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BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Jednym z największych kosztów utrzymania budynków jest wydatek na ogrzewanie. Czym większa kubatura, tym koszty większe.
Czym starszy budynek, tym z reguły większe straty ciepła. Z tego powodu warto zainwestować w termomodernizację, bo dzięki tej inwestycji nie tylko sporo można zaoszczędzić, ale jednocześnie poprawić
estetykę budynku i zadbać o środowisko. Warto przy tym pamiętać,
że powietrze mamy wręcz krystalicznie czyste i trzeba o nie dbać, bo
jest bardzo dużą wartością.
Sprawa termomodernizacji zawsze była dla mnie istotna, dlatego
dużo uwagi poświęciliśmy tej kwestii, a dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z funduszy UE mogliśmy bardzo intensywnie zabrać się do
prac budowlanych. Niebawem chyba w większości naszych budynków publicznych pojawią się rusztowania, a na wielu już praca wre.
Prawdziwa rewolucja odbywa się obecnie w Szkole Podstawowej
nr 4 i Szkole Podstawowej nr 3 na Wilanowie. Poza pracami na rusztowaniach rozstawionych wokół budynków trwa także budowa boisk,
toru do rolkarstwa, bieżni, placu zabaw i siłowni. Kończą się już prace
przy budynku na Olsztyńskiej 6a, a niebawem rozpoczną się w Przedszkolu Miejskim nr 4, w budynku MOPS i przedszkola „Bajka” oraz w
przychodni lekarskiej na Wodociągowej. W przygotowaniu przetargi
na Przedszkole Miejskie Nr 1, budynki Szkoły Podstawowej nr 1 i
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz salę gimnastyczną MOSiR przy ul.
Mickiewicza. Czekamy jeszcze na wieści z Urzędu Marszałkowskie-

go w sprawie dofinansowania remontu budynków
komunalnych na ul. Konarskiego i Wilanowskiej.
Jeżeli otrzymamy kolejne
dofinansowanie, przeobrażenie przejdą także niektóre komunalne budynki
mieszkalne.
Bardzo się cieszę, że
udaje się podpisać kolejne
umowy na modernizację
miejskich budynków. Czekaliśmy na to bardzo długo i kosztowało
to nas wszystkich bardzo dużo pracy... oraz funduszy. Choć w dużej
części remonty są finansowane z uzyskanych dotacji z UE, w tym
roku przedsięwzięć zbiegło nam się wyjątkowo dużo i bez kredytu
nie bylibyśmy w stanie ich zrealizować. Trzeba jednak pamiętać, że
po termomodernizacji wszystkie budynki będą nie tylko bardziej estetyczne, ale i tańsze w eksploatacji. A budowy już trwają... Myślę, że
będzie nie tylko ładniej, ale i przede wszystkim oszczędniej... Na tych
inwestycjach nie można stracić.
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Komisja Rewizyjna o kinie „pod chmurką”
Kino Letnie, od kilku lat będące wakacyjną atrakcją Giżycka (nasze
miasto jest chyba jedynym, w którym filmy można oglądać zarówno z
lądu, jak i z wody – z pokładu jachtów zacumowanych przy nabrzeżu),
było niedawno tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Jej członkowie analizowali temat m.in. pod kątem zasadności wydatków
ponoszonych przez miasto na kino plenerowe w kontekście funkcjonującego nad Niegocinem od roku stacjonarnego przybytku X Muzy. Warto wiedzieć, że umowa na wakacyjne seanse jest kontynuacją projektu
sprzed siedmiu lat i że jej zaniechanie przed rokiem 2019 mogłoby skut-

kować koniecznością zwrotu dofinansowania ze środków funduszy unijnych, które przyznano miastu na organizację pokazów „pod chmurką”.
Jak dowiedziono jednak, obecna formuła scalająca wszystkie działania
promocyjne jest dużo tańsza, a jednocześnie dużo atrakcyjniejsza. Wysokiej jakości projekt, wyszukany repertuar, wizyty aktorów, promocja z
najbardziej znanymi kurortami – Sopotem i Zakopanem – oraz obecność
w ogólnopolskich mediach to największe atuty aktualnie realizowanego
przedsięwzięcia. Przedstawiamy Państwu oficjalne stanowisko Komisji
Rewizyjnej w sprawie Kina Letniego.
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17 kwietnia 2018 roku w biurze Rady Miejskiej obradowała Komisja Rewizyjna, która zajmowała się badaniem zasadności wydatków związanych z funkcjonowaniem Kina Letniego. Opierając się o przedstawiony materiał dotyczący
tego zagadnienia Komisja stwierdziła, że wydatki związane z funkcjonowaniem Kina Letniego są kontynuacją umowy
z dnia 28.04.2011 zawartej z Województwem Warmińsko - Mazurskim o dofinansowanie projektu pn. „Giżycko 20112013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizacje oraz udział ponadlokalnych i regionalnych
wydarzeń”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013.
Ponieważ trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez
okres pięciu lat od daty jego zakończenia, stąd końcowym terminem realizacji tego przedsięwzięcia jest styczeń
2019. Przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwałość projektu
zostanie zachowana. Organizacja Kina Letniego mieści się w zadaniach dotyczących budowania marki i lokalnej promocji. Kino Letnie okazało się cyklem wakacyjnych atrakcji filmowych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców.
Ponadto rozpropagowanie w największych polskich kurortach – Sopocie i Zakopanem – spowodowało otrzymanie
wielorodzajowego produktu promującego Giżycko i generującego znacznie niższe koszty rozpowszechniania Giżycka jako marki poprzez organizację i udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach, rozpowszechnianych w
mediach (TVN, TVN Fabuła, Wirtualna Polska, Radio Zet).
Mirosław Boć, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Giżycka

Coraz więcej Kart

Rośnie zainteresowanie Giżycką Kartą Mieszkańca. Jak informuje
Katarzyna Gibner z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego, do 24 maja złożono 2516 wniosków o wydanie GKM (miesiąc temu było ich 2016), a swoje Karty odebrało już 1640 giżycczan
(dane z kwietnia mówiły o 917 osobach). Przypominamy, że o Giżycką

Kartę Mieszkańca, która upoważnia do zniżek w korzystaniu m.in. z
miejskich obiektów i kina, a w niedalekiej przyszłości także do bezpłatnej jazdy komunikacją miejską, mogą się ubiegać osoby mieszkające w Giżycku i tu rozliczające się ze „skarbówką”. Wnioski o wydanie
GKM (dostępne w Ratuszu i miejskich placówkach) przyjmowane są
w Punkcie Obsługi Klienta (Urząd Miejski, pokój nr 7). Przy składaniu
wniosku należy okazać dowód osobisty i pierwszą stronę zeznania PIT
za poprzedni rok, poświadczoną przez Urząd Skarbowy.
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Wybieramy najlepsze pomysły mieszkańców
Ostatnim etapem GBO 2019 poprzedzającym głosowanie było lokalne spotkanie mieszkańców. Z założenia powinno ono służyć autorom
projektów, mających wówczas okazję zaprezentowania swoich pomysłów
wszystkim zainteresowanym. Mieszkańców przybyłych na spotkanie zorganizowane 24 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, można
było jednak policzyć na palcach jednej ręki (i to nie używając wszystkich
palców), a i frekwencję wśród wnioskodawców do GBO trudno określić
mianem powalającej. O zaletach swoich projektów zdecydowało się
bowiem opowiedzieć zaledwie siedmioro autorów. Nazwy pozostałych
propozycji zostały więc odczytane przez prowadzącą spotkanie Marię
Borkowską z Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego, która po prezentacji zapoznała zebranych z nowymi zasadami głosowania
(szczegóły w ramce).
Na poparcie wybranych propozycji mają Państwo czas do 22 czerwca. O tym, na które projekty miasto przeznaczy w przyszłym roku pół miliona złotych, przekonamy się w lipcu.
Bogusław Zawadzki

NA TE PROJEKTY MOŻNA GŁOSOWAĆ
SPORT

• Maraton Mazury Run 2019
• Gala Sportów Walki „Fight Cage of the Masurian Warriors”
• Bieg Ekstremalny Mazurskiego Komandosa
• „Mazurski Dzik – Man with iron muscle”
• Tenis dla wszystkich – bezpłatne ogólnodostepne korty tenisowe
• Wspieranie rozwoju giżyckiej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców poprzez pomoc w
finansowaniu zajęć i udziału w zawodach oraz organizację zawodów sportowych
• „Mama wraca do domu, a dziecko bezpiecznie się bawi”
• „Sun of fly Giżycko Cup 2019 Snowkite Competition”
• „Bojerowe Giżycko”

KULTURA

• Organizacja Dnia Otwartego „Mazury Hip-Hop Festiwal 2019”
• Giżycka Biblioteka Chustowa
• Wystawa zdjęć z okazji Dnia Matki „Historie nasze codzienne”
• Giżycka Biblioteka Rodzicielska

EKOLOGIA

• „Dzieci przyjaciółmi zwierząt”
• Wsparcie dla opiekunów bezdomnych zwierząt
• „Regatta cleaning service”

EDUKACJA

• „Dzieciaki na podwórko” – rodzinne planszówki na plaży miejskiej
• „Z tenisem za pan brat” – bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego
• Wymiana młodzieży polsko - litewskiej
• „Bezpieczne Giżycko”, czyli umieszczenie 10 defibrylatorów AED w przestrzeni miasta
• Wyposażenie szkół Gminy Miejskiej Giżycko w defibrylatory AED
• III Giżycka Konferencja Bliskości

INFRASTRUKTURA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

• Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynków i garaży przy ul.
Armii Krajowej 4 i 4a
• Giżycka Pętla Rowerowa
• Samoobsługowa stacja serwisowania rowerów
• „Kocie oczy” – bezpieczne przejście dla pieszych przy SP 7
• Plac zabaw na skarpie – Moniuszki
• „Niech moc będzie z Tobą” – ogólnodostępne powerbanki do ładowania
telefonów i laptopów
• Aktywne atrakcje na plaży miejskiej

