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BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Miasto to dzieło nieskończone. Codziennie rozwiązując jeden
problem pojawiają się nowe dwa… Nic w tym dziwnego, bo miasto
to także żywy organizm, który składa się z wielu innych organizmów
i każdy ma swoje potrzeby. Jedną z potrzeb jest sprawna komunikacja. Bezpieczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych, przejezdne ulice, wolne miejsca parkingowe. Można, a nawet trzeba je
budować i modernizować, jednak wiąże się to z ogromnymi kosztami. Są jednak inne sposoby – dużo tańsze, łatwiejsze a nawet…
ciekawsze. Myślę, że powinniśmy zacząć od zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych. Zamiast używać na co dzień samochodu –
przesiądźmy się na rower, skuter albo… do autobusu komunikacji
miejskiej. Jeden autobus jest w stanie zabrać tyle osób, ile korzysta
nawet z kilkudziesięciu samochodów. Aby odciążyć giżycki układ
komunikacyjny, którego zasadnicza część pochodzi nawet sprzed
wojny, przygotowaliśmy Państwu kilka niespodzianek - propozycji.
Pierwszą jest całkowicie bezpłatna komunikacja autobusowa, dzięki
której zupełnie bezpłatnie będzie można jeździć z domu do pracy i
z powrotem, na zakupy, do lekarza, na plażę… Wszędzie, dokąd
dojedzie autobus. Linie pozostają te same, a komunikacja będzie
bezpłatna zarówno na terenie miasta, jak i gminy Giżycko. Takie
rozwiązanie będzie obowiązywało do końca tegorocznego budżetu,
ale uważam, że powinno być wprowadzone na stałe i bez względu
na wszystko kontynuowane w następnych latach. Dzięki temu odciążymy nie tylko nasze ulice, ale także parkingi. A do tego nic za
to nie zapłacimy, a nawet zaoszczędzimy na paliwie w prywatnym
samochodzie.

Rada już może doradzać
Od końca maja mamy w Giżycku więcej radnych. Do Rady Miejskiej
(21 rajców) i Młodzieżowej Rady Miasta (13 członków) dołączyła bowiem
15-osobowa Rada Seniorów. Świeżo upieczonych radnych wyłoniono
podczas demokratycznych wyborów spośród 24 kandydatów, reprezentujących organizacje działające na rzecz osób starszych. 30 maja
Rada ukonstytuowała się, a kierowanie nią powierzono emerytowanej
polonistce Krystynie Kralkowskiej, dysponującej dużą wiedzą
na tematy samorządowe (pracowała w Radzie Miejskiej, Radzie Powiatu i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Na wiceprzewodniczących Rady Seniorów wybrano Elżbietę Ziniewicz i Jerzego
Macuka, a funkcję sekretarza powierzono Iwonie Wieczorek Arnt. Przez najbliższe cztery lata przy stole obrad w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zasiadać będą także: Teresa Zieniewicz,
Nina Piórkowska, Jadwiga Chmielewska, Marian Juchniewicz, Jadwiga Pietnoczko, Franciszek Wiszniewski,
Mieczysław Smoleński, Stanisław Górniak, Czesława
Aptazy, Irena Godlewska - Schnell i Jan Mazurkiewicz.
Pomysł utworzenia Rady Seniorów, która jest – przypomnijmy – ciałem
doradczym, realnych kształtów nabrał w ubiegłym roku. Z inicjatywy
burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza, miejskiej radnej
Marii Popieluch oraz dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i
Integracji Społecznej Ewy Ostrowskiej doszło wówczas do podpisania porozumienia z Federacją Organizacji Socjalnych FOSA w Olsztynie. Zaowocowało to cyklem spotkań warsztatowych, w których wzięli
udział seniorzy z naszego miasta, głównie reprezentujący Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Związek Sybiraków. Wniosek o utworzenie Rady Seniorów grupa
inicjatywna złożyła w listopadzie 2017 roku, a 18 stycznia 2018 roku
Rada Miejska zatwierdziła powstanie nowego gremium i nadała mu
statut.				
Bogusław Zawadzki

