkowie giżyckiego Klubu Płetwonurków „Płe-
twal” w dość oryginalny sposób interpretują zwyczaj śmigusa - dyn-
gusa, rzucając się z mostów w toń miejscowego kanału. Nie inaczej 
będzie i w tym roku. Miłośników ekstremalnych doznań i wszystkich 
giżycczan zapraszamy 2 kwietnia (poniedziałek) na ul. Nadbrzeżną, 
gdzie po krótkiej odprawie (zaplanowanej na godz. 10.30) najwięksi w 
naszym mieście pełnoletni „śmiałcy nad śmiałkami” po raz dwudziesty 
piąty zaprezentują widowiskowy spektakl wielkanocnych skoków (naj-
pierw z mostu obrotowego, a potem z kolejowego). Emocje – nie mniej-
sze niż te pod Wielką Krokwią w Zakopanem – gwarantowane. Kto 
jeszcze nie widział, koniecznie musi zobaczyć, a kto widział, na pewno 
przyjdzie zobaczyć raz jeszcze. Zapraszamy!                                   bz

No to chlup!

Skoki z mostu kolejowego
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Przy starym kinie, w centrum miasteczka,
gdzie panna z żabką, skwer i ławeczka, 

gdzie spaceruje dziewczynka z pieskiem, 
stanęło jajo – wielkie, niebieskie…

Pewność mam wielką, sam nie wiem czemu, 
że nie jest to sprawka strusia emu. 
Krąg podejrzanych mocno zawężę 

bo wiem, że „intruz” nie był też wężem,  
wykluczam żółwia i krokodyla, 
kurę, kukułkę, pterodaktyla. 

Po głowie krążą mi myśli takie, 
że „autor” jaja mógł być dziobakiem, 

albo waranem, albo rekinem, 
może kolczatką był lub pingwinem?

Dlaczego pytam? Bo chciałbym wiedzieć, 
kto ma ten „drobiazg” teraz wysiedzieć…

A L E  J A J O!

„Pełna Chata” z palmowym „Grand Prix”
Przepiękna wiosenna aura towarzyszyła I Jarmarkowi Wielkanocnemu, zorganizowanemu w Niedzielę Palmową przez Giżyckie Centrum 

Kultury. Na miejskim targowisku można było sprzedać, kupić, potargować, pooglądać i posłuchać, pomalować, z Zajączkiem poharcować, a 
nawet pograć w… golfa. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Oceniano dziewięć prac, a nagroda główna (300 zł) 
powędrowała do Agnieszki Lesisz i dzieci z klubu „Pełna Chata”.                    Bogusław Zawadzki

Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz gratuluje Agnieszce Lesisz zwycię-
stwa w „palmowym” konkursie Na scenie wystąpił zespół ludowy „Sterławiacy”

Jedni kupowali, inni tylko oglądali – jak to na jarmarku Najmłodsi (i nie tylko) ochoczo uzupełniali wielkanocną kolorowankę
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Ksiądz Mariusz Pawlina, pomysłodawca, reżyser i scenarzysta Misterium Męki Pańskiej w Giżycku, obiecał, 
że tegoroczny spektakl na wzgórzu Św. Brunona będzie jeszcze lepszy niż widowisko sprzed roku. Słowa do-
trzymał. W wigilię Niedzieli Palmowej tysiące ludzi obejrzały przedstawienie, o którym jeszcze długo mówić się 
będzie nie tylko w naszym mieście…                                                        Bogusław Zawadzki



14 SPOŁECZEŃSTWO

Pomóżmy „OlafiOne” polecieć za ocean!
Giżycko po raz kolejny będzie miało swoich reprezentantów w Światowych Finałach Olimpiady Kreatywności 
Destination Imagination. Po wielkich międzynarodowych sukcesach „Afterface”, „Iskierek”, „Flyhigh” i „Win-
ders” przyszedł czas na „OlafiOne” z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

To największy na świecie kreatywnym program edukacyjny, dzia-
łający na zasadach non-profit. Jego głównym celem jest inspirowanie 
uczniów i jednoczesne wyposażanie ich w odpowiednie narzędzia 
poznawcze tak, aby mogli stać się nowym pokoleniem innowatorów 
i liderów. Program promuje metodykę nauczania opartą na metodzie 
projektu, czyli samodzielnej realizacji przez uczniów zadania przygo-
towanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych zało-

Drużyna „OlafiOne” będzie reprezentować Giżycko i Polskę na Światowej Olimpiadzie Kre-
atywności Destination Imagination. Od lewej stoją: trenerka Joanna Kempa, Alicja Bacewicz, 
Dominika Górka, Dominika Kaczmarek, Zuzanna Kowalewska i trenerka Natalia Rommel; w 
przysiadzie (od lewej): Olaf Gradek, Zuzanna Kucharska i Izabela Boć
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CO TO JEST DESTINATION IMAGINATION? żeń. Drużyna „OlafiOne” wybrała wyzwanie naukowe. Jest to projekt, 
w którym młodzież zapoznała się z koncepcjami naukowymi wykorzy-
stywanymi w działaniu atrakcji parków rozrywek, a następnie zręcznie 
wplotła je w starannie przygotowane ośmiominutowe przedstawienie. 
Młodzież musiała zmierzyć się również z tzw. wyzwaniem „na już”, któ-
re jest zadaniem wcześniej uczestnikom nieznanym. W tym wyzwa-
niu, uczestnicy muszą wykazać się doskonałą komunikacją w grupie, 
umiejętnością pracy pod presją czasu oraz twórczym podejściem do 
rozwiązywania problemów.

To był pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz – mówi ratownik me-
dyczny Kamil Poniatowski, który na powitanie kalendarzowej 
wiosny we współpracy ze st. szer. Tomaszem Jakucińskim 
(także ratownikiem) zorganizował akcję krwiodawstwa „SpoKREWnieni 
służbą”, upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych (patronat: Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej). Miej-

scem zbiórki był 24. Wojskowy 
Oddział Gospodarczy przy ul. 
Nowowiejskiej.

– Zarejestrowało się 33 
dawców, wśród których byli 
nie tylko żołnierze, ale i pra-
cownicy cywilni wojska – infor-
muje Kamil Poniatowski. – Po 
wstępnych badaniach do od-
dania krwi zakwalifikowano 21 
osób. Łącznie pobraliśmy pra-
wie 9 litrów, co jest naprawdę 
wspaniałym osiągnięciem. 

Kamil Poniatowski zapo-
wiada powtórzenie akcji za 
kilka tygodni. 

Bogusław Zawadzki

SpoKREWnieni w WOG-u

Jedna z uczestniczek akcji w towarzystwie Tomasza Jakucińskiego (z 
prawej) i Kamila Poniatowskiego. Trudno o lepszą opiekę

Mundurowi i cywilni dawcy oddali około 9 litrów krwi
Chętnych do bezinteresownej pomocy 
nie brakowało
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Prawo startu w światowym finale, który 
w tym roku odbędzie się w Stanach Zjedno-
czonych, podopieczni Joanny Kempy i 
Natalii Rommel wywalczyli podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Kreatywności we Wro-
cławiu (11-13 marca). W imprezie rywalizowa-
ło 265 drużyn (około 2 tysięcy uczestników), 
a do majowego finału w USA zakwalifikowało 
się tylko sześć ekip. Wyjazd za „wielką wodę” 
wiąże się, oczywiście, ze sporymi kosztami 
(około 8 tysięcy złotych za osobę), stąd za 
naszym pośrednictwem trenerki, zawodnicy i 
rodzice „młodych kreatywnych” zwracają się 
do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe. 
Pieniądze można wpłacać na konto: Komitet 
Organizacyjny Drużyna „OlafiOne” 
Credit Agricole   97 1940 1076 5005 
6553 0000 0000. 