Uczestnicy lokalnego spotkania mieszkańców – autorzy projektów

ZASADY GŁOSOWANIA

* Głosowanie trwa od 28 maja do 22 czerwca.
* Głosować można w wersji papierowej, elektronicznej
(poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej
www.mojegizycko.pl) oraz korespondencyjnej.
* W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Giżycka, którzy
ukończyli 16 lat.
* Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji po 10 punktów w
każdej z pięciu kategorii.
* Całą pulę 10 punktów w każdej kategorii można przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić na kilka propozycji.
* Osoby, które mieszkają w Giżycku, ale nie figurują w
zbiorach meldunkowych naszego miasta, również mogą
głosować - poprzez dołączenie do karty do głosowania
„Oświadczenia dot. głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego”.
* W tegorocznej edycji GBO nie ma możliwości pobrania
karty ze strony internetowej.
* Na terenie Giżycka działają punkty, w których głosujący
mogą odebrać „spersonalizowaną” kartę do głosowania i
w których po zagłosowaniu będą mogli ją zostawić. Punkty znajdują się w:
1) Miejskiej Bibliotece Publicznej
2) Urzędzie Miejskim (Punkt Obsługi Klienta, Biuro Promocji i Polityki Społecznej)
3) porcie „Ekomarina”
4) Klubie Seniora
* Do zadań wyznaczonych koordynatorów w powyższych
punktach należy:
1) spisanie na karcie do głosowania nr PESEL osoby odbierającej kartę
2) przyklejenie naklejki ze specjalnym hologramem
3) wydanie tak oznaczonej karty (nr PESEL + hologram)
mieszkańcowi Giżycka
* Karta bez nr PESEL, a także bez hologramu nie
będzie brana pod uwagę podczas zliczania liczby
punktów.
* Mieszkaniec Giżycka może na miejscu wypełnić kartę
i od razu ją oddać. Istnieje także możliwość odebrania
spersonalizowanej karty np. w Ekomarinie i oddania jej
np. w Biurze Promocji UM bądź odesłania listownie na
adres Urzędu.
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W ostatni majowy poniedziałek rozpoczęło się głosowanie na projekty, zgłoszone do Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego
2019. W tej edycji złożono 37 propozycji, z czego 2 zostały wycofane przez autorów, a 6 nie uzyskało pozytywnej opinii
Zespołu ds. GBO. Na „placu boju” pozostało zatem 29 projektów. Można na nie głosować do 22 czerwca.
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Jeden „Honorowy”, pięcioro „Zasłużonych”
Dwie sesje Rady Miejskiej odbyły się w maju – obie tego samego dnia (środa, 23 maja). Pierwsza, merytoryczna, poświęcona była
jak zwykle bieżącym sprawom, natomiast podczas drugiej uhonorowano osoby, którzy od lat promują Giżycko, budując jego pozytywny
wizerunek i wnosząc duży wkład w rozwój miasta. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Giżycka” przyznano Henrykowi Górnemu
(właściciel wieży ciśnień, naszej sztandarowej atrakcji turystycznej),

zaś medale „Za szczególne zasługi dla Miasta” odebrali: Marzanna
i Wacław Kiezikowie (właściciele firmy „Mark”, produkującej sękacze sprzedawane w całym kraju), Roman Warecha i Janusz
Sampławski (współwłaściciele firmy „Polamp”, w Giżycku znanej
m.in. ze świątecznych iluminacji) oraz Krzysztof Kossakowski
(prezes stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska”, współorganizator cyklu
„Spotkania z historią”). 				
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Bohaterowie majowej uroczystości. Od lewej: Wacław Kiezik, Marzanna Kiezik, Henryk Górny, Janusz Sampławski, Roman Warecha i Krzysztof Kossakowski

Rzecznik na mazurskim szlaku

Ponad 20 osób uczestniczyło w spotkaniu z rzecznikiem praw obywatelskich
Adamem Bodnarem, który odwiedził Giżycko 16 maja. Nasze miasto było kolejnym
etapem w „podróży” rzecznika i jego ludzi po Polsce.
„równe traktowanie i wolność jednostki”. Podczas majowego spotkania
– Jeździmy po kraju i spotykamy się z Polakami od 2015 roku, obec- w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego mieszkańcy Giżycka poruszyli
nie robimy już drugie okrążenie – mówił Adam Bodnar, opowiadając szereg ważnych kwestii, dotyczących m.in. pomocy osobom niepełnozebranym o swojej pracy, sukcesach i porażkach w codziennej walce o sprawnym i nowego prawa wodnego. Każdy mógł zgłosić rzecznikowi
swój problem – publicznie lub indywidualnie, przekazując niezbędne informacje prawnikowi z biura Adama Bodnara. Bogusław Zawadzki

Adam Bodnar i jego pracownicy uważnie wsłuchiwali się w słowa
uczestników spotkania

Autobiografia byłego burmistrza
Napisałem tę książkę głównie z myślą o rodzinie, o
potomnych. Życie jest tak krótkie i tak szybko przemija,
że nie zawsze zdążamy powiedzieć ludziom to, co
mamy im do powiedzenia – mówi dr Marian Lemecha,
którego swoista autobiografia „Giżycczanin z wyboru”
ukazała się niedawno na rynku wydawniczym.
Licząca prawie 300 stron książka, wydana przez stowarzyszenie
„Wspólnota Mazurska”, powstała w rekordowym tempie – na jej napisanie autor potrzebował zaledwie trzech tygodni. „Giżycczanin z wyboru”
rozczaruje miłośników wszelkich skandali i pikantnych opowiastek, choć
z całą pewnością znany z kwiecistych oracji Marian Lemecha – dłu-

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki
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Z rzecznikiem spotkali się m.in. samorządowcy i działacze społeczni

goletni pedagog, doświadczony samorządowiec, były burmistrz Giżycka,
nad Niegocinem mieszkający od 1966 roku – nie miałby problemów ze
stworzeniem i takiej komercyjnej pozycji. Chyba nikt, kto choć trochę zna
autora, nie ma jednak wątpliwości, że „Giżycczanin z wyboru” i tak wzbudzi
kontrowersje w pewnych kręgach.
– To dobrze, że nie wszyscy będą rozpływać się w zachwytach nad
treścią i przyznawać mi rację – uśmiecha się Marian Lemecha. – To oznaczałoby, ze książka nie jest nic warta. Chcę podkreślić, że prezentuję w niej
wyłącznie moje punkty widzenia na różne sprawy, od tych błahych po bardzo istotne. Ale jednocześnie odpowiadam wszystkim, którzy twierdzą, że
pokolenie, z którego się wywodzę, nie zrobiło nic dla Polski czy dla miasta.
„Giżycczanina z wyboru” można już dziś nabyć w księgarni „Odeon” lub
7 czerwca (czwartek, godz. 18.00) podczas spotkania z autorem ksiązki w
hotelu „Masovia”.			
bz

INWESTYCJE

OD RONDA PO KŁADKĘ – NASZ INWESTYCYJNY RAPORT

Jak co miesiąc zapraszamy Państwa na „oględziny placu budowy Giżycko”, czyli krótką „wycieczkę” po
najważniejszych inwestycjach prowadzonych obecnie na terenie naszego miasta.
Wykonawca deklaruje zakończenie prac w terminie umownym, czyli 30
września tego roku – twierdzi Karol Głębocki, główny specjalista ds. komunikacji społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie, która buduje w Giżycku rondo na skrzyżowaniu ul.
Nowowiejskiej i Świderskiej oraz szosy Obwodowej. Zdaniem rzecznika prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, który wcześniej
zaktualizowano w związku z potrzebą przeprowadzenia prac saperskich
(przypomnijmy: na początku roku podczas robót drogowych znaleziono
niewybuchy z czasów II wojny światowej).
– Wykonano dotychczas około 90% wymiany gruntu pod jezdnią północną i ul. Świderską, przebudowę kolizji uzbrojenia podziemnego w
zakresie teletechniki, energetyki oraz około 75% sieci gazowej – mówi
Karol Głębocki. – Na odcinku wschodnim jezdni północnej wybudowano
kanalizację deszczową oraz warstwy konstrukcyjne jezdni, obecnie wykonywane są prace brukarskie. Natomiast na zachodnim odcinku jezdni
północnej wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej tłocznej, a obecnie odbywa się wymiana gruntu, trwa także budowa nasypu pod jezdnię.
Od 1 czerwca ruch pojazdów od powstającego ronda w kierunku Olsztyna został przesunięty na tymczasową jezdnię z płyt drogowych. Nadal
zamknięty jest wjazd na Wilanów od strony ul. Świderskiej. Jak informuje GDDKiA, utrudnienia w tym miejscu znikną najprawdopodobniej na
przełomie czerwca i lipca.

Budowa wielofunkcyjnych boisk z torem do jazdy na rolkach przy Szkole Podstawowej nr 4 minęła półmetek. Jak informuje naczelnik Wydziału
Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego Karol Walinowicz, nie ma
obecnie zagrożenia zmiany terminu zakończenia robót. Zgodnie z dokumentami wykonawca powinien opuścić plac budowy do 20 lipca. Na zdjęciu widoczny jest także budynek „Czwórki” w trakcie termomodernizacji

„Niesprzyjające warunki atmosferyczne i dodatkowe prace przy
wymianie niezainwentaryzowanego drenu” – m.in. na to powołał
się wykonawca kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 3, składając wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac. Inspektor nadzoru i inwestor wyrazili zgodę na zmianę,
a z aneksu do umowy z giżyckim Ratuszem wynika, że finału robót
na Wilanowie powinniśmy spodziewać się 25 czerwca

Giżyccy żeglarze nie mogą się już doczekać przeprowadzki do nowej
bazy na terenie portu „Ekomarina”. Na razie jednak muszą uzbroić się w cierpliwość. Ze względu na konieczność wykonania robót
dodatkowych (związanych m.in. z wysokim poziomem wód gruntowych) termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 19 lipca.

A to już najmłodsze „inwestycyjne dziecko” Giżycka, czyli budowa kładki nad kanałem Łuczańskim. Prace po obu stronach cieku
trwają już od kilku tygodni. W zbliżającym się sezonie mieszkańcy
i turyści korzystać będą jeszcze ze starej przeprawy, jej rozbiórkę
zaplanowano bowiem dopiero na jesień. Na kanał z perspektywy
nowej kładki spojrzymy natomiast w przyszłym roku
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REKREACJA

Sprintem, truchtem lub spacerkiem

Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, czyli impreza, która już od 21 lat jest stałym punktem giżyckiej
majówki, przeżywa swój renesans.
– Po chudszych latach, gdzie na starcie stawało około 400 uczestników, w tym roku na trasę wyruszyło ponad 620 osób – mówi Wojciech Chodakowski, współorganizator Biegów.
Swoją drogą, czy 400 uczestników to już „chudsze lata”? Takiej frekwencji życzymy organizatorom
każdej imprezy masowej w naszym mieście. Leśne bieganie (bieganie tylko z nazwy – wszak
na wyznaczonym dystansie można sobie urządzić rodzinny spacer i większość startujących tak
właśnie czyni) to połączenie przyjemnego z pożytecznym, a wszystko kręci się wokół aktywności
na świeżym powietrzu. Te najprzyjemniejsze chwile czekają uczestników Biegów już za linią mety
– majową imprezy tradycyjnie wieńczy bowiem ognisko z kiełbaskami i losowanie nagród wśród
wszystkich, którzy minęli linię mety. Nagrodą główną – już od lat – jest telewizor, który w tym roku
do domu zabrała Wiktoria Bełbot (na zdjęciu z Ewą Ostrowską, dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, które ufundowało cenny upominek).
						