Drugą propozycją
będzie test elektromobilności w postaci wypożyczalni miejskich
skuterów, które będą
również
dostępne
w pierwszych tygodniach lipca. W fazie
testów będą dwa stałe miejsca, w których
je znajdziecie – port
„Ekomarina” i okolice
mostu obrotowego.
Zostawić je będzie można jednak w każdym miejscu. Po skuterach
planujemy testy systemu wypożyczalni rowerów miejskich, które
nie potrzebują stacji dokującej. Jednak uważam, że w tym wypadku
przedsięwzięcie warto by było zrealizować z jeszcze kilkoma gminami, aby móc np. wypożyczyć rower w jednej miejscowości, a zostawić
w innej.
Zaczęło się lato, więc korzystanie z roweru lub skutera może być
nie tylko tańszą formą przemieszczania się, ale także zdrowej rekreacji. Zachęcam do korzystania zarówno z bezpłatnych autobusów,
przetestowania skuterów, jak też po prostu jazdy rowerem. Uwzględniając wszelkie remonty i budowy – może być nawet szybciej…
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

By nie uciekało ciepło i… pieniądze
Budynek przychodni przy ul. Wodociągowej to kolejny obiekt, na
którego termomodernizację burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz podpisał w czerwcu umowę. Planowane jest m.in. docieplenie ścian i stropów, remont schodów, wymiana stolarki i parapetów oraz
budowa instalacji fotowoltaicznej (panele słoneczne). Zakończenie
prac, których wartość oscyluje w granicach 1,5 mln złotych, planowane
jest w październiku. Budynek przy ul. Wodociągowej jest już piątym
miejskim zasobem, w którym wykonana zostanie termomodernizacja.
Prace trwają obecnie na ul. Olsztyńskiej 6a, w SP 3 i SP 4 oraz w budynku Przedszkola „Bajka” i MOPS, a już wkrótce do tej listy dołączy
Przedszkole Miejskie nr 4. Do końca tego roku estetyczny wygląd zyskają (a w perspektywie koszty utrzymania zmniejszą) także SP 1, SP 2
oraz sala MOSiR przy ul. Mickiewicza.
bz

Triumfy „Siódemki” i „Jedynki”
Zakończył się rok szkolny, a wraz z nim 27. edycja sportowej rywalizacji szkół o Nagrodę Burmistrza Giżycka. W kategorii dzieci ze szkół
podstawowych triumfowała SP 7 przed SP 4 i SP 3, zaś w zmaganiach
młodzieży szkolnej (roczniki 2002-2004) najwięcej punktów zgromadzili
sportowcy z SP 1, wyprzedzając rywali z SP 2 i SP 7. Wszystkie szkoły
otrzymały puchary i nagrody pieniężne (400 – 2500 zł).
bz

SZPITAL ZNÓW Z PEDIATRIĄ

Mamy świetne wieści dla małych pacjentów i ich rodziców. Po półrocznym zawieszeniu, spowodowanym niewystarczającą obsadą lekarską, wznawia funkcjonowanie Oddział Dziecięcy w giżyckim szpitalu.
Umowy z lekarzami i koordynatorem, który będzie kierował oddziałem,
zostały już podpisane, oficjalne „odwieszenie” pediatrii planowane jest
30 czerwca. 					
bz
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SŁONECZNYCH, BEZPIECZNYCH I NIEZAPOMNIANYCH WAKACJI

wszystkim Uczniom i Nauczycielom
życzy
REDAKCJA „MOJEGO GIŻYCKA”