                 Bogusław Zawadzki
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1. Czy Miasto Giżycko powinno wspierać funkcjono-
wanie Szpitala w Giżycku (organem prowadzącym 
szpital jest Powiat Giżycki)?
TAK       67
NIE     222                 
NIE MAM ZDANIA       2
2. Czy Miasto Giżycko powinno wspierać działanie 
Szpitala w nowej formie organizacyjnej, np. nowo 
utworzonej spółki?
TAK       20
NIE         7                             
NIE MAM ZDANIA       3
TAK, ALE POD WARUNKIEM, ŻE SPÓŁKĘ TWORZY-
ŁYBY WSZYSTKIE GMINY POWIATU WRAZ Z SA-
MORZĄDEM POWIATOWYM              45     
3. Czy Miasto Giżycko powinno współfinansować 
wyłącznie bieżącą działalność Szpitala w Giżycku, 
np. wyłącznie poprzez pomoc w zakupach sprzętu 
(nie powinno tworzyć nowej firmy)?
TAK     26
NIE     39
NIE MAM ZDANIA   10
4. Czy zgadza się Pan/i - w przypadku współprowa-
dzenia Szpitala przez Miasto Giżycko i obciążenia z 
tego tytułu budżetu Miasta - na rezygnację lub prze-
sunięcie w czasie realizacji niektórych, zaplanowa-
nych wcześniej inwestycji miejskich?
TAK     58
NIE     14
NIE MAM ZDANIA     3
5. Czy uważa Pan/i, że prowadzenie szpitalnych 
usług medycznych jest zadaniem:
POWIATU    181
MINISTERSTWA ZDROWIA    97
SEKTORA PRYWATNEGO    11

Wsparcie miasta dla powiatu? Tak, ale…

„Czy Miasto Giżycko powinno wspierać funkcjonowanie Szpitala w 
Giżycku?” – w tej i paru innych kwestiach mieszkańcy naszego miasta 
mogli wypowiedzieć się podczas konsultacji społecznych, ogłoszonych 
w styczniu przez Burmistrza Giżycka. Jak powszechnie wiadomo, sy-
tuacja naszego szpitala jest – delikatnie rzecz ujmując – nie do po-
zazdroszczenia (zadłużenie, konflikt ze spółką wybraną na zarządcę 
placówki, zawieszanie funkcjonowania oddziałów, problemy ze znale-
zieniem specjalistów), ale trzeba tu po raz kolejny stanowczo 
podkreślić, iż miasto (w znaczeniu: miejski samorząd) 
w najmniejszym stopniu nie jest odpowiedzialne za 
taki stan rzeczy. Organem prowadzącym jest bowiem 
Powiat Giżycki i to wyłącznie w jego gestii leży nad-
zorowanie wszystkich spraw związanych z placówką. 
Miasto może (ale nie musi) jedynie wspierać Powiat (co też czyni, prze-
kazując środki np. na sprzęt). Styczniowe konsultacje miały na celu 
m.in. poznanie zdania giżycczan w kwestii możliwości i form pomocy 
szpitalowi. Opinie można było wyrazić za pośrednictwem platformy in-
ternetowej na oficjalnej stronie miasta oraz drogą e-mailową, dostępna 
była także ankieta w wersji papierowej. Ogółem wpłynęło 291 formu-
larzy. Większość uczestniczących w konsultacjach mieszkańców była 
zdania, że Miasto nie powinno wspierać Powiatu, choć… nie wykluczo-
no możliwości pomocy szpitalowi. Warunkiem byłoby jednak stworze-
nie spółki, w której swoje udziały miałyby wszystkie lokalne samorządy 
w naszym powiecie. Szczegóły w ramce.      Bogusław Zawadzki

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W 
SPRAWIE WSPARCIA POWIATU GIZYCKIEGO 
W UTRZYMANIU SZPITALA POWIATOWEGO

KOMUNIKAT POWIATOWEGO 
LEKARZA WETERYNARII W GIŻYCKU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku informuje, że w związku z występowaniem na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików, od 
dnia 22 lutego 2018 r. cały powiat giżycki znalazł się w  obszarze ochronnym ustalonym na 
mocy zmiany decyzji Komisji Europejskiej 2014/709/UE. W obszarze ochronnym wszystkich 
posiadaczy świń obowiązują nakazy i zakazy określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpie-
niem afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 290 z późn. zm.). 
Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza na bieżąco dwukrotnie w ciągu roku kontrole spełniania 
przez gospodarstwa utrzymujące świnie wymagań w/w rozporządzenia.
UWAGA! Za stwierdzone podczas w/w kontroli nieprzestrzeganie naka-
zów i zakazów określonych przepisami nakładane są na właścicieli go-
spodarstw kary pieniężne w wysokości stanowiącej wielokrotność kwo-
ty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r., która 
zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 4271,51 zł. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku
          dr n. wet. Agnieszka Raczyńska

Kwiecień to pierwszy miesiąc, w którym – 
z racji otwierania mostu obrotowego – należy 
spodziewać się w mieście utrudnień w ruchu 
drogowym. Przypominamy, iż na potrzeby ru-
chu wodnego od kwietnia do końca czerwca 
(z wyjątkiem długiego majowego weekendu) 
most będzie obracany wyłącznie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu z obsługą obiektu (tel. 
726-888-878) w następujących godzinach:

Most budzi się ze snu

10.35 – 10.55
12.05 – 12.55
13.35 – 14.25
16.05 – 17.25
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ZE  STAREGO  ALBUMU
Witamy na kolejnej stronie naszego „Albumu”, który przygotowujemy dla Pań-
stwa wraz z Janem Sektą – lokalnym historykiem, twórcą i opiekunem Giżyckiego 
Archiwum Cyfrowego. Szczupłość łamów nie pozwala nam na zaprezentowanie 
większej liczby zdjęć, toteż serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony gac.
gizycko.pl, gdzie znajdą Państwo tysiące archiwalnych fotografii (zbiory Archi-
wum są systematycznie uzupełniane). Póki co zapraszamy do obejrzenia kolejnej 
porcji wspomnień autorstwa Marii Szarskiej.

Czy znają Państwo piosenkę „Na całych jeziorach ty” autorstwa legendarnej Agnieszki Osieckiej? Jej pierwsza wykonawczyni Teresa Tutinas 
(obecnie mieszkająca w Szwecji) była jedną z gwiazd polskiej estrady w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nic dziw-
nego, że na jej koncercie w Giżycku trudno było znaleźć wolne miejsca na widowni

Giżycko w budowie. Pierwsza osoba, która wyśle do nas e-mail z pra-
widłową odpowiedzią na pytanie: „jaka to ulica?” otrzyma koszulkę. 
Piszcie na adres: redakcja@gizycko.pl

W dobie sporów o zakaz handlu w niedziele przypominamy migawkę 
z czasów, gdy zjawisko pustych parkingów przed supermarketami w 
naszym kraju było na porządku dziennym

Rok 1971. Na scenie Domu Kultury Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gi-
życkiej, a pod sceną… przygrywająca na żywo orkiestra! Takie obrazki 
to dzisiaj rzadkość

A to już kościół Świętego Brunona i uroczystość poświęcenia sztandaru 
giżyckiego Cechu Rzemiosł Różnych. Zdjęcie wykonano 22 kwietnia 
1990 roku
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4 KWIETNIA (ŚRODA)
18.00 „Czarna Pantera”