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki
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Obiad na szóstkę za dziesiątkę

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

Jak mówi kierująca CIS Małgorzata Bogdanowicz, pomysł na działalność gastronomiczną towarzyszył jej od
początku pracy Centrum. Warunki lokalowe
poprzedniej placówki nie pozwalały jednak
na realizację pomysłu. Dopiero nowa siedziba (była Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.
Pionierskiej) ze skromną kuchnią umożliwiła
uruchomienie warsztatu gastronomicznego,
w ramach którego zaczął funkcjonować
„Bar 6”. W pracę lokalu zaangażowani
są uczestnicy CIS. W kuchni królują trzy
utalentowane gospodynie, których pracę
koordynuje instruktor zawodu warsztatu gastronomicznego Jolanta Milewska. Nie
mniej ważną rolę odgrywa dyżurna stołówki, która dba o porządek w sali, wystrój czy
aktualność menu wywieszonego na tablicy.
W „Barze 6” serwowane są dania kuchni polskiej. Mimo że funkcjonuje on dopiero
od kilku tygodni, klienci już potrafią wskazać najlepsze pozycje menu. Specjalnością baru są dania mączne i ziemniaczane,
czyli tak uwielbiane przez wszystkich pierogi, pyzy i kartacze, do tego aromatyczne,
pyszne zupy: koperkowa, pomidorowa, buraczkowa. Wszystko przygotowywane tak
jak w dobrej domowej kuchni i na bieżąco.
W budynku nie ma pomieszczenia magazynowego, przez co zakupów dokonuje się
tylko w potrzebnych ilościach i u lokalnych
dostawców. To daje gwarancję świeżości przygotowywanych posiłków. Kuchnia
dziennie wydaje około stu obiadów. Z dnia
na dzień chętnych na stołowanie w „Szóstce” przybywa.
A Państwo? Próbowali już obiadu z
kuchni na szóstkę?
Justyna Maciejewska - Kucfir
Biuro Promocji i Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego

Fot. Archiwum CIS w Giżycku

Rozpoczęli działalność na początku kwietnia, bez hucznego
otwarcia, rozgłosu, bez reklamy,
a mimo to z ich usług korzysta
coraz większa liczba giżycczan.
Dobra sława „Baru 6”, funkcjonującego przy Centrum Integracji Społecznej, „wylewa się” już
nawet poza miasto. Tajemnica
sukcesu? Smaczna, domowa
kuchnia bez konserwantów i gotowych półproduktów, tworzona
z sercem w miłej atmosferze, a
do tego przyjazne ceny. W „Szóstce” dwudaniowy obiad zjesz za
jedyne 10 zł!

Aktualne menu dnia znajduje
się w stołówce przy ul. Pionierskiej 13 oraz na facebookowym
profilu Centrum Integracji Społecznej. O chęci skorzystania z
usług „Baru 6” obsługę należy
powiadomić danego dnia do godziny 9.00 (tel. 505-601-680).

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

PIĘĆ GODZIN DLA WODNIAKÓW

W połowie czerwca zmienią się godziny
i częstotliwość obrotów (z ośmiu na czternaście) mostu obrotowego na kanale Łuczańskim. Przez ponad pięć godzin dziennie (siedem bloków po 20 - 80 minut) obiekt będzie
zamknięty dla ruchu pieszego i kołowego.
Czerwcowy harmonogram będzie obowiązywał do końca wakacji.
bz
RUCH WODNY
8.05
–
8.25
10.35
–
11.25
12.05
–
12.55
13.35
–
14.25
16.05
–
17.25
18.35
–
18.55
20.35
–
21.15
RUCH PIESZY I KOŁOWY
8.30
–
10.30
11.30
–
12.00
13.00
–
13.30
14.30
–
16.00
17.30
–
18.30
19.00
–
20.30
21.20
–
8.00

Musisz coś załatwić…

Przykładowe menu „Baru 6”

… w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego lub w Punkcie Paszportowym, a
nie możesz dotrzeć do Ratusza w godzinach
jego otwarcia? Już 13 czerwca (środa)
kolejny „Giżycki Wieczór z Paszportem i Dowodem Osobistym”,
czyli dzień, w którym WSO (pokój nr 5, tel.
87/732-41-34) i PP (pokój nr 4b, tel. 87/73241-34) będą czynne aż do godz. 20.00. Następne „Wieczory” planowane są 11 lipca, 8
sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada i 12 grudnia. bz
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Czekając na lato

Maj to jeszcze nie sezon, ale na giżyckiej plaży w te najcieplejsze dni widać już było pierwszych amatorów „brązowego naskórka”.
Widać było także ekipę w pocie czoła pracującą przy budowie drewnianego łącznika między prowadzącym w stronę jeziora brukowanym
chodnikiem a piaszczystą częścią plaży. Po ubiegłorocznych ulewach
i podtopieniach, które
wyrządziły mnóstwo
szkód na całych Mazurach, sytuacja nad
jeziorami – także nad
Niegocinem,
gdzie
uzupełniono już ubytki
piasku – powoli wraca
do normy. Pozostaje
zatem już tylko czekać
na lato i – jak rok temu
– na tłumy miłośników
relaksu nad wodą…		
bz

Pobłyskało, pogrzmiało i popadało. Słoneczna majowa
aura akurat na Dni Giżycka postanowiła „zrobić sobie
wolny weekend”, ale i bez niej całkiem nieźle poświętowaliśmy. Były koncerty, uroczystości z okazji Dnia
Strażaka, urzędnicze regaty na Niegocinie i atrakcje w
twierdzy Boyen, a na koniec mocny akord, czyli – znów
w pełnym słońcu – zmagania siłaczy na plaży miejskiej.
Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji.

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

DNI GIŻYCKA

Piknik z okazji Dnia Strażaka na placu Piłsudskiego był doskonałą okazją do… rekrutacji pożarniczego narybku

Pasaż już gotowy
Fot. Bogusław Zawadzki
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Pierwszego dnia święta miasta na giżyckiej plaży świeciły gwiazdy Joanny „Rudej” Lazer z zespołu „Red Lips” i Kamila Bednarka

Pięknieje nam centrum. Końca dobiegła właśnie budowa pasażu
przy placu Grunwaldzkim, wzdłuż kościoła ewangelickiego. Wreszcie
jest tu komfortowo (co podkreślają zarówno kierowcy, jak i piesi) i estetycznie. „Lifting” przeszedł także skwer przy ul. Warszawskiej.

Najmłodsi fani – mimo wieczornych godzin koncertów – nie zawiedli
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W OBIEKTYWIE TOMASZA KAROLSKIEGO „Rodzinka” po giżycku

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

„Państwo też płyną w tamtą stronę? Może nas trochę podholujecie?” – radny powiatowy Jacek
Łożyński w poszukiwaniu sposobów na szybsze dotarcie do mety uciął sobie krótką pogawędkę
z przedstawicielami mediów

„Mógłbym tu zamieszkać” – powiedział
Ludwik Boski do swej żony Natalii, równie jak on zachwyconej Giżyckiem i świeżym
mazurskim powietrzem. Pod koniec maja (dokładnie w Dni Giżycka) telewizyjna „Dwójka”
wyemitowała nakręcony w naszym mieście odcinek popularnego sitcomu „Rodzinka.pl”, zatytułowany „Giżycko w zimowej szacie”. Nawet
mocno się starając nie sposób było nie zauważyć głównego bohatera odcinka - na ekranie
pojawiły się znajome widoki (twierdza Boyen,
kanał Łuczański, Niegocin, port „Ekomarina”,
lodowisko, kościół Ducha Św. Pocieszyciela,
hotel „St. Bruno”) i znajomi ludzie (lokalni statyści), a nazwa „Giżycko” padła pięciokrotnie
(plus wspomniany tytuł i plansza końcowa z
herbem naszego miasta). Zważywszy na fakt,
iż w piątkowych spotkaniach z familią Boskich
uczestniczy co tydzień ponad 1,1 mln widzów
(oficjalne dane dotyczące oglądalności 12. sezonu serialu), efekt promocyjny z całą pewnością został osiągnięty. A Państwu podobało się
Giżycko na szklanym ekranie?
bz

Tomasz Karolak (Ludwik) i Małgorzata Kożuchowska (Natalia) podczas sceny w kościele
Ducha Św. Pocieszyciela

Hojne motoserca

Ostatnia odsłona Dni Giżycka 2018 – Amatorskie Zawody Strongman. Na plaży najsilniejszym z
silnych okazał się Piotr Kowalewski z Gołdapi, a drugą lokatę wywalczył nasz Mateusz Ulatowski.
Miejsca pozostałych giżycczan – 8. Artur Masiak (na zdjęciu z ważącą 100 kg kulą) , 11. Robert Kuć

Fot. Jakub Bieniek

Drugi dzień święta miasta był Dniem Otwartym Twierdzy Boyen. Można było za darmo zwiedzić
obiekt z przewodnikiem, a dzieci i młodzież miały okazję wziąć udział w warsztatach kreatywności

Członkowie
Warmińsko-Mazurskiego
Moto Clubu oficjalnie rozpoczęli sezon. Inauguracja w Giżycku połączona była jak zwykle
ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację Filipa
Czerniawskiego. Uczestnicy majowej
imprezy w porcie „Ekomarinie” spisali się na
złoty medal – na dalsze leczenie chłopca zebrano bowiem aż 10 079 zł, czyli o około 3 tysiące więcej niż rok temu! Brawo Wy!
bz

Swoją „cegiełkę” Filipowi (w środku) podarował m.in. burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz

AKTUALNOŚCI

Walkę mamy we krwi – mówią „Zawiszacy”

Fot. Bogusław Zawadzki

Giżycka plaża miejska była areną Turnieju Rycerskiego „Walcz jak Zawisza”, podczas którego siedem pododdziałów 15. Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej zaprezentowało się w pokazach walki wręcz. Wymagające jury, w skład którego weszli przedstawiciele międzynarodowego
batalionu Battle Group Poland, najwyżej oceniło wyszkolenie żołnierzy 2. batalionu zmechanizowanego i to właśnie oni wznieśli okazały puchar,
wręczony przez dowódcę 15. GBZ gen. dr. Jarosława Gromadzińskiego.		
Bogusław Zawadzki