Zakończyło się głosowanie w Giżyckim Budżecie
Obywatelskim 2019. Przypomnijmy, iż w tej edycji GBO
można było wesprzeć 29 projektów w pięciu kategoriach, a
głosy można było oddawać w
czterech wyznaczonych miejscach. Dodatkowo dwa dni przed zakończeniem terminu głosowania pracownice Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego przez cztery godziny dyżurowały w miejskim
namiocie na pasażu Portowym, gdzie również można było wypełnić
właściwy formularz. Obecnie trwa weryfikacja kart, kolejny etap to liczenie głosów (także tych oddanych drogą elektroniczną) i zsumowanie
punktów, a wyniki głosowania powinniśmy poznać już w lipcu. Dowiemy
się wówczas, na co w przyszłym roku miasto – wolą jego mieszkańców
– przeznaczy pół miliona złotych z miejskiego budżetu.
				
Bogusław Zawadzki

Z Kartą na kolację

W ciągu niespełna miesiąca wnioski o wydanie Giżyckiej Karty
Mieszkańca złożyło kolejnych 235 osób, a swoje Karty w tym czasie
odebrało 390 giżycczan. Ogólnie do Punktu Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego wpłynęło dotychczas 2751 formularzy, a odbiór plastikowego dokumentu pokwitowało już 2030 mieszkańców naszego
miasta (dane z 21 czerwca). Warto w tym miejscu przypomnieć, że
Giżycka Karta Mieszkańca uprawnia do zniżek w korzystaniu np. z

Fot. Bogusław Zawadzki

Już po głosowaniu, wyniki niebawem

20 czerwca na pasażu Portowym do oddawania głosów na propozycje
w GBO 2019 mieszkańców Giżycka zachęcały Katarzyna Gibner (z lewej) i Magdalena Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego

miejskich obiektów, ale także – tu ciekawostka – do… kolacji z burmistrzem Wojciechem Iwaszkiewiczem. Szef giżyckiego Ratusza co miesiąc zaprasza sześciu posiadaczy GKM do wspólnego
spędzenia czasu i luźnych dyskusji o Giżycku, jego mieszkańcach,
ich problemach i spostrzeżeniach. Co trzeba zrobić, by znaleźć się w
rzeczonej szóstce? Należy zrobić zdjęcie swojej Karty, a następnie
za pośrednictwem facebooka wysłać je w prywatnej wiadomości na
profil burmistrza (osoby nie korzystające z internetu mogą osobiście
zgłosić się z Kartą do burmistrza, najlepiej w poniedziałki od godz.
14.00).
bz

O Giżycką Kartę Mieszkańca może się ubiegać każdy, kto rozlicza podatek dochodowy w miejscowym Urzędzie Skarbowym i deklaruje Giżycko jako miejsce swojego zamieszkania (nie zameldowania). Przy składaniu wniosku w Punkcie Obsługi Klienta (Urząd Miejski, pokój nr
7) należy okazać dowód osobisty i poświadczoną przez „skarbówkę” pierwszą stronę zeznania podatkowego za poprzedni rok. Szczegółowe
informacje na temat Giżyckiej Karty Mieszkańca znajdą Państwo na stronie gkm.gizycko.pl, można je także uzyskać w Biurze Promocji i
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (pokój nr 116, tel. 798-617-629).

TRZYSTA ZŁOTYCH DLA KAŻDEGO UCZNIA
Od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia w ramach rządowego projektu „Dobry Start”. Chodzi o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych, przysługujące wszystkim uczniom (bez
względu na dochód) rozpoczynającym rok szkolny. W lipcu wnioski
można składać drogą elektroniczną poprzez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), natomiast od 1 sierpnia będą one przyj-

mowane także w wersji papierowej. W Giżycku realizacją świadczenia
zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gwarancją otrzymania
pieniędzy do 30 września jest złożenie wniosku do końca sierpnia, w
przypadku dostarczenia formularza po wakacjach samorządy będą
miały dwa miesiące na jego rozpatrzenie i wypłatę pieniędzy.
				