6 KWIETNIA (PIĄTEK)
14.15 „Luis i Obcy”
16.00 „Maria Callas”
18.15 „Player One”
20.45 „Twarz”

7 KWIETNIA (SOBOTA)
12.45 „Luis i Obcy”
14.45 „Player One”
17.30 „Player One”
20.15 „Twarz”
22.15 „Twarz”

8 KWIETNIA (NIEDZIELA)
12.15 „Luis i Obcy”
14.15 „Player One’
17.00 „Player One’
19.45 „Twarz”
21.45 „Twarz”

11 KWIETNIA (ŚRODA)
18.00 „Twarz”

13 KWIETNIA (PIATEK)
14.15 „Luis i Obcy”
16.00 „Pełnia życia”
18.15 „Maria Magdalena”
20.30 „Maria Magdalena’
22.45 „Twarz”

14 KWIETNIA (SOBOTA)
13.00 „Luis i Obcy”
15.00 „Player One”
17.45 „Maria Magdalena”
20.00 „Maria Magdalena”
22.15 „Twarz”

15 KWIETNIA (NIEDZIELA)
12.30 „Luis i Obcy”
14.30 „Player One”
17.00 „Maria Magdalena”
19.15 „Maria Magdalena”
21.30 „Twarz”

18 KWIETNIA (ŚRODA)
18.00 „Maria Magdalena”

20 KWIETNIA (PIĄTEK)
17.00 „Piotruś Królik”
19.00 „Maria Magdalena”
21.15 „Czerwona jaskółka”

21 KWIETNIA (SOBOTA)
13.00 „Piotruś Królik”
15.00 „Piotruś Królik”
17.00 „Piotruś Królik”
19.00 „Maria Magdalena”
21.15 „Czerwona jaskółka”

22 KWIETNIA (NIEDZIELA)
17.00 „Piotruś Królik”
19.00 „Maria Magdalena”
21.15 „Czerwona jaskółka”

25 KWIETNIA (ŚRODA)
18.00 „Trzy billboardy za Ebbing, 
Missouri”

27 KWIETNIA (PIĄTEK)
15.00 „Piotruś Królik”
17.00 „Do zakochania jeden krok”
19.15 „Tomb Raider”

28 KWIETNIA (SOBOTA)
13.00 „Piotruś Królik”
15.00 „Piotruś Królik”
17.00 „Do zakochania jeden krok”
19.15 „Tomb Raider”

29 KWIETNIA (NIEDZIELA)
20.00 „Tomb Raider”

R E P E R T U A R

KTO WYGRA BILET DO KINA? MOŻE TYM RAZEM WŁAŚNIE TY?
Po ataku „Pitbulla” i „Kobiet mafii” nad-

chodzi czas bardziej wymagającego widza 
– mówi kierownik giżyckiego kina „Nowa 
Fala” Adrian Jagieliński, zapraszając 
na kwietniowe seanse. Szczególnej uwadze 
widzów poleca on takie obrazy jak „Twarz” 
w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej 
(„Srebrny Niedźwiedź” na tegorocznym Festi-
walu w Berlinie), najnowsze dzieło Stevena 
Spielberga „Player One”, thriller „Czerwo-
na jaskółka” z Jennifer Lawrence, biblij-
ną opowieść „Maria Magdalena” oraz doku-
mentalny film „Maria Callas”, który w Giżycku 
będzie można zobaczyć tylko raz, 6 kwietnia. 
Zapraszamy Państwa do kina „Nowa Fala” 

(na seanse weekendowe i na „ekstraśrody”, 
szczegóły na stronie kino.gizycko.pl) 
oraz do udziału w naszym comiesięcznym 
konkursie, w którym do wygrania jest jak zwy-
kle 10 biletów. Aby wziąć udział w lo-
sowaniu należy podać co najmniej 
trzy tytuły poprzednich filmów Mał-
gorzaty Szumowskiej. Na odpowiedzi 
czekamy pod adresem redakcja@gizyc-
ko.pl i na naszym facebookowym profilu. A 
na koniec mamy dobre wieści dla Lidii Piet-
noczki, Jakuba Piwońskiego, Ewy 
Brezgieł, Olgi Hul, Marzeny Dobosz, 
Emilii Filipczuk, Krzysztofa Graczy-
ka, Pawła Perwejnisa, Grażyny Mi-

kulewicz i Barbary Guzewicz – wygra-
liście Państwo wejściówki na dowolne seanse 
w naszym marcowym konkursie! W celu usta-
lenia terminów rezerwacji prosimy o kontakt z 
obsługą kina (tel. 22/357-78-00).

                     Bogusław Zawadzki
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Jeśli zamierzają Państwo wziąć udział w 
paradzie jednostek pływających, która jak co 
roku będzie barwnym punktem pierwszoma-
jowego Wielkiego Otwarcia Sezonu, to przy-
pominamy, ze termin zgłoszeń upływa 24 
kwietnia o godz. 16.00 (regulamin na stronie 
gck.gizycko.pl). Do zdobycia nagrody o 
łącznej wartości 5 tysięcy złotych, jest więc 

Samba przy zielonym świetle

Taką nazwę nosi Miejski Przegląd Przed-
szkolnych Zespołów Teatralnych, którego dzie-
wiąta edycja odbędzie się 15 maja w Giżyckim 
Centrum Kultury. Zgłoszenia (wyłącznie na 
formularzach znajdujących się na stronie gck.
gizycko.pl) przyjmowane są do 20 kwietnia. 
„Program prezentowany przez uczestników 
Przeglądu nie będzie podlegał ocenie. Czeka-
my na fajne przedstawienia, miły nastrój i dobrą 
zabawę” – czytamy w regulaminie imprezy. Za 
uczestnictwo w „Kurtynce” przewidziane są na-
grody.                                                             bz

Do 9 kwietnia (poniedziałek) Graży-
na Darska z Giżyckiego Centrum Kultury 
czeka na zgłoszenia do 63. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego (dla dorosłych i 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz Kon-
kursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją” 
(dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych). Eliminacje rejonowe do obu 
imprez odbędą się 14 kwietnia (sobota) w sali 
kameralnej GCK (starsze grupy o godz. 10.00, 
młodsze – o 13.00). Zgłoszenia należy przesłać 
na adres: grazyna.darska@gck.gizyc-
ko.pl. Regulaminy konkursów są dostępne na 
stronie gck.gizycko.pl.                           bz

Na swój kolejny spektakl zapraszają człon-
kowie grupy teatralnej „Tenebris”, działającej 
pod kierunkiem Grażyny Darskiej przy Gi-
życkim Centrum Kultury. Widowisko „Początek. 
Popatrz” zaplanowano na 26 kwietnia, a któż 
zapowie je lepiej niż jedna z jego uczestniczek? 
Oddajmy głos młodej aktorce Ewie Sieńko: 
„Oceniamy ludzi po jednym spotkaniu, 
gorszym dniu, chwili słabości. Nie za-
stanawiamy się, co może stać za ta-
kim zachowaniem. Nie znamy historii 
tych przypadkowych przechodniów ani 
pani sprzedawczyni ze sklepu, w któ-
rym każdego ranka kupujemy chleb. 
Niemniej nawet najbliższe osoby po-
trafią być dla nas całkowicie obce. 
Każdy z nas tworzy swoją własną, 
niepowtarzalną historię. Ale każda z 
nich zaczyna się tak samo. W dzieciń-
stwie. W naszym najnowszym spekta-
klu prześledzimy konsekwencje, jakie 
może nieść za sobą brak zrozumienia, 
akceptacji czy też wsparcia w domu”. 