Pelikan w podwójnym „srebrze” Giżycczanin na ustach całego świata
Reprezentacja Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie zajęła drugie
miejsce w rozegranych w Giżycku V Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie. Barwy olsztyńskiej KWP reprezentował m.in. sierżant sztabowy Paweł Pelikan z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (na co dzień pracujący w komisariacie w Rynie),
który w klasyfikacji indywidualnej także wywalczył srebrny medal. W
trzydniowych zawodach (składających się m.in. z testu wiedzy, konkurencji na basenie i na jeziorze) uczestniczyło 16 dwuosobowych reprezentacji komend wojewódzkich oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, a jednym z patronów zawodów był Burmistrz Giżycka
Wojciech Iwaszkiewicz. 			
bz

Jak postanowił, tak zrobił. Szymon Kuczyński bez zawijania do
portów opłynął kulę ziemską na najmniejszym w historii jachcie (niespełna
6,5-metrowym „Maksusie 22” o nazwie „Atlantic Puffin”). O wyczynie 37-letniego żeglarza z Polski – a dokładniej: mieszkańca Giżycka - informowały
media na całym świecie. Na przepłynięcie z brytyjskiego porty Plymouth do…
Plymouth (trasa wokół trzech przylądków, łączna długość ponad 29 tysięcy
mil) Kuczyński potrzebował 270 dni, 10 godzin i 29 minut. W czasie rejsu
przeczytał 143 książki. Wspaniałego wyczynu żeglarzowi pogratulował m.in.
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, który w liście do zdobywcy
mórz i oceanów napisał: „Proszę przyjąć moje wyrazy szacunku i
uznania. Pańska postawa, zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu stanowi przykład nie tylko dla młodych giżycczan
zakochanych w żeglarstwie, lecz dla wszystkich, którzy chcą
spełniać marzenia i pokonywać własne bariery”.
bz

Fot. Archiwum KPP w Giżycku
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Sierż. szt. Paweł Pelikan – drugi policyjny wodniak w kraju

Szymon Kuczyński zakończył 9-miesięczny rejs dookoła świata.

WYDARZENIA

CO NAS CZEKA W TYM SEZONIE?
Prezentujemy Państwu skrócone kalendarium wydarzeń, zaplanowanych na najbliższe trzy miesiące. Jest
tego naprawdę sporo, warto więc zapoznać się z ofertą i już dziś zarezerwować sobie czas. Oczywiście
niewykluczone, że letni kalendarz stanie się jeszcze bardziej „pękaty”, ale to akurat nie jest powodem do
zmartwień. Aktualności dotyczące tego, co działo się, dzieje się i będzie się działo w mieście, znajdą Państwo
na stronach giżycko.pl i mojegizycko.pl. 					
Bogusław Zawadzki

CZERWIEC

1-30
Wystawa „Józef Piłsudski. Dziadek” (pasaż
portowy)

9
Dzień Dziecka z Rotary Club Giżycko (las
miejski)
15-17
Puchar Trzech Ryb w klasie Optymist A i B
(jez. Niegocin)
22-24
XV Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych II edycja (jez. Kisajno)
23
Noc Świętojańska – koncert zespołu „Megitza Trio” (plaża miejska)

24
Święto Miast Partnerskich „Na styku kultur”,
koncert zespołu „Future Folk” (plaża miejska)
25-28
XXIV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością (jez. Kisajno)
29-1.07
XIV Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych (jez. Kisajno)
29-1.07
Giżyckie Dni Oldtimerów (port „Ekomarina”)
30
„Silent Disco” (plaża miejska)

LIPIEC

1
Jarmark Świętego Brunona (pasaż Portowy)
1-29
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej (niedziele, kościół ewangelicki)
4-26
„Visa Kino Letnie” (środy i czwartki, port
„Ekomarina”)
5-7
„Giżycko Baroque Festiwal” (plaża miejska)

6-7
„Mazury Basket Weekend” (plaża miejska)
13-14
Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej
“Szanty z Folkiem”. W programie „Szantki
dla dzieci” i koncerty. Wystąpią: „Klang”, „Banana Boat”, „Duan”, „Mietek Folk”, Dominika
Zukowska i Andrzej Korycki (plaża miejska)
14
Studio ZET Cafe (port „Ekomarina”
14
Giżyckie Święto Rowerów (plaża miejska)

15
V Puchar Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych (port „Ekomarina”)
19-21
Mazury Hip-Hop Festiwal (twierdza Boyen)
26-29
Zlot Motocykli w twierdzy Boyen (27 lipca –
parada ulicami miasta)
28
„Jazz nad Niegocinem” (port „Ekomarina”)

SIERPIEŃ

1-30
„Visa Kino Letnie” 9środy i czwartki, port
„Ekomarina”)
3
„Giżycko na fali disco” – wystąpią: Zenon
Martyniuk, Sławomir i „Top Girls” (twierdza
Boyen)
5-26
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej (niedziele, kościół ewangelicki)
4-5
„Mazury AirShow” (plaża miejska)

9-12
„Operacja Boyen”: piknik historyczny, defilada, inscenizacje (twierdza Boyen, miasto)
11-12
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie DZ, wyścig 24h (jez. Kisajno)
17-19
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Jachtów Kabinowych (jez. Niegocin)
18
Piknik Rodzinny (plaża miejska)
19-23
XV Jubileuszowy Mazurski Festiwal Piłki
Ręcznej (hale sportowe)
24-26
Eberspracher Puchar Mazur Mistrzostwa
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist
gr. B (jez. Niegocin)
25
Kolorowe Zakończenie Wakacji – Eksplozja
Kolorów i festiwal laserowo – fajerwerkowy.
Zabawa z didżejami (Gromee’m i Matt5ki), koncert „Cała Góra Barwinków” (plaża miejska)

25-2.09
„Mazury Curling Festival’ (Mazurskie Centrum Sportów Lodowych)
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ZA NAMI GIŻYCKA MAJÓWKA

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Pompy, z jaką co roku w Giżycku otwierany jest sezon, i fantastycznej pogody, która od lat jest nierozłączną towarzyszką majówki nad Niegocinem, zazdroszczą nam nie tylko inne miasta na Mazurach. Tegoroczna inauguracja jak zwykle przyciągnęła nad kanał Łuczański tysiące
giżycczan i przyjezdnych, a atrakcji było tyle, że wystarczyło się jedynie chwilę rozejrzeć, by znaleźć coś dla siebie. Miłośników tańca zachwyciły
przecudnej urody tancerki latino, amatorzy podwyższonego poziomu adrenaliny oklaskiwali widowiskowe popisy flyboardzistów, a fani muzyki –
wokalny kunszt Tymona Tymańskiego, który odkurzył nieśmiertelne przeboje Beatlesów. Solidną porcję pozytywnych emocji zgromadzonej
po obu brzegach kanału publice dostarczyli uczestnicy tradycyjnej parady jednostek pływających. Z nagrodą główną „odpłynęli” dysponujący
niespożytymi pokładami kreatywności członkowie Giżyckiej Grupy Regatowej, na czas parady: Weselnej Grupy Regatowej. Drugie miejsce jury
przyznało żołnierzom z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a podium uzupełniła załoga „Baru Młodzieży”, prezentująca się na łodzi udekorowanej „niepodległościowo”. Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotorelacji z Wielkiego Otwarcia Sezonu.
Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski
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Fot. Fotografia - Tomasz Karolski
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Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski
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Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

I WIELKIE OTWARCIE SEZONU

WYDARZENIA
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AKTUALNOŚCI

POMAGAJMY ANTOSIOWI!

W tym roku wszyscy pomagamy Antosiowi Żochowskiemu – małemu giżycczaninowi, cierpiącemu na dystrofię mięśniową Duchenne’a, powodującą nieodwracalny zanik mięśni.
Antoś (na zdjęciu z mamą Iwoną Żochowską) to typ walczaka, który nigdy się nie poddaje,
ale w walce z nieuleczalną chorobą on i jego najbliżsi liczą na wsparcie ludzi dobrej woli. Chłopiec
wymaga stałej opieki specjalistów, a to – jak powszechnie wiadomo – wiąże się ze sporymi wydatkami. Wszystkim, którzy chcieliby pomóc w leczeniu Antosia, podajemy numer konta:

21 1240 1590 1111 0010 2531 7517
z dopiskiem: Antoni Żochowski

Pospacerowali po historii Giżycka

Fot. Bogusław Zawadzki

Trzeciego maja pod Murem Pamięci Narodowej, a pięć dni
później pod pomnikiem Bojowników o Polskość Ziemi Mazurskiej
oraz pomnikiem Żołnierzy AK i Sybiraków złożono kwiaty, upa-

3 maja, uroczystość przy sanktuarium Świętego Brunona

miętniając w ten sposób dwa ważne w dziejach naszego kraju
wydarzenia: uchwalenie Konstytucji 3 Maja i zakończenie II wojny
światowej. W obu uroczystościach wzięli udział przedstawiciele
samorządu oraz organizacji kombatanckich, pod Murem wiązanki
złożyli także reprezentanci służb mundurowych, szkół i partii politycznych. 		
			
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

DWIE WAŻNE DATY

Fot. Archiwum OM nr 4

Na „Spacer po Giżycku” zaprosiły swoich rówieśników oraz gości
dzieci z koła recytatorskiego „Stokrotka”, prowadzonego w Przedszkolu
Miejskim nr 4 przez panie: Alicję Światłowską i Mariolę Dolecką. Na zaproszenie maluchów odpowiedzieli m.in.: prezes Stowarzyszenia na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”
Maria Popieluch, dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska i dyrektor Zakładu Aktywności
Zawodowej Wojciech Chodakowski. Poprzez wiersze, piosenkę
i obraz liczna publiczność poznała historię naszego miasta - od chwili
powstania do czasów współczesnych.
bz

8 maja, przemowa burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza pod pomnikiem na placu Grunwaldzkim
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STRONA SENIORA

ACH, TA TRZECIA MŁODOŚĆ!