Zachęceni? Zapraszamy zatem do GCK 
w ostatni kwietniowy czwartek, przedstawienie 
rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp wolny po 
okazaniu bezpłatnych wejściówek (do odbioru 
w GCK).                                   bz

„Kurtynka w górę”

Dwa (konkursy) 
w jednym (dniu)

Każda historia 
zaczyna się tak samo o co kopię kruszyć. Parada 

nie będzie, oczywiście, je-
dyną atrakcją uroczystości. 
Giżycczanie obejrzą bo-
wiem także m.in. efektowny 
i gorący pokaz samby w 
wykonaniu tancerek latino, 
po raz kolejny zobaczą w 
akcji mistrzów flyboardu i 
wysłuchają koncertu grupy 
OKAW Sztorm, a gwiazdą 
Wielkiego Otwarcia Sezonu 
będzie Tymon Tymań-
ski, który zaprezentuje się 
w repertuarze grupy „The 
Beatles”. Impreza rozpocz-
nie się o godz. 11.00 w po-
bliżu mostu obrotowego na 
kanale Łuczańskim, a towa-

rzyszyć jej będą gry i konkursy dla najmłod-
szych oraz kiermasz. Jak co roku planowane 
jest także ślubowanie młodszych ratowników 
MOPR i zapalenie zielonego światła dla wod-
niaków, co – wraz z pierwszym w tym roku 
obrotem mostu – symbolicznie otworzy se-
zon w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 

                   Bogusław Zawadzki
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W Giżycku szykuje się kolejne huczne otwarcie sezonu

Za nami „Ojcowie języka polskiego” – 
pierwszy z dziewięciu „Wieczorów dla Nie-
podległej”, zorganizowany przez Powiatową 
Bibliotekę Pedagogiczną. Cykl spotkań z lite-
raturą polską, podczas których głośno czytane 
są wybrane utwory (lub ich fragmenty) ważne 
dla historii Polski, jest formą uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania suwerenności przez 
nasz kraj. Podczas każdego „Wieczoru” tek-
sty prezentuje 11 lektorów, co jest czytelnym 
nawiązaniem do historycznej daty 11.11.1918. 
Inaugurujące cykl spotkanie odbyło się 12 
marca, a uczestnicy i słuchacze mieli okazję 
przypomnieć sobie fragmenty dzieł m.in. Jana 

Dziewięć spotkań na stulecie
Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Biernata z 
Lublina, Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego czy 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Najbliższy 
„Wieczór dla Niepodległej” planowany jest 11 
kwietnia o godz. 18.00.  

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
powiatu giżyckiego. Tych, którzy chcą poczy-
tać i tych, którzy chcą posłuchać – zachęcają 
organizatorzy spotkań z literaturą. – Niech w 
trakcie wspólnego czytania wybrzmią słowa, 
które wyszły spod piór polskich poetów i pisa-
rzy, niech będą inspiracją do refleksji i pomocą 
w odnalezieniu odpowiedzi na pytania, które 
stawiają nam współczesne czasy.               bz

11 kwietnia - „Lament korony polskiej”
2 maja - „Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili”
8 czerwca - „Ojczyzna wieszczów”
11 lipca -  „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”
14 sierpnia - „A to Polska właśnie”
11 września - „Ojczyzno moja wolna, wolna…”
11 października - „Bagnet na broń”
9 listopada - „W hołdzie Niepodległej”

Fotel lektora czeka na wszystkich chętnych

WIECZORY 
DLA NIEPODLEGŁEJ
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Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień 
Praw Konsumenta, obchodzony jest corocznie 15 marca. Termin ob-
chodów wiąże się z rocznicą przemówienia prezydenta USA Johna 
F. Kennedy’ego, skierowanego w 1962 r. do amerykańskiego Kon-
gresu. W tej przemowie po raz pierwszy zaakcentowano potrzebę 
ochrony praw konsumentów. Kennedy wypowiedział cztery pod-
stawowe prawa konsumentów: prawo do bezpieczeństwa, 
rzetelnej informacji, do wyboru oraz prawo do bycia 
wysłuchanym. Z jego ust padło też znane stwierdzenie: „Konsu-
menci to my wszyscy”.

Ochrona praw konsumentów w Polsce zabezpieczona jest po-
stanowieniem Konstytucji RP, która w art. 76 wskazuje, iż: „Wła-
dze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i 
najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, 
prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi 
praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa usta-
wa”. Wspomniany zakres uregulowany jest w ustawach, z których 
najbardziej fundamentalnymi są: Ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów, Ustawa kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach kon-
sumenta. Ponadto po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej prawa 
konsumenta są także chronione normami dyrektyw Komisji Europej-
skiej. Światowy Dzień Konsumenta jest okazją do upowszech-
niania wiedzy zarówno o prawach przysługujących konsumentom, 
jak też o instytucjach i organizacjach chroniących prawa konsumen-
tów. Rozwijający się intensywnie rynek stosuje coraz nowocześniej-
sze formy komunikacyjne i techniki marketingowe, które są trudne 
do rozpoznania przez konsumentów – słabszych uczestników ryn-
ku. Warunkiem świadomego uczestniczenia konsumentów w rynku 
jest zasób wiedzy i posiadanie niezbędnych informacji. Konsumenci 
są wspomagani przez Powiat, w imieniu którego działa Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów. Rzecznik bezpłatnie doradza, występuje do 
przedsiębiorców, dążąc do polubownego zakończenia sporów, a tak-
że udziela konsumentom daleko idącej pomocy w dochodzeniu rosz-
czeń przed sądem. Giżyccy konsumenci są coraz bardziej świadomi 
zarówno przysługujących im praw, jak i możliwości skorzystania z 
pomocy rzecznika. 

Korzystając z okazji Światowego Dnia Konsu-
menta życzę wszystkim Konsumentom życzliwości 
i kupieckiej staranności ze strony przedsiębiorców, 
tylko udanych, satysfakcjonujących transakcji, sku-
tecznego dochodzenia swoich roszczeń, pogłębia-
nia świadomości swoich praw i obowiązków oraz 
aby w codziennym pośpiechu szanowali swój pod-
pis i rozważnie zawierali umowy.

 
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku                    
                                  Katarzyna Tota-Leszczyńska

WSZYSCY JESTEŚMY KONSUMENTAMI
Kupujesz auto? Nie daj się wpuścić w maliny!

Zakup dobrego samochodu nie należy do rzeczy pro-
stych. Oto dwanaście podstawowych zasad, których 
należy bezwzględnie przestrzegać przy transakcjach, by 
zaoszczędzić sobie nerwów i niepotrzebnych wydatków.
1. Nie nastawiaj się tylko na jeden model auta. 
2. Nie wierz okazjom. Jeśli interesujące cię auto ma niski przebieg i ma 
podejrzanie niską cenę, wiedz, że coś jest na rzeczy.
3. Jeśli korzystasz z usług komisu samochodowego, sprawdź jego 
obecność w KRS.
4. Unikaj handlarzy. Jeśli ogłoszenie wystawiła osoba prywatna, a pod-
czas rozmowy telefonicznej zadała pytanie: „O które ogłoszenie pan 
pyta?” – rozłącz się natychmiast.
5. Kup samochód od znajomego albo od rodziny. W takim przypadku 
wiesz, co kupujesz.
6. Sprawdź książkę serwisową – to podstawa. Jeśli auto było serwiso-
wane w autoryzowanych warsztatach, istnieje duża szansa, że kupisz 
sprawny egzemplarz.
7. Sprawdź numer VIN. Znajduje się w dowodzie rejestracyjnym w 
kolumnie E. Wpisz VIN w wyszukiwarkę prowadzoną przez CEPIK. 
Dzięki temu bezpłatnie poznasz historię pojazdu i upewnisz się, czy 
informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne z informacjami 
w państwowej ewidencji.
8. Warto sprawdzić, czy pojazd nie figuruje w policyjnych rejestrach aut 
kradzionych. Możemy złożyć takie zapytanie w najbliższej komendzie.
9. Przed zakupem auta zweryfikuj jego stan techniczny w warsztacie 
lub punkcie kontroli pojazdów. Serwis wybierz sam.
10. Skorzystaj z opcji jazdy próbnej.
11. Jeśli jesteś młodym kierowcą, zwróć uwagę na cenę obowiązko-
wego ubezpieczenia OC. Polisy dla niektórych modeli z założenia są 
drogie, a w połączeniu ze zwyżką za wiek cena ubezpieczenia może 
przewyższyć wartość samochodu.
12. Nie gódź się na zaniżanie wartości na umowie, podaj taką wartość 
po jakiej rzeczywiście kupujesz auto.

•

Czy sprzedawca może zakazać klientowi 
sfotografowania produktu?

Chcesz porównać ceny w różnych sklepach i robisz 
zdjęcie towaru? Masz zamiar sprawdzić, jakie skład-
niki zawiera dany produkt i skanujesz telefonem kod 
kreskowy? Zdarza się, że ochrona zabrania takich 
działań. Co na to prawo?
Sklepy nie mogą zakazywać takich praktyk. Jednym z podstawowych 
praw konsumenta jest możliwość swobodnego wyboru oferty, która mu 
najbardziej odpowiada pod względem ceny czy właściwości produk-
tu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może zrobić na różne 
sposoby, także poprzez aplikacje czy zdjęcia. Zakaz fotografowania 
czy skanowania utrudniający konsumentom porównywanie cen może 
stanowić nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów. A za to może grozić nałożona przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kara pieniężna do 10 procent ob-
rotu osiągniętego przez firmę w poprzednim roku.

 

Samba przy zielonym świetle
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PIÓRKIEM 

BOCZONIA 

WIELKANOCNE 
REFLEKSJE

Wszyscy na święta życzą sobie
pogody ducha, smacznych jajek,

ja też kobiałkę życzeń zrobię,
a słów zaczerpnę trochę z bajek.

Koszyk do babci niósł Kapturek,
w nim wiktuały: ciasta, szynki - 

wilczysko go napadło bure
i smutny los był tej dziewczynki.

Dziś wilków mnóstwo dookoła,
które chcą pożreć przeciwnika,

a Zmartwychwstały Chrystus woła,
żeby zawiści wręcz unikać.

Lisica sprytem i podłością
wyrwała z dzioba ser krukowi,

Chrystus zaś woła, by z miłością
przebaczyć nieprzyjacielowi.

Jak zatem dobrze przeżyć święta,
gdy w sercu zawiść, szaro w duszy,

czy warto takie zapamiętać,
gdy zawziętości się nie skruszy?

Wielkanoc świetnym jest momentem,
żeby się wyzbyć nienawiści,
żeby zostawić za zakrętem

płynące z pychy też korzyści.

Życzmy więc wszystkim politykom
i życzmy sobie dziś wzajemnie,
byśmy skończyli z tą praktyką,

która prowadzi tam... gdzie ciemniej.
Ryszard Boczoń

Wieść gminna niesie, że szeregi giżyckich 
żeglarzy zasilił jakiś bokser. Sprawdziliśmy i…  
prawie się zgadza. Prawie, bo ów „bokser” 
to „boxer”, a dokładnie: peugeot boxer – bus 
zakupiony w ramach zwycięskiego projektu 
Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2018 
(„Bezpieczne Regatokilometry”). Oficjalna 
prezentacja pojazdu odbyła się 17 marca 
– najpierw na terenie Międzyszkolnej Bazy 
Sportów Wodnych, a następnie w porcie „Eko-
marina”. W pierwszych dniach kwietnia ozdo-
biony giżyckimi emblematami wóz będzie 
można podziwiać… we Włoszech, albowiem 
właśnie tam na zawody udała się reprezenta-
cja Giżyckiej Grupy Regatowej.                   bz

W barwach „giżycko - narodowych”
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Peugeot boxer w barwach „giżycko – narodo-
wych” prezentuje się doskonale

„Przecięcia wstęgi” w iście żeglarskim stylu dokonali młodzi zawodnicy GGR
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„Galą Talentów” powitali wiosnę ucznio-
wie giżyckiej „Siódemki”. W młodszej grupie 
wiekowej (klasy „0” - III) jury najwyżej oceni-
ło znakomity występ 10-letniej tancerki Mi-
leny Pałuszyńskiej, a kolejne miejsca 
na „podium” zajęli: para taneczna Hanna 
Haszczyn i Jan Karolczuk oraz zale-
dwie 6,5-letni jedyny przedstawiciel „zerówki” 
Michał Zawadzki, który przepięknie prze-

Siódemkowy „talentszoł”
czytał tekst o szukającym wiosny chomiku. W 
klasach IV-VII triumfowała muzyka – pierw-
sze miejsce „Lipką zieloną” wyśpiewały Zo-
fia Sobocińska i Alicja Szmuc, które 
wyprzedziły instrumentalny tercet: Jakub 
Romanek, Przemysław Ziniewicz i 
Michał Ziniewicz, a trzecie miejsce przy-
znano grającej na ukulele i śpiewającej Na-
talii Narwojsz.                                       tm

Uczestnicy marcowej „Gali Talentów” w młodszej kategorii wiekowej
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Kresowe opowieści Jadwigi Borkowskiej - Żurek

NASZA ZIEMIA
(odcinek 5)

BIAŁA SUKIENKA
„Moja córka będzie miała najpiękniejszą sukienkę do Pierwszej Ko-

munii” – mówiła moja mama, trzymając w rękach kupon białej żorżety i 
dalej wspominała: - „Czułam się bardzo szczęśliwa kupując ten materiał, 
miałam sobie z niego uszyć sukienkę. Tego dnia zdecydowaliśmy się z 
mężem na kupno działki pod budowę domu. Wybraliśmy działkę w Po-
narach. Piękny, sosnowy las, blisko Wilia, dobre połączenie z Wilnem. 
Byliśmy bardzo szczęśliwi i wtedy maż kupił mi tę żorżetę na sukienkę. 
Poszliśmy do cukierni, snuliśmy plany… Był lipiec 1939 roku, Ponary. Te-
raz moja córka będzie miała najpiękniejszą sukienkę”.

Sukienka była śliczna. Cała plisowana, czułam się w niej jak księż-
niczka. Na nogach miałam… zrobione przez ojca drewniaki. Skóra na 
tych drewniakach była czarna. Ojciec bardzo się starał zamalować na 
biało, wyglądało żałośnie. Dziś tak myślę, ale wtedy nikt nie zwracał na to 
uwagi, było oczywiste, wszyscy rozumieli i podziwiali sukienkę. Drewnia-
ki nikogo nie dziwiły, a mnie się podobały, widziałam, ile ojciec nad nimi 
pracował. W podniosłym nastroju wracaliśmy z kościoła, nagle usłysze-
liśmy samoloty. Kryć się, na ziemię, do krzaków! Samolot już nadleciał, 
już zobaczył „wroga”, już zaczął strzelać. Seria kul rozpryskiwała ziemię. 
Kuliłam się i tuliłam, nagle ból, zostałam zraniona w nogę. Rana nie była 
groźna, ale strach ogromny. Mówiono, ze moja biała sukienka była po-
wodem ataku. Moja śliczna sukienka, cała w błocie i we krwi. Ojciec niósł 
mnie, wszyscy przerażeni. Zgubiłam drewniaki. Samolot był ruski. Niem-
cy już się cofali, był maj 1944 roku.

Lipiec 1944. Noc lipcowa ciepła, ale cicha, przejmująca grozą. Łuna 
nad miastem, nad Wilnem, słychać huk dział i katiusze. Bolszewicy ob-
legają miasto. Nasi też tam walczą. Walczą o swoje miasto. Operacja 
Ostra Brama. 