Sala konferencyjna Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku pękała w szwach

Taka wspaniała gala bez Nauczycielskiego Chóru Kameralnego? To byłoby wielkie niedopatrzenie

Teatralna formacja „Na luzie” zaprezentowała się w premierowym
spektaklu „Leżałem kiedyś na plecach”

Fot. Patryk Wasiak

Fot. Bogusław Zawadzki

„Cyt, cyt, skrzypią drzwi, Jasiu nie otworzę ci”. W popisowym numerze sekcja piosenki biesiadnej

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Dowodem na to, że prawdziwe życie
zaczyna się po każdej kolejnej „siątce”, był
Przegląd Aktywności III Młodości, zorganizowany na terenie Centralnego Ośrodka
Sportu przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Podczas
uroczystego podsumowania kilkumiesięcznych zajęć prowadzonych w ramach
Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
zaprezentowali się przedstawiciele kilku
kół i sekcji (m.in. „językowcy”, aktorzy,
amatorzy śpiewania i tańca oraz aikido).
Było co posłuchać i co pooglądać. Dzięki
gościnnym występom grup z Litwy tegoroczny Przegląd zyskał rangę imprezy
międzynarodowej.
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Francuska aktorka Jeanne Moreau powiedziała kiedyś, że „starsi
ludzie są jak muzeum – nieważna jest fasada, istotna jest zawartość”.
A tej ostatniej giżyckim seniorom z pewnością mogliby pozazdrościć
przedstawiciele młodszych generacji.

Na parkiecie członkowie „Złotej Jesieni” z giżyckiego Klubu Seniora
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WSPOMNIEŃ CZAR

ZE STAREGO ALBUMU
Prezentujemy kolejne fotograficzne wspominki autorstwa Marii Szarskiej. Więcej
bezcennych archiwaliów z naszego miasta i okolic znajdą Państwo na stronie
Giżyckiego Archiwum Cyfrowego (www.gac.gizycko.pl), do regularnego odwiedzania
której gorąco wszystkich zachęcamy wraz z twórcą Archiwum Janem Sektą.

Po owoce i warzywa chodzimy dziś do dyskontów i marketów, a jeszcze nie tak dawno wystarczały nam uliczne zieleniaki – takie jak ten
przy placu Grunwaldzkim

Sławetne czyny społeczne (tu obrazek z „małpiego gaju” przy ul. Gdańskiej) nie wymagały ani długich przygotowań, ani – jak widać na załączonym obrazku – specjalistycznej odzieży roboczej. Gdy padało hasło,
każdy kto żyw z ochotą ruszał „ku chwale Ojczyzny”

A to już zdjęcie sprzed 39 lat. Z okazji Międzynarodowego Roku
Dziecka ulicami Giżycka na plażę miejską, gdzie zorganizowano okolicznościowy festyn, przeszedł Korowód Młodości

Pamiętają Państwo? Wnętrze Urzędu Pocztowego, rok 1970. „Warszawa, kabina trzecia!” – wołała pani z okienka do kogoś, kto oczekiwał na rozmowę z rodziną ze stolicy. Jakość połączeń pozostawiała, oczywiście, sporo do życzenia, większość dyskutantów krzyczała
więc do słuchawki, przez co dyskrecję rozmów można było włożyć
między baśnie i mity

Rok 1984 i wizyta nad Niegocinem delegacji z – jak zwykło się mawiać
przez pół wieku – „zaprzyjaźnionego” Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Młodszym pokoleniom wyjaśniamy, że chodzi o nieistniejące już od 27 lat państwo o powierzchni 22 milionów kilometrów
kwadratowych (przy 312 tysiącach kilometrów kwadratowych Polski).
Zdjęcie wykonano pod pomnikiem na cmentarzu żołnierzy radzieckich

Legendarne kino „Fala”. Budynek stoi do dziś, ale jego otoczenie to już
historia (i nie chodzi tu wyłącznie o brak „Lemmory”, jak swego czasu nazywano postać panny z żabką przy fontannie). Fotka z lata 1968
roku, czyli z epoki głębokiej komuny. Nie dziwi zatem treść eksponowanego szyldu: „Rozwijamy dyskusję nad tezami zjazdowymi, partia
czeka na twoje wnioski i propozycje”

CO JEST GRANE

KINO ŚWIĘTUJE, CZYTELNICY WYGRYWAJĄ BILETY
Kino „Nowa Fala” kończy pierwszy roczek. Feta z fajerwerkami
nie jest przewidziana, ale – jak twierdzi kierownik placówki Adrian
Jagieliński – niespodzianek, a przede wszystkim znakomitych
filmów w czerwcu nie zabraknie. Warto regularnie zaglądać na stronę kino.gizycko.pl, bo tam znajdą Państwo wszystkie bieżące
informacje dotyczące repertuaru, cen biletów i wspomnianych jubileuszowych niespodzianek. A skoro o repertuarze mowa – w szczególności polecamy „Zimną wojnę”, nagrodzoną 20-minutową owacją
na stojąco i „Złotą Palmą” dla najlepszego reżysera Pawła Pawlikowskiego podczas ostatniego festiwalu w Cannes oraz kolejną odsłonę przygód superbohaterów „Avengers: Wojna bez granic” i
historię ikony serii „Star Wars”, czyli Hana Solo. W czerwcu coś dla
siebie znajdą również amatorzy dramatów, horrorów i filmów familijno
- przygodowych. Zapraszamy do kina! Zapraszamy także do udziału
w naszym comiesięcznym konkursie, w którym – dzięki uprzejmości
kierownika „Nowej Fali’ – mamy dla Państwa dziesięć wejściówek na

seanse. Pytanie na dziś brzmi:
jaki tytuł nosił i kiedy został wyświetlony pierwszy film w kinie „Nowa
Fala”? Na odpowiedzi czekamy jak zwykle pod adresem:
redakcja@gizycko pl oraz
na facebooku („Miesięcznik Moje Giżycko”). A w naszej poprzedniej
zabawie szczęście uśmiechnęło się do: Wiolety Turkowskiej,
Moniki Atkielskiej, Grzegorza Bieńkowskiego, Sabiny
Ławreszuk, Piotra Doktora, Bożeny Mroczkowskiej,
Katarzyny Kasterskiej, Agnieszki Chojnowskiej, Edyty Fok i Marka Kupiszewskiego. Zapoznajcie się Państwo z
czerwcowym repertuarem „Nowej Fali”, a o wybranym tytule i dacie
seansu poinformujcie obsługę kina (tel. 22/357-78-00).
				
Bogusław Zawadzki

REPERTUAR
1 CZERWCA (PIĄTEK)
13.00 „Bella i Sebastian 3”
15.00 „Avengers: Wojna bez granic”
18.00 „Bella i Sebastian 3”
20.00 „Avengers: Wojna bez granic”
2 CZERWCA (SOBOTA)
13.00 „Bella i Sebastian 3”
15.00 „Avengers: Wojna bez granic”
18.00 „Bella i Sebastian 3”
20.00 „Avengers: Wojna bez granic”
3 CZERWCA (NIEDZIELA)
12.30 „Bella i Sebastian 3”
14.30 „Avengers: Wojna bez granic”
17.30 „Bella i Sebastian 3”
19.30 „Avengers: Wojna bez granic”
8 CZERWCA (PIĄTEK)
15.30 „Bella i Sebastian 3”
17.30 „Avengers: Wojna bez granic”
20.30 „Zimna wojna” (dram.)
9 CZERWCA (SOBOTA)
13.00 „Avengers: Wojna bez granic”
16.00 „Bella i Sebastian 3”
18.00 „Avengers: Wojna bez granic”
21.00 „Zimna wojna”
10 CZERWCA (NIEDZIELA)
12.30 „Avengers: Wojna bez granic”
15.30 „Bella i Sebastian 3”
17.30 „Avengers: Wojna bez granic”
20.30 „Zimna wojna”
15 CZERWCA (PIĄTEK)
16.00 „Bóg nie umarł: Światło w ciemności”
18.00 „Prawdziwa historia”
20.30 „Zimna wojna”

16 CZERWCA (SOBOTA)
1. URODZINY KINA „NOWA FALA”
15.00 „Basia”
16.00 „Bóg nie umarł: Światło w ciemności”
18.00 „Prawdziwa historia”
20.30 „Zimna wojna”
17 CZERWCA (NIEDZIELA)
14.00 „Basia”
15.00 „Bóg nie umarł: Światło w ciemności”
17.00 „Prawdziwa historia”
19.30 „Zimna wojna”
22 CZERWCA (PIĄTEK)
12.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
15.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
18.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
21.00 „Dziedzictwo: Hereditary”
23 CZERWCA (SOBOTA)
11.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
14.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
MARATON HORRORÓW
17.00 „Dziedzictwo: Hereditary”
„Zemsta”
„Delirium”
24 CZERWCA (NIEDZIELA)
11.00 „Han Solo: „Gwiezdne wojny – historie”
14.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
17.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
20.00 „Dziedzictwo: Hereditary”
29 CZERWCA (PIĄTEK)
13.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
16.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
19.00 „Na głęboką wodę”
21.00 „Dziedzictwo: Hereditary”

30 CZERWCA (SOBOTA)
13.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
16.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
19.00 „Na głęboką wodę”
21.00 „Dziedzictwo: Hereditary”
1 LIPCA (NIEDZIELA)
12.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
15.00 „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
18.00 „Na głęboką wodę”
20.00 „Dziedzictwo: Hereditary”
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SAMORZĄD

OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GIŻYCKU
BURMISTRZ GIŻYCKA ZAWIADAMIA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 1 czerwca do 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
w pokoju nr 114, oraz o publikacji na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Giżycko” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku,
w sali konferencyjnej od godz. 16:30 do godz. 17.30.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany Studium,
może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
- w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2018 r.
Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Giżycka. Uwaga powinna zawierać, także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na
przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.
922 z późn. zm.).

BURMISTRZ GIŻYCKA ZAWIADAMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca 2018
r. do 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 114, w poniedziałki w godz. od
8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej: www.bip.gizycko.
pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11
czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku od godz. 16:30 do godz. 17:30.
Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
- w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Giżycka.