Stoimy na ganku domu Chrapowickich. Dom na pagórku, dobrze 
widać łunę nad miastem. Na podwórko od tyłu domu weszło w milcze-
niu kilkunastu młodych mężczyzn. Partyzanci. „O Boże, czy wam czego 
nie trzeba?” Kobiety biegną do domu, wynoszą mleko, wodę. „Bierzcie, 
bierzcie! Jeszcze chleb, słonina, ser, co jeszcze wam trzeba?” „Dziękuje-
my, idziemy do Wilna, pobłogosławcie”. Dowódca wydaje rozkaz, szybko 
odchodzą. Idą gęsiego przez żyto. Kłosy są ciężkie od przyszłego chleba, 
zginają się pod ich butami. Kobiety kreślą za nimi znak krzyża. Partyzanci 
idą walczyć o swoje Wilno, tak jak walczyli ojcowie i ojce ich ojców. 

W Pikieliszkach w dworku Piłsudskiego Rosjanie założyli swój sztab i 
szpital polowy. W parku kopali groby i grzebali zmarłych. Od Wilna docho-
dziły strzały. Rosjanie dumnie mówili: „Eta katiuszy!”. Wtedy pierwszy raz 
usłyszeliśmy o katiuszach. Oficerowie, lekarze, sanitariuszki byli do nas 
przyjaźnie nastawieni. Mieli bardzo dużo amerykańskich konserw, cze-
kolad, leków. Chwalili się tym, mówili: „amerykańskie”. Kobiety dumnie 
pokazywały swoja bieliznę, mówiąc: „Pasmatritie, eta amierikanskije bie-
lio”. Oni dawali ludzi, a Amerykanie żywność, sprzęt, leki itp. Bez pomocy 
Zachodu pewnie nie daliby rady, a mimo to Zachód bał się Stalina i liczył 
się z jego zdaniem.

Po kapitulacji Niemców w Wilnie wyszły zaraz gazety, gdzie napisa-
no, że litewska partyzantka pomagała wyzwalać Wilno. Litewskiej party-
zantki nie było. Litwini mieli „armię” Plechowicziusa i szaulisów współpra-
cujących z Niemcami. Na Wileńszczyźnie działała silna Armia Krajowa. W 
publikacji radzieckiej znajduje się notatka: „Zaciekłe walki z wojskami oku-
panta staczają polskie oddziały partyzanckie, atakują tyły nieprzyjaciela, 
jego transport, zwłaszcza kolejowy, potęgują chaos i dezorganizację na 
tyłach armii hitlerowskiej. Polscy partyzanci wyzwolili szereg miejscowo-
ści. W licznych przypadkach nawiązywali ścisłe współdziałanie taktyczne 

i operacyjne z wojskami radzieckimi”.
Długotrwałe działania bojowe oddziałów AK umożliwiły szybki prze-

marsz wojsk sowieckich przez województwo wileńskie. Hitler wydał roz-
kaz: „Wilno ma być bronione do ostatniego tchu”. Komendantem obrony 
był generał Stahel. W nocy 7 lipca oddziały AK w sile jednej dywizji przy 
współudziale wojsk sowieckich uderzyły na Wilno. Niemcy stawiali silny 
opór. 13 lipca Wilno zostało zdobyte. Rano tego dnia pchor. Jerzy Jensz 
„Krepdeszyn” i kpr. Artur Rychter „Zan”, harcerze z 13. Drużyny Czarnej 
Trzynastki, zatknęli na baszcie Góry Zamkowej polską flagę państwową. 
Pomimo licznych starań i – wydawało się – pomyślnie rozwijających się 
stosunków polsko – sowieckich koniec był tragiczny. 17 lipca generał 
Czerniachowski zaprosił komendanta generała Aleksandra Krzyżanow-
skiego „Wilka” do swojej kwatery w Wilnie i zażądał oddania broni. Jedno-
cześnie z zatrzymaniem komendanta „Wilka” rozpoczęło się rozbrajanie 
żołnierzy AK i wywożenie ich do Związku Radzieckiego. Miejsca zesłań: 
Riazań, Jegorowsk, Obuchowo, Kaługa. „Wilk”, więziony w Wilnie i Mo-
skwie, w 1947 roku odesłany do Polski, aresztowany, umarł w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie w roku 1951. 

Gdzie byliście wtedy, bracia Litwini? Gdzie byliście w te dni, kiedy 
ziemia zadrżała? Przyszliście z niemieckim okupantem, a uciekaliście 
z niemieckim wrogiem. Nie walczyliście razem z nami o nasze miasto. 
Nie stanęliście razem z nami, tak jak za czasów dawnej świetności. Nasi 
walczyli tak, jak ich ojce i pradziadowie. Ich krew, pot, nasze łzy wsiąkły 
w tę ziemię. Los okrutnie z nas zadrwił. Dostaliście w prezencie ukocha-
ne miasto i dziwicie się, że tęsknimy i pytacie, czego tu szukamy? Nie 
chcemy walczyć z Wami. Niech tak będzie, ale nie możemy zapomnieć i 
musimy mówić. Nam nie wolno milczeć! 

Zwycięska armia radziecka szła naprzód, my nie czuliśmy się wyzwo-
leni. Żyliśmy pod kolejną okupacją. Wojna jeszcze trwała, nasze wojska 
walczyły obok „braterskiej armii” na wschodzie. Na zachodzie nasi żołnie-
rze również toczyli bohaterskie boje, pomimo że wiedzieli już o zdradzie 
w Jałcie. Wojna trwała. Ruscy nie zaniedbywali swoich interesów na Kre-
sach. Ich celem było zniszczenie niepokornego narodu. Zaczęły się prze-
śladowania, wywózki na Sybir. Zdrowych młodych mężczyzn wywozili do 
Donbasu, byli tam potrzebni do kopania węgla. 

Dramat naszego narodu jest ogromny. Walczyliśmy na wszystkich 
frontach. Na ziemi, na morzu i w powietrzu. Mieliśmy największą armię 
podziemną, największy ruch oporu w Europie. Tylko w Polsce za jednego 
uratowanego Żyda płaciło się życiem całej rodziny, kto o tym pamięta? 
Za krew nie ma ceny. W stosunku do nas zachowano milczenie. Jeśli 
się o czymś nie mówi, to tego nie ma, a jak nie ma, to nie trzeba płacić. 
Ruscy pozwolili nam „odzyskać” ziemie poniemieckie. Zanim przekaza-
li Polakom administrację tych ziem, grabili, palili i wywozili, co się dało. 
Pamiętam stada krów, które pędzili z Prus Wschodnich. Krowy ociężałe 
od nabrzmiałych wymion, głodne, zmęczone. Ryczały przejmująco i pa-
trzyły bezradnie na krzyczących żołdaków. Krowy nie rozumiały, ale w ich 
bezradnych oczach widać było całą tragedię i bezsens otaczającego ich 
świata. Ogromne stada szły na zatracenie. Nikt na tym nie korzystał. Te 
krowy można było zostawić na ich pastwiskach, ale wtedy ktoś musiałby 
się wzbogacić, a do tego ruski sołdat nie mógł dopuścić. Nikt nie wiedział, 
dokąd miały dotrzeć te krowy, wszystkie po drodze padły.                  cdn.
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Sezon halowy uważamy za zamknięty
Graf w kategorii open i Blaugrana wśród weteranów to triumfatorzy tegorocznego Memoriału Eugeniusza Eks-
towicza, tradycyjnie kończącego piłkarski sezon halowy. W dwudniowej imprezie (10 - 11 marca) w hali MOSiR 
rywalizowało 16 drużyn. 