WARTO WIEDZIEĆ

TURYSTO, POPATRZ, CO MASZ NA TALERZU!
Zbliżają się wakacje,
wielu Polakom szykują
się wyjazdy i „stołowanie się” w restauracjach. Z wyników
kontroli Inspekcji Handlowej wynika, iż nie
zawsze można wierzyć
temu, co napisano w
karcie dań. Zdarza się,
że kucharze używają
tańszych składników
lub nakładają mniejsze
porcje. O tym, na co warto zwrócić uwagę podczas wakacyjnych posiłków, opowie dziś powiatowy rzecznik
konsumentów Katarzyna Tota - Leszczyńska.
Ogólnopolska kontrola odbyła się w trzecim kwartale 2017 r. Inspektorzy sprawdzili 160 restauracji, barów, smażalni ryb, gospód,
pizzerii i podobnych lokali położonych w miejscowościach turystycznych lub przy drogach dojazdowych do nich. Część z nich IH wybrała je
na podstawie skarg i ustaleń z poprzednich kontroli, a pozostałe – losowo. Inspektorzy zwracali uwagę m.in. na rzetelność obsługi, jakość potraw i napojów, warunki ich przechowywania oraz sposób informowania
o cenach. Nieprawidłowości stwierdzili aż w 127 lokalach (79,4 proc.).
Najczęściej dotyczyły zamiany składników oraz niepodawania pełnej
informacji o cenach i składnikach. W sumie inspektorzy sprawdzili 4018
partii produktów, a zastrzeżenia mieli do 1743 partii (43,4 proc.). Główne nieprawidłowości to:
1. Zamiana składników w 46 lokalach, np.:
- droższe mięso zastępowano innym (kebab z baraniną nie zawierał ani
grama baraniny, w pierogach z farszem jagnięco-wołowym było tylko
mięso wołowe, a w gyrosie drobiowym – wieprzowina)
- nie zgadzały się gatunki ryb (kucharze serwowali tańszą limandę żółtopłetwą jako droższą solę, a plamiaka jako dorsza)
- zamiast fety i oscypka (które, zgodnie z unijnymi przepisami, są Chronionymi Nazwami Pochodzenia) klienci dostawali tańsze sery, najczęściej odpowiednio ser sałatkowy „Favita” i roladę ustrzycką
- napój instant o smaku czekoladowym udawał gorącą czekoladę, a
nektar ananasowy - sok.
2. Zbyt małe porcje w 17 lokalach, np.:
- grillowane mięso indyka ważyło 106 g i 109 g zamiast deklarowanych
w menu 160 g
- w placku po zbójnicku z wołowiną inspektorzy stwierdzili 43 g i 49 g
mięsa na deklarowane 120 g
- porcja okonia zawierała 137 g mięsa ryby zamiast deklarowanych 200 g
3. Niewłaściwe przechowywanie potraw, np.:
- w 20 lokalach inspektorzy znaleźli towary przeterminowane, m.in.
przyprawy, przetwory mięsne, sery
- w 10 lokalach w jednej lodówce w odkrytych naczyniach sąsiadowały
ze sobą wyroby gotowe (bigos, flaki, surówki) i np. rozmrożona ryba,
surowe mięso, twaróg
- w 10 lokalach były brudne podłogi, urządzenia chłodnicze i sprzęt
stykający się z żywnością.
4. Nieprawidłowe podawanie cen w 50 lokalach – w cenniku
brakowało informacji, ile dania lub napoju dostaniemy za daną kwotę
5. Złe oznakowanie – 1632 partie produktów na 2284 sprawdzone
(71,5 proc.), np.:
- brak wykazu składników, zwłaszcza w przypadku żywności bez opakowania
- nieinformowanie konsumentów o alergenach

Inspekcja Handlowa ukarała 25 osób odpowiedzialnych za sprzedaż zafałszowanej lub złej jakości żywności. Kary za to wyniosły w
sumie 28,1 tys. zł. Efektem kontroli było też 45 mandatów na łączną
kwotę 8,6 tys. zł. Dostali je m.in. właściciele lokali, w których panowały
złe warunki sanitarne, były przeterminowane produkty czy niezalegalizowane wagi. IH skierowała też do sądu 13 wniosków o wymierzenie
kar za nierzetelną obsługę (oszustwo) lub przygotowywanie potraw z
przeterminowanych produktów.
Jak każdego roku w sezonie letnim 2017 wzmożonym nadzorem
Państwowej Inspekcji Sanitarnej objęte zostały obiekty żywienia zbiorowego, głównie restauracje i punkty małej gastronomii. Wyniki tych
kontroli znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
www.gis.gov.pl. Obejmują one przede wszystkim 3 województwa,
w których ruch turystyczny w okresie letnim jest największy: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Państwowa Inspekcja Sanitarna najczęściej stwierdzała nieprawidłowości dotyczące wymagań higienicznych, zdrowia i higieny personelu, przeterminowania
i braku identyfikowalności żywności. Za każdym razem podejmowała
działania, aby je wyeliminować, nakładała kary oraz mandaty. Także w
tym roku Państwowa Inspekcja Sanitarna zapowiada latem wzmożone
kontrole.
RADY DLA KONSUMENTÓW
• zwracaj uwagę na zapach i czystość w lokalu z oferty którego chcesz
skorzystać, bowiem jeśli w miejscach dostępnych oku gościa stan higieniczny budzi zastrzeżenia, to lepiej wybierz inną placówkę
• sprawdzaj, czy w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego umieszczony został cennik; chodzi
o to, aby była możliwość poznania cen przed złożeniem zamówienia,
a nie dopiero przy płaceniu rachunku. Cennik musi umożliwić konsumentowi identyfikację ceny z potrawą oraz określenie ilości potrawy lub
wyrobu do której się odnosi
• masz prawo bez zadawania pytań obsłudze lokalu znać pełny
skład potrawy (wykaz wszystkich składników w tym szczególnie
substancji lub produktów powodujących alergie) – przed zamówieniem
potrawy – musi być on dostępny (w menu, cenniku, jadłospisie itp.)
RADY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
• przepisy wymagają, aby informacje o składzie potraw były
dostępne dla konsumentów w sposób bezpośredni, tj. w
menu, cenniku, jadłospisie itp., a nie przekazywane tylko ustnie
• podmiana asortymentowa produktu na inny niż wymieniony np. w cenniku jest zafałszowaniem w rozumieniu przepisów o jakości handlowej i jest
zagrożone karą w wysokości od 1.000 zł do 10% przychodu kontrolowanego przedsiębiorcy osiągniętego w roku
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary
• naruszenie obowiązków wynikających z przepisów o cenach jest zagrożone karą w wysokości do 20.000 zł lub 40.000 zł (trzecie i kolejne naruszenie przepisów w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszej kontroli)
Zauważyłeś nieprawidłowości? Skontaktuj się z Inspekcją Handlową w województwie warmińsko-mazurskim:
Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Olsztynie
10-540 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 10, tel: 89/527-27-65,
89/521-03-93, faks: 89/527-42-51, olsztyn@ih.olsztyn.
pl, http://www.ih.olsztyn.pl
Delegatura Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Ełku
19-300 Ełk, ul. Chopina 15, tel. 87/621-16-53
elk@ih.olsztyn.pl
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STREFA CZYTELNIKA

PIÓRKIEM ZRÓB PRZEGLĄD ROWERU

I WYGRAJ… ROWER

BOCZONIA
ŻYCZENIA DZIECIOM

Piotra Fiedorowicza (na zdjęciu) nikomu chyba przedstawiać nie trzeba.
Do niedawna znany był głównie kibicom kolarstwa, albowiem przez
wiele lat z powodzeniem uprawiał tę dyscyplinę sportu, „dorabiając się”
m.in. brązowego medalu Mistrzostw Polski Orlików. Dziś zdarza mu się
jeszcze startować w wyścigach mastersów, ale znacznie więcej czasu
niż na rowerze pan Piotr spędza… wśród rowerów w swoim sklepie przy
placu Targowym. A my ponownie witamy go na łamach jako sponsora
konkursu, w którym główną nagrodą jest – oczywiście – rower!

Uśmiechnięte są dziś Dzieci,
bo słoneczko pięknie świeci.
Święto Dziecka jest raz w roku,
nikt nie stoi wtedy z boku.

Według tradycyjnej sztuki
rozpieszczają swoje wnuki
uśmiechnięci wciąż dziadkowie,
choć szron mają już na głowie.
Babcia czasem groźnie krzyczy,
lecz ma w sobie moc słodyczy,
więc przytuli swe wnuczęta,
o łakociach też pamięta.
Dziadek znów się przekomarza,
ale wnuk się nie obraża,
bowiem poznał jego żarty,
więc wyciąga swoje karty.
Poznał wnuczek smak ironii,
kpinę także ma na dłoni.
Dziadek z tego bardzo dumny,
że mu rośnie wnuk rozumny.
O Maluchach w Dniu Ich Święta
każdy przecież z nas pamięta,
życząc Dzieciom dni spokojnych
bez przemocy, łez i wojny.
Ryszard Boczoń

Fot. Bogusław Zawadzki

Mama kocha swego smyka,
choć smyk często jej umyka,
córka znów się trzyma tatki,
bo ją stroi w modne szatki.

Kto może zostać właścicielem jednośladu? Odpowiedź brzmi: każdy. A dokładniej:
każdy, kto w czasie trwania konkursu (czyli od
1 czerwca do 10 sierpnia) dokona przeglądu
roweru w sklepie Piotra Fiedorowicza i prawidłowo odpowie na pytanie, które będziemy zadawać w trzech kolejnych numerach „Mojego
Giżycka”. Zaczynamy! Pytanie nr 1 brzmi:
Czy rower, który używany jest wyłącznie w dzień, musi być obowiązkowo wyposażony w oświetlenie?

Odpowiedzi należy udzielać na kartach, dostępnych w sklepie przy placu Targowym, i tam także znajduje się konkursowa urna. Uwaga! Aby wziąć udział
w losowaniu głównej nagrody
wystarczy jeden przegląd i odpowiedź na jedno z trzech pytań,
które znajdą Państwo w czerwcowym, lipcowym i sierpniowym
wydaniu naszego miesięcznika.
Powodzenia!
Bogusław Zawadzki

Znamy „flagowego” zwycięzcę
„Co Ty wiesz o fladze?” – pytaliśmy w poprzednim numerze,
zapraszając Państwa do udziału w
konkursie wiedzy o „biało-czerwonej”. Dziś wiemy, że nasi Czytelnicy
wiedzą dużo, a jednym z tych, którzy wiedzą najwięcej – a na dodatek
może liczyć na uśmiech losu - jest
Wiesław Mikulewicz. Laureat w towarzystwie żony Grażyny
(oboje na zdjęciu) odebrał już swoją
nagrodę, a była nią – przypomnijmy
– licząca ponad pół tysiąca stron
monografia Giżycka, do której bonusowo „dorzuciliśmy” parę miejskich
gadżetów.
bz

Fot. Bogusław Zawadzki
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WSPOMNIENIA
Kresowe opowieści Jadwigi Borkowskiej - Żurek

NASZA ZIEMIA
(odcinek 7)

PÓŁ POMARAŃCZY
Rano pakowaliśmy swoje książki do naszych tornistrów i szliśmy do szkoły. Tornistry to były drewniane skrzyneczki zrobione
przez ojca. Do szkoły mieliśmy ponad dwa kilometry. Zimą brnęliśmy przez głębokie śniegi, bo zimą śniegu było bardzo dużo. Nasi
wspaniali nauczyciele byli bardzo zaangażowani w swoją pracę.
Czuliśmy to i staraliśmy się wszystko zrozumieć i zapamiętać.
Języki litewski i rosyjski były obowiązkowe, historia Polski zakazana. Nasza nauczycielka Pani Janina Drabowiczowa kazała rozkładać na ławkach zeszyty do rysunków, jedno z dzieci stało przy
drzwiach i nasłuchiwało, czy nadchodzi kierownik szkoły – Litwin.
W takiej atmosferze uczyliśmy się historii Polski i patriotyzmu.
Dość często chorowałam i nie byłam wtedy w szkole. Pewnego razu dawali w szkole po pół pomarańczy. Brat mój przyniósł
mi te pół pomarańczy. Zachwycona jadłam, a on mnie pyta, jaki
smak ma ta pomarańcza. Myślałam, że on swoją zjadł w szkole,
ale okazało się, ze dali tylko tym, którzy byli na zajęciach. Naturalnie natychmiast oddałam mu resztę tego, co zostało z owoca.
Mieliśmy jednak problem, czy trochę tej pomarańczy dać także
naszej najmłodszej siostrzyczce. Ostatecznie znaleźliśmy usprawiedliwienie – ona się na tym nie pozna. Delektowaliśmy się więc
tym niecodziennym, zapomnianym już przysmakiem i czuliśmy się
bardzo szczęśliwi i bardzo sobie bliscy.
Chcę tu opisać jeszcze chrzest mojej siostry Basi. Zapada już
wczesny, grudniowy zmrok. Zdenerwowana mama stoi przy oknie,
jeszcze ich nie ma, co się stało? Ojciec i ciotka Zosia powieźli Basię do Podbrzezia do chrztu. Rodzice chrzestni mieli tam czekać.
Minęło parę godzin, a ich nie ma. Mała otulona wprawdzie w pierzynkę, ale mróz duży, pewnie też głodna. W końcu słychać sanie,
już są. Ojciec chrzestny miał przyjechać z Wilna, ale nie przyjechał. Trzeba szukać kogoś innego. Mała nawet dużo nie płakała,
widocznie „zrozumiała”, że w czasie wojny wszystko może się
zdarzyć. Zresztą to jej drugi chrzest, pierwszy był ten wykonany przeze mnie i zawsze trochę dziwny. Okazało się później, że
planowany ojciec chrzestny nie mógł przyjechać, bo był już „w podróży” na Sybir. Uznano go za „groźnego bandytę” – jego, oficera
AK, walczącego z najeźdźcą swego kraju, więc sprawiedliwie było
ukarać go za to. Nie wrócił, umarł wśród syberyjskich śniegów,
daleko od ukochanego kraju i swoich bliskich. Takie to były czasy,
takie koleje losów Kresowiaków.
Represje się nasilają. W szkole w tajemnicy uczymy się języka
polskiego i historii. Czasem brakuje któregoś z kolegów – ich już
nie ma, wywieźli wczoraj w nocy. Pani długo patrzy na nazwisko
w dzienniku. „Nieobecny…” – wpisuje. – „… usprawiedliwiony”.
Od paru dni nie ma naszej koleżanki Wirusi. Uczyła się w szkole
w Wilnie. Powiedziano jej, że rano zabrali jej rodziców i dwuletnią
siostrę – ojciec był legionistą. Pociąg stoi jeszcze w Nowej Wilejce. To daleko, całą drogę biegła. Zdążyła. Płacz i nawoływania
tych z pociągu i tych stojących na peronie. „Mamo, mamo!” – wołała. Matka usłyszała. „Dobrze, że zostałaś, nie przyznawaj się
do nas, zostań, staraj się dostać do Polski”. „Nie, ja nie muszę,
muszę z Wami!”. Ona miała czternaście lat. Strażnicy nie chcieli
jej puścić. Błagała, szarpała się z nimi. W końcu puścili. Pojechała
za Ural, o którym słyszała na lekcji geografii, do krasnojarskiego
kraju. Związek Radziecki potrzebował jej tam do budowy swojej

potęgi. Miała ze sobą tylko torbę szkolną, w niej drugie śniadanie,
które matka dała jej do szkoły. Pociąg jechał znanym Polakom
szlakiem zesłańców. Związek Radziecki dba o bezpieczeństwo
swoich szczęśliwych obywateli, więc groźnych wrogów ludu wysyła na bezpieczną odległość od ich gniazd, gdzie mogliby zagrażać
komunistycznemu porządkowi.
Wkrótce zaczęło ubywać kolegów w szkole z innego powodu.
Rodzice decydowali się bowiem na wyjazd do Polski. Zawsze byliśmy przekonani, że mieszkamy w Polsce, a tu nagle trzeba było
do niej jechać. Ludzie płakali i modlili się, szukając jakiejś rady. A
rady żadnej znikąd. Co było robić? Zabierali, co mogli, zostawiali
wszystko, co kochali i z ciężkim sercem wyjeżdżali w nieznane.
Mój ojciec dowiedział się od znajomego, że jesteśmy zapisani na
wywózkę na Sybir. W wielkim pośpiechu zorganizował wyjazd. Nie
było czasu do namysłu. Wychodzimy z domu, matka zatrzymuje
się jeszcze w drzwiach. „Firanek nie zdjęłam, niech wiszą”. Nagle
ciotka Zofia mówi: „A ziemia? Nie wzięliśmy naszej ziemi!”. Ojciec
wziął doniczkę z rosnącą w niej begonią i dał mi. „Masz, pilnuj, to
nasza ziemia!”.
Niebo na wschodzie różowiło się poranną zorzą, jak dojeżdżaliśmy do Ponar – stamtąd odchodził nasz transport. Był sierpień
1946 roku. Nasz transport był ostatnim, który odchodził z Wilna.
Czekaliśmy na podstawienie pociągu parę dni w ciągłej gotowości, ponieważ nikt nie umiał powiedzieć, kiedy przyjedzie. Naczelnik stacji stale odpowiadał: „Jak będzie pociąg, to pojedziecie,
trzeba czekać”. Ludzie umęczeni, małe dzieci. Nie było przecież
takich udogodnień jak dziś. Palono ogniska, coś gotowano. Niektórzy mieli krowy, to był cały ratunek. My też mieliśmy krowę i…
„Katiuszę”. Matka denerwowała się, mówiła do ojca: „Po co tobie
ta kobyła, tylko kłopot”, ale on odpowiadał, że skoro uratował ją
od śmierci, to teraz nie może zostawić. Do moich obowiązków
należała opieka nad roczną siostra Basią oraz pilnowanie „doniczki z begonią i naszą ziemią”. W końcu podstawili pociąg.
Otrzymaliśmy jeden towarowy wagon na dwie rodziny z całym ich
dobytkiem i drugi wagon dla bydła – dwóch krów i konia. Wagon
rodzice w połowie wypełnili paszą i sianem. Późnym wieczorem
pociąg ruszył. W trakcie jazdy zwierzęta zaczęły niespokojnie tupać. Bardzo się tego bałam.
Niektórzy płakali, inni milczeli. Zostawiliśmy i tę, co w Ostrej
świeci Bramie, i Serce Syna u stóp Matki na Rossie, trzy bielejące krzyże nad miastem i pola „malowane zbożem rozmaitem”, i
piosenki, co płyną po nocnej rosie… Zostawiliśmy kraj, skąd nasi
najwięksi poeci brali natchnienie. Ziemię, krwią i potem naszych
dziadów i pradziadów zlaną, ziemię, która ich kości tuli… Podobno wygraliśmy tę wojnę. 			
cdn.
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Pokaż wszystkim, jak kibicujesz „Biało-Czerwonym”!
Najwięksi szczęśliwcy obejrzą mistrzostwa z trybun rosyjskich stadionów,
ale z pewnością nie mniejsze emocje
towarzyszyć będą tym, którzy zmagania najlepszych na świecie jedenastek
śledzić będą na szklanym ekranie. A
nas ciekawi jak Wy, Drodzy Giżycczanie, będziecie wspierać „Orły Nawałki”.
Pierwszy mecz naszej reprezentacji z
Senegalem już 19 czerwca, potem czekają nas starcia z Kolumbią (24 czerwca) i Japonią (28 czerwca). Pokażcie
wszystkim, jak kibicujecie „Biało-Czerwonym”! Gdziekolwiek jesteście
– w pubach, klubach, w strefach kibica czy w domach – róbcie zdjęcia
i przysyłajcie na adres redakcja@gizycko.pl. Wśród wszystkich,
którzy podzielą się z nami Mundialowymi wspomnieniami, rozlosujemy
nagrodę – oryginalną piłkę z podpisami piłkarzy Legii Warszawa. Czekamy na Wasze fotki! 		
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Przed nami Mundial w Rosji – wielkie piłkarskie święto z udziałem reprezentacji Polski. Jak śpiewał przed laty
Bohdan Łazuka, „kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą czy po przerwie – tego jeszcze nie wie nikt”,
ale pewne jest jedno: przez miesiąc na świecie nie będzie sprawy ważniejszej niż futbol.

Pamiątkowa piłka 13-krotnego mistrza Polski z podpisami graczy Legii
Warszawa trafi niebawem do jednego z giżyckich kibiców

Mecze u siebie znów zagrają na wyjeździe?

remontu na stadionie MOSiR (położenie na bieżni nawierzchni poliuretanowej), a to z kolei oznacza, że być może sezon trzeba będzie dograć na
którymś z okolicznych boisk. Bieżące informacje dotyczące klubu znad
Niegocina znajdą Państwo na stronie mamrygizycko.pl.
					