W finale sobotnich zmagań Graf wygrał z Piekarnią Kruklanki 3:2, 
a trzecie miejsce w stawce dwunastu ekip przypadło FC Stumbras. 
Królem strzelców został 45-letni Arkadiusz Gwiazdowski (Graf), 
statuetka dla najlepszego bramkarza trafiła zaś do rąk Przemysła-
wa Sztachelskiego (Opór Gzymsy). W turnieju oldbojów dwa z 
czterech walczących w nim zespołów – Blaugrana i… niezmordowa-
ny Graf – nie zaznały goryczy porażki. Ostatecznie dzięki lepszemu 

Trzecie miejsce w lidze halowej, zwycięstwo i druga lokata w Memo-
riale Eugeniusza Ekstowicza. Ten sezon „pod dachem” Graf może zapi-
sać zdecydowanie „na plus”

Blaugrana jest zawsze jednym z faworytów. W giżyckiej „halówce” 
nie grała, zdobyła za to mistrzostwo Węgorzewa. Teraz triumfowała w 
marcowym Memoriale

bilansowi bramkowemu triumfowała giżycka „Barca”, a na najniższym 
stopniu podium stanęli gracze Iskry Kamionki. Najwięcej goli zdobył 
Maciej Kudyk z Blaugrany, ale z racji tego, iż był on organizatorem 
Memoriału, wspaniałomyślnie zrzekł się statuetki na rzecz drugiego w 
klasyfikacji swojego kolegi z drużyny Michała Sadłosa. Najlep-
szym golkiperem okrzyknięto Rafała Ołdziejewskiego (Graf). 

                      Bogusław Zawadzki

Opór Gzymsy (białe koszulki) był rewelacją turnieju w kategorii open. 
W półfinale nie miał jednak szans z doświadczonym Grafem

Andrzej Cywoniuk z GPB (w środku) powstrzymuje Przemysława 
Cemkę z Blaugrany, pozwalając na skuteczną interwencję bramkarzowi 
swojej drużyny Jerzemu Perdjonowi

Graf kontra Blaugrana, czyli Kudyk kontra Kudyk. W tym starciu górą 
Tomasz (białe spodenki), ale po końcowym gwizdku cieszył się Maciej 
(w parterze). Braterskiej potyczce przygląda się Grzegorz Dereszkiewicz Puchary i medale wręczył dyrektor MOSiR Marian Mieńko
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JUNIOR C1: Jakub Ekstowicz  – 
dwa srebrne i trzy brązowe medale na dy-
stansach, srebrny krążek zdobyty w sztafe-
cie na zawodach międzynarodowych z cyklu 
„Danusia” w Spisska Nova Ves i drugie miej-
sce w sztafecie na zawodach „7th EVO CUP 
Białystok”. W generalnej klasyfikacji Ogólno-
polskich Zawodów Rankingowych uplasował 
się na znakomitej trzeciej pozycji w kraju w 
swojej grupie wiekowej
JUNIORKA E2: Michalina Wawer 
– trzy złote i pięć brązowych; na wszystkich 
zawodach w czołowej ósemce klasyfikacji, w 
tym dwa razy na podium za wielobój. Trzecia 
w Polsce w punktacji generalnej OZR w swo-
jej kategorii wiekowej
JUNIOR A1: Piotr Śląski – druga klasa 
zawodnicza, trzy brązowe medale podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Spor-
tach Zimowych 

„Brąz” Michaliny, Kuba na trzy piątki
Reprezentanci UKS Short Track MOSiR Giżycko zakończyli kolejny sezon. Ostatnim akordem były Mistrzostwa 
Polski Młodzików i Młodzieżowców oraz Ogólnopolskie Zawody Rankingowe „I Ty zostaniesz Mistrzem”, 
rozegrane w dniach 10-11 marca w gdańskiej hali „Olivia”. 

JUNIOR D2: Jakub Fligiel – złoty, 
srebrny i brązowy medalista; pięć razy 
w czołowej ósemce (w tym raz trzeci) w 
wieloboju, drugie miejsce w sztafecie na 
zawodach „7th EVO CUP Białystok”
JUNIOR F1: Łukasz Piątek – jeden 
srebrny i trzy brązowe medale, poprawio-
ne czasy na wszystkich dystansach, w 
wieloboju dwukrotnie w czołówce 
JUNIORKA D2: Martyna Kuchta – 
brązowy medal, trzecia klasa zawodnicza

Giżycko reprezentowali także: Bartło-
miej Sobczak, Julia Wawer, Wiktor 
Żukowski, Milena Sakowicz, Nela 
Symonowicz, Weronika Biller, Da-
niel Fligiel, Aleksandra Mierono-
wicz i Aleksander Sakowicz. Więk-
szość zawodników znad Niegocina pobiła w 
tym sezonie rekordy życiowe. 
 

W imprezie rywalizowało około 230 zawod-
ników z 16 klubów, a klub nad Niegocinem re-
prezentowało 16 osób, w tym 5 absolutnych de-
biutantów (którym – notabene – przyszło stanąć 
w szranki z dużo starszymi od siebie). Finałowe 
zawody OZR tym razem nie zakończyły się me-
dalowymi żniwami podopiecznych Sławomi-
ra Treszczyńskiego i Tomasza Wró-
blewskiego – na podium stanęła bowiem 
tylko Michalina Wawer, trzecia w biegu na 
500 m i czwarta w wieloboju. Dwoje giżycczan 
– Jakub Ekstowicz i Aleksandra Mie-
ronowicz – walczyło w Mistrzostwach Polski 
Młodzików i Młodzieżowców. Kuba (kategoria 
junior C1) spisał się bardzo dobrze zajmując 5. 
miejsca w finałach na 777 i 1000 m oraz w su-
perfinale na 1500 m, a także wygrywając finał 
B na 500 m. W wieloboju został sklasyfikowany 
na 6. pozycji w kraju. Ola (juniorka C1) była 17. 
w łącznej punktacji, a wyścigi na dystansach 
zakończyła na miejscach 16. (1000 m), 17. 
(500 i 777 m) oraz 18. (superfinał na 1500 m).

                      Bogusław Zawadzki

SEZON 2017/2018 - NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA GIŻYCCZAN

Jakub Ekstowicz  (na prowadzeniu) jest liderem młodej drużyny UKS 
Short Track MOSiR Giżycko i jednym z czołowych w kraju zawodni-
ków w swojej kategorii

Michalina Wawer (pierwsza z lewej) przywiozła z Gdańska brązowy 
medal
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Od zwycięstwa 3:1 z Granicą Kętrzyn wiosenne zmagania o czwar-
toligowe punkty rozpoczęli futboliści giżyckich Mamr. Udany ligowy 
debiut zaliczył nie tylko pracujący z „Gieksą” od półmetka rozgrywek 
trener Zbigniew Marczuk, ale i wypożyczony z Huragana Morąg 
Dariusz Boczko. 29-letni pomocnik świetnie spisywał się na lewym 
skrzydle, a tuż po przerwie otworzył wynik starcia z kętrzynianami. Dwa 
kolejne ciosy zadał Jacek Rutkowski, czyniąc sobie tym samy pre-
zent na 19. urodziny, które obchodził trzy dni wcześniej. Po siedemna-
stu kolejkach Mamry z dorobkiem 23 „oczek” plasują się na 8. pozycji 
w tabeli, a kolejną szansę na powiększenie konta punktowego zespół 

Trzy gole, trzy punkty – wiosna (na razie) nasza!
znad Niegocina będzie miał już w Wielką Sobotę (31 marca, godz. 
16.00), kiedy to podejmie wicelidera tabeli, czyli biskupiecką Tęczę (34 
pkt). W kwietniu Mamry dwukrotnie zagrają na własnym stadionie – z 
Concordią Elbląg (7.04) i Orlętami Reszel (21.04). W kolejnym miesią-
cu do Giżycka przyjedzie lider z Białej Piskiej (5.05), cztery dni później 
będziemy gościć Błękitnych Pasym (mecz zaległy), 19 maja stan mu-
rawy przy ul. Moniuszki i formę gospodarzy sprawdzą gracze Tęczy 
Miłomłyn, a 30 maja – Rominty Gołdap. Pożegnalny mecz na własnym 
boisku „Gieksa” rozegra 9 czerwca z Unią Susz. 