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

Czwartoligowi piłkarze Mamr Giżycko powoli przygotowują się do wakacyjnej przerwy. Zanim jednak zawieszą buty na kołku, czekają ich jeszcze dwa mecze (9 czerwca z Unią Susz i 16 czerwca z Motorem Lubawa). Zgodnie z terminarzem oba spotkania mają się odbyć w Giżycku.
Sęk w tym, że w pierwszej dekadzie czerwca planowane jest wznowienie

Fot. Bogusław Zawadzki

Filar defensywy Rafał Darda (przy piłce) zasilił Mamry w przerwie zimowej

W jednej z licznych udanych interwencji bramkarz „Gieksy” Karol Murawski

Ostatni miesiąc zapisów

Trwają zapisy chętnych do udziału w V Pucharze Wyspy Giżyckiej
w Biegach Ulicznych. Tegoroczna impreza odbędzie się 15
lipca (start i meta w porcie „Ekomarina”), ale na zgłoszenia organizatorzy czekają tylko do 30 czerwca. Prawo
startu w imprezie mają osoby, które do dnia zawodów ukończyły 18 lat,
natomiast biegacze w wieku 16-18 lat zostaną dopuszczeni do rywalizacji
po przedstawieniu stosownego oświadczenia przez opiekuna prawnego
oraz przedłożeniu aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia. Dystanse,
na których walczyć będą zawodnicy, to tradycyjnie półmaraton, 10 km
oraz 5 km (nordic walking). Regulamin V Pucharu Wyspy Giżyckiej znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku
(www.mosir.gizycko.pl) w zakładce „Biegi”.
bz

Fot. Bogusław Zawadzki
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Półfinał nie dla nas – jeszcze nie tym razem

Pożegnanie z lodem

dołączy bowiem doskonale znany wszystkim kibicom Arkadiusz Gij
(były trener i gracz drugoligowej męskiej drużyny MOSiR Giżycko),
który miał już okazję pokierować poczynaniami młodziczek (drugiego i
trzeciego dnia turnieju w Legionowie zastępował panią Iwonę).
– Dziewczętom z pewnością przyda się większe boiskowe doświadczenie Arka, który obejmie funkcję pierwszego trenera zespołu
– mówi Iwona Kochanowska. – Zależy nam na stworzeniu ciągłości w
szkoleniu. Co ważne wspierają nas władze miasta i MOSiR, jest zatem
szansa na wspólne stworzenie czegoś naprawdę bardzo fajnego. Teraz
jest „bum” na siatkówkę, a zdolnych dzieci nie brakuje.
				
Bogusław Zawadzki
gościnni, skromnie zostawiając sobie trzecie miejsce na „pudle”.
Dzień później tegoroczne zmagania na tafli zwieńczyła potyczka
„Mastersiaków” – czyli naszego hokejowego narybku – z rówieśnikami z elbląskich Wikingów. Wynik był tu sprawą drugorzędną,
z kronikarskiego obowiązku odnotujmy jednakże, że jeszcze tym
razem nieco skuteczniejsi okazali się goście, ale „następną razą”
– jak mawiał jeden z bohaterów kultowego „Vabanku” – górą na
pewno będą nasi.					
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

Giżyccy „Mastersi” zjechali do boksu. Zjechali tylko dlatego, że
na giżyckim lodowisku rozpoczęła się przerwa technologiczna, która zakończy się w trzeciej dekadzie lipca. Przedostatnim akordem
sezonu hokejowego nad Niegocinem był majowy turniej towarzyski
z udziałem pięciu ekip, w którym gospodarze okazali się bardzo

Iwona Kochanowska i jej siatkarskie „perełki”

Giżycko kontra Przasnysz. Gospodarze świetnie rozpoczęli majowy
turniej, wygrywając ten mecz 2:1
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Giżycczanki (wicemistrzynie województwa warmińsko - mazurskiego) trafiły do grupy z mistrzyniami i brązowymi medalistkami Mazowsza oraz Lubelszczyzny, a także z wicemistrzyniami Podlasia. W
trzyzespołowej podgrupie naszym siatkarkom przyszło zmierzyć się z
faworyzowaną Legionovię Legionowo (późniejszy zwycięzca) i SKS
Szóstka TPS Bielsk Podlaski. I właśnie z reprezentantkami Lubelszczyzny giżycczanki udanie rozpoczęły bój o półfinał, wygrywając 2:0
(25:20, 25:21). W drugim meczu – z gospodyniami turnieju - siatkarki z Giżycka nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Przegrały gładko
0:2 (13:25, 15:25), ale awansowały do czołowej czwórki, z drugiego
miejsca, albowiem wcześniej Legionovia rozbiła Szóstkę. W meczu o
awans do finału trzydniowego turnieju (czyli w praktyce o awans do półfinału Mistrzostw Polski, bo do następnej rundy premiowano najlepsze
dwa zespoły) los zetknął zespół znad Niegocina z kolejną bardzo silną
ekipą z Mazowsza. Reprezentantki stołecznego Metra – podobnie jak
wcześniej legionowianki – były poza zasięgiem zawodniczek z Mazur
(0:2, w setach 9:25, 11:25) i naszym młodziczkom pozostał „finał pocieszenia” z Avią Świdnik.
– O ile z Legionovią i Metrem nie byłyśmy w stanie nawiązać równorzędnej walki, bo rywalki przewyższały nas zarówno pod względem
warunków fizycznych, jak i umiejętności, o tyle Avia to już zdecydowanie
nasza półka – mówi Iwona Kochanowska. – Niestety, w tym ostatnim meczu dziewczynom chyba troszeczkę zabrakło motywacji. Przegrałyśmy dwa sety do 19 i 21, zajmując ostatecznie czwarte miejsce.
Oczywiście nie ma najmniejszych powodów do wylewania łez. Drugie miejsce w województwie i awans MOSiR Giżycko do ćwierćfinału
krajowego championatu to już duże osiągnięcie, zważywszy na fakt, iż
był to dopiero drugi sezon gry zespołu w lidze młodziczek. W kolejnych
turniejach i najbliższej edycji mistrzostw województwa nasze siatkarki
do boju poprowadzi znakomity trenerski duet – do Iwony Kochanowskiej
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Na ćwierćfinale swoją przygodę z Mistrzostwami Polski Młodziczek zakończyły siatkarki MOSiR Giżycko. W
turnieju w Legionowie podopieczne Iwony Kochanowskiej wygrały jedno z czterech spotkań, plasując się ostatecznie na czwartej pozycji. Do kolejnej rundy nie udało się awansować żadnej z trzech drużyn z Warmii i Mazur.

Mecz z Wikingami był okazją do zaprezentowania nowych strojów walecznych „Mastersiaków”
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Pożegnał się z „Indykami”, zagra dla mistrza Polski

W sezonie 2017/2018 „Indyki” odniosły 21 zwycięstw i 16 razy zeszły z parkietu pokonane. Po fazie zasadniczej zespół z Warmii i Mazur
zajmował 5. miejsce, a do czwórki awansował po wyeliminowaniu Assecco Resovii Rzeszów. W półfinale olsztynianie po dwóch pięciosetowych bojach ulegli broniącej tytułu ZAKSIE Kędzierzyn - Koźle, a w
starciach o brąz lepsza od „Akademików” okazała się ekipa gdańskiego
Trefla. Były to – jak się okazało – pożegnalne występy Jakuba Kochanowskiego w trykocie olsztyńskiego klubu.
„Tak, to prawda. W następnym sezonie nie zagram
w barwach Indykpol AZS Olsztyn” – czytamy na facebookowym profilu zawodnika. – „Przykro, bo o ostatnich dwóch latach mogę mówić w samych superlatywach. Dwa lata
wśród ludzi, z którymi tworzyliśmy wspaniałą drużynę.
Dziękuję każdemu! Dziękuję wszystkim kibicom. Razem sprawiliśmy, że na „Uranię” bała się przyjeżdżać
każda drużyna! Jesteście niesamowici! Mam nadzieję,
że te dwa lata będziecie wspominać z uśmiechem na
ustach tak jak ja! Teraz czas na nowe wyzwania! Do
zobaczenia!”.
Owe „nowe wyzwania” to, oczywiście, reprezentacja kraju (Kuba
znalazł się wśród wybrańców selekcjonera Vitala Heynena na rozgrywki Ligi Narodów – dawna Liga Światowa) i… nowy pracodawca.
Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż 21-latkiem od dłuższego czasu interesowało się wiele klubów (nie tylko rodzimych), w tym bełchatowska Skra, czyli świeżo upieczony mistrz kraju i najlepszy polski zespół
ostatnich lat (4-krotny medalista klubowych mistrzostw świata, 9-krotny
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Giżycczanin Jakub Kochanowski musi jeszcze trochę poczekać na swój pierwszy seniorski medal. W zakończonym niedawno sezonie siatkarskiej PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn z naszym środkowym w składzie heroicznie walczył o „pudło”, ale ostatecznie uplasował się na czwartej pozycji (najlepszej od dziesięciu lat). Jakub
Kochanowski wygrał klasyfikację najlepiej blokujących w lidze.

Jakub Kochanowski już w trykocie mistrza Polski

mistrz Polski, zdobywca siedmiu Pucharów Polski). I właśnie w Bełchatowie – u boku takich graczy jak Mariusz Wlazły, Karol Kłos
czy Grzegorz Łomacz – Jakub Kochanowski będzie kontynuował
swoją wspaniale rozwijającą się karierę. Przypomnijmy, iż giżycki „middleblocker” jest mistrzem i wicemistrzem Europy oraz mistrzem świata
juniorów, a także mistrzem Europy i mistrzem świata kadetów. Pora
na duże sukcesy seniorskie, do których z Bełchatowa wiedzie chyba
krótsza droga niż z Olsztyna…
Bogusław Zawadzki

Trzeci „wazon” i czwarta korona „Diabła”
Łukasz Broź po raz czwarty piłkarskim mistrzem Polski! Legia Warszawa, w której
pochodzący z Giżycka piłkarz występuje od
roku 2013, okazała się najlepsza w Lotto Ekstraklasie po raz trzeci z rzędu, piąty w ostatnich sześciu latach (w sezonie 2014/15 „Wojskowi” zakończyli zmagania za poznańskim
Lechem) i trzynasty w historii. Łukasz Broź
i jego koledzy zdobyli w tym roku również
Puchar Polski (to trzeci „wazon” w karierze
naszego „Diabła”).

W zakończonym w maju sezonie giżycki obrońca warszawskiej Legii wystąpił w 25 meczach (20 spotkań w krajowej lidze, 4 w Pucharze Polski i 1 w eliminacjach prestiżowej
Ligi Mistrzów), łącznie spędzając na boisku 1864 minuty. Co
ciekawe – tylko 3 mecze, w których zagrał 33-letni defensor,
zakończyły się przegraną ekipy z Łazienkowskiej. Indywidualny dorobek Łukasza w ostatnich miesiącach to dwa gole
z rzutów karnych (w 1/8 PP z Ruchem Zdzieszowice i w
Ekstraklasie z Pogonią Szczecin), a także trzy żółte i jedna
czerwona kartka (będąca konsekwencją dwóch żółtych). W
najbliższych dniach zapadnie decyzja dotycząca dalszej gry
„Diabła” w stołecznej drużynie. Kontrakt giżycczanina z Le- Łukasz Broź (z prawej) jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii naszego
gią, w której przez pięć sezonów rozegrał on 151 spotkań, miasta. Z lewej jego młodszy brat Mateusz, w tym sezonie strzelający bramki dla
wygasa 30 czerwca.
Bogusław Zawadzki drugoligowej Siarki Tarnobrzeg
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