           Bogusław Zawadzki
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Mamy dobre wieści dla amatorów ruchu na 
świeżym powietrzu. Po zimowej przerwie ruszają 
cykliczne bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyj-
ne, organizowane przez członków giżyckiego 
stowarzyszenia „BiegamBoLubię”. Miłośników 
truchtania, sprintów i maratonów zapraszamy 
w każdy poniedziałek o godz. 18.00 na stadion 
MOSiR. Pierwsze spotkanie i okazja do spalenia 
zimowych kalorii już 9 kwietnia.                      bz

Czy zarezerwowali już sobie Państwo miej-
sce na starcie V Pucharu Wyspy Giżyckiej w 
Biegach Ulicznych? Wprawdzie impreza dopiero 
w połowie lipca, a zgłoszenia przyjmowane są do 
końca czerwca, ale warto zapisać się wcześniej, 
gdyż - zgodnie z regulaminem – limit startujących 
określono na 250 osób. Przypominamy, iż pod-
czas tej największej w powiecie giżyckim imprezy 
dla amatorów biegania planowana jest rywalizacja 
na dystansach 21,097 km (półmaraton) i 10 km 
oraz 5 km (nordic walking). Wpisowe w wysokości 
odpowiednio: 50, 40 i 10 zł (po 30 czerwca – 70, 
60 i 30 zł) należy wpłacić na konto Stowarzysze-
nia „Giżycko w Biegu” (nr 94 2030 0045 1110 
0000 0285 0310) z dopiskiem: „Puchar 
Wyspy Giżyckiej 2018 – imię i nazwisko 
startującego – opłata za (dystans)”. Wię-
cej informacji na temat lipcowej imprezy 
znajdą Państwo na stronie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest 
współorganizatorem zmagań (mosir.gi-
zycko.pl, zakładka „BIEGI”).               bz

Po „graniu pod dachem” nadchodzi czas 
„grania pod chmurką”. W imieniu organizatorów 
piłkarskiej ligi amatorskich szóstek zaprasza-
my kapitanów i kierowników drużyn 
na spotkanie organizacyjne, które 
odbędzie się 9 kwietnia (poniedzia-
łek) o godz. 19.30 na „Orliku” przy SP 
7. Rozgrywki rozpoczną się 7 maja, a szczegó-
łowych informacji na ich temat udziela Marek 
Grochowski (tel. 609-501-772).              bz

Hokeiści Masters Giżycko bez dorobku punk-
towego nadal zamykają drugoligową tabelę, ale 
broni (czytaj: kijów) składać nie zamierzają. W 
drugi marcowy weekend nasz zespół rozegrał 
dwa wyjazdowe mecze z białostocką Husarią i 
choć obie potyczki zakończyły się porażkami go-
ści, do Giżycka „Mastersi” wrócili z podniesionymi 
czołami. W pierwszym meczu ulegli Husarii 1:3, 
w rewanżu pechowo przegrali zaś tylko 2:3, a od 
wywalczenia pierwszego w tym sezonie „oczka” 
dzieliło ich zaledwie 18 sekund! 24 marca nasi ho-
keiści gościli w Warszawie, gdzie rozegrali ostat-
nie mecze w tym sezonie (z rywalami z Wilna i 
Lublina). Turniej zakończył się już po zamknięciu 
tego numeru, wyniki i końcową klasyfikację poda-
my więc w wydaniu majowym.                           bz

Zapisz się na Puchar

Osiemnaście sekund

Poniedziałki z „BebeeL”-em

Zagraj na „Orliku”

Giżycko po raz drugi będzie areną zma-
gań kolarzy przełajowych, startujących w 
cyklu „Mazury MTB”, organizowanym przez 
mrągowską „Luz Grupę”. Rok temu imprezą 
nad Niegocinem zainaugurowano wiosenne 

Przed kolarską bitwą
starty, tym razem w naszym mieście odbędzie 
się drugi z dwunastu zaplanowanych na ten 
sezon etapów. „Bitwa o twierdzę Boyen” – bo 
taką nazwę nosi giżycka część cyklu – odbę-
dzie się 22 kwietnia (niedziela, start o godz. 
11.30), a na bazę zawodów wybrano ponow-
nie hotel „St. Bruno”. Przewidywana jest rywa-
lizacja na trzech dystansach: pro (60-100 km), 
expert (30-60 km) i hobby (15-30 km) oraz wy-
ścigi najmłodszych (1,2 – 8 km). Szczegółowe 
informacje (aktualności, regulamin, kalendarz 
startów) znajdą Państwo na stronie mazu-
rymtb.pl.                                                  bz

To był bardzo udany dla giżycczanek se-
zon, które przez sześć kolejnych turniejów 
ligowych przeszły jak burza, wygrywając dwa-
naście spotkań. W siódmym nasze siatkarki 
przegrały po raz pierwszy (1:2 z Absolwentem), 
ale nie straciły pozycji lidera. Przed pierwszym 
z dwóch turniejów finałowych o mistrzostwo 
województwa zawodniczki znad Niegocina były 
głównymi kandydatkami do korony. 

– Do Olsztyna pojechałyśmy bez etatowej 
rozgrywającej, a na domiar złego nasza środ-
kowa musiała grać z kontuzją – opowiada tre-
nerka Iwona Kochanowska. – Absencja 
Emilki skutkowała utratą pewności siebie przez 
zespół i niedokładnym rozegraniem, a pokło-
siem tego był brak ataku ze środka i skrzydeł, 
co zawsze było naszą mocną stroną. Ostatecz-
nie zajęłyśmy trzecie miejsce. 

17 marca w hali Zespołu Szkół Kształtowa-
nia Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku go-
spodynie pokazały, kto tak naprawdę rządzi na 
Warmii i Mazurach, wygrywając wszystkie trzy 
mecze (w tym bez straty seta z późniejszymi 
mistrzyniami z Olsztyna). W końcowym rozra-

Na szyjach srebro, ale w sercach złoto
Siatkarki MOSiR Giżycko wicemistrzyniami województwa młodziczek! W 
drugim finałowym turnieju o mistrzostwo Warmii i Mazur podopieczne 
Iwony Kochanowskiej odniosły komplet zwycięstw przed własną publicz-
nością, ale w ostatecznej klasyfikacji znalazły się za rywalkami z olsztyń-
skiego Absolwenta. Oba zespoły oraz Truso Elbląg awansowały do kwiet-
niowych ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. 

chunku nasze siatkarki awansowały o jedną 
pozycję. Strat do Absolwenta po pierwszym 
turnieju nie udało się odrobić.

– Wywalczyłyśmy srebro, ale mentalnie 
możemy czuć się mistrzyniami – uśmiecha 
się Iwona Kochanowska. – Dominowałyśmy 
bowiem przez cały sezon i mamy podstawy 
sądzić, że obecnie jesteśmy najlepsze w wo-
jewództwie. Oczywiście to nie zwalnia nas z 
pokornego podejścia do pracy, którą musimy 
włożyć, by jak najlepiej przygotować się do 
ćwierćfinału Mistrzostw Polski. 

Turniej już w kwietniu. Trzymamy kciuki! 
Dacie radę! Bogusław Zawadzki

Emilia Chmielewska, Aleksan-
dra Wiszniowiecka, Weronika 
Poczynek, Aleksandra Wyrzy-
kowska, Marlena Skórnóg, Eliza 
Rodziewicz, Natalia Jacukowicz, 
Martyna Wąsiakowska, Wiktoria 
Piłasewicz i Marta Jurewicz

Nasze młode wicemistrzynie w pełnej krasie

„SREBERKA” Z GIŻYCKA