Bogusław Zawadzki

NASZE KONKURSY – WYGRAJ BILETY I NAGRODY!
• „Mazury Hip - Hop Festiwal” – str. 11

• „Rower za przegląd” 		

– str. 20

• „Giżycko na fali disco”

• Konkurs Mundialowy

– str. 20

– str. 11

MOJE GIŻYCKO - bezpłatny miesięcznik. Wydawca: Giżyckie Centrum Kultury. Adres redakcji: ul. Sikorskiego 3c, 11-500
Giżycko, e-mail: redakcja@gizycko.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Zawadzki. Współpraca: Fotografia – Tomasz Karolski.
Skład: Maris Sebastian Jurgielewicz. Druk: „Top Druk” Łomża. Nakład: 5000 egzemplarzy.
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RUSZA MAZURSKIE PORTO-KINO

Amatorzy dobrego kina już zacierają ręce. 3 lipca w Giżycku planowany jest pierwszy z osiemnastu seansów w
ramach „Visa Kina Letniego”, na który tradycyjnie zapraszamy do portu „Ekomarina”. Podczas tegorocznych
wakacji zobaczymy dziewięć polskich i pięć zagranicznych obrazów.
Giżycko jest jednym z trzech miast w Polsce, w których w lipcu i sierpniu można będzie uczestniczyć w plenerowych seansach. Filmy w kinie
„pod chmurką” jak co roku obejrzą także mieszkańcy oraz turyści w Sopocie i Zakopanem, trzeba zatem przyznać, że towarzystwo jest naprawdę
„niczego sobie”. Tym, czego i nad morzem, i w górach na pewno nie będzie
- ale będzie na Mazurach – jest możliwość oglądania filmów z wody. A konkretnie z jachtów zacumowanych przy portowym nabrzeżu. Na projekcje
w mazurskim porto- kinie (odniesienie do tytułowego Portofino z dawnego
przeboju Sławy Przybylskiej) zapraszamy w wakacyjne środy (superhity zagraniczne) i czwartki (rodzime produkcje) – w lipcu o godz. 21.30,
a w sierpniu pół godziny wcześniej. Inauguracyjne spotkanie nad Niegocinem poprowadzi znana prezenterka Patricia Kazadi, 3 lipca w Giżycku
pojawi się także aktor Piotr Głowacki. Oczywiście „Visa Kino Letnie”
nie będzie konkurencją, ale raczej doskonałym uzupełnieniem dla stacjonarnego kina „Nowa Fala”, które na czas lata wraca do siedmiodniowego
trybu pracy. Lipcowy repertuar znajdą Państwo na stronie 17.			
				
Bogusław Zawadzki

VISA KINO LETNIE
PORT „EKOMARINA”

LIPIEC – SEANSE OD GODZ. 21.30
3 LIPCA (ŚRODA) – „Szybcy i Wściekli 8”
4 LIPCA (CZWARTEK) – „Listy do M. 2”
11 LIPCA (ŚRODA) – „Nice Guys. Równi goście”
12 LIPCA (CZWARTEK) – „Gwiazdy”
18 LIPCA (ŚRODA) – „Iluzja 2”
19 LIPCA (CZWARTEK) – „Najlepszy”
25 LIPCA (ŚRODA) – „Valerian i miasto tysiąca planet”
26 LIPCA (CZWARTEK) – „Gotowi na wszystko. Exterminator”
SIERPIEŃ – SEANSE OD GODZ. 21.00

1 SIERPNIA (ŚRODA) – „Szybcy i Wściekli 8”
2 SIERPNIA (CZWARTEK) – „Atak paniki”
8 SIERPNIA (ŚRODA) – „Był sobie pies”
9 SIERPNIA (CZWARTEK) – „Serce, serduszko”
15 SIERPNIA (ŚRODA) – „Nice Guys. Równi goście”
16 SIERPNIA (CZWARTEK) – „Porady na zdrady”
22 SIERPNIA (ŚRODA) – „Iluzja 2”
23 SIERPNIA (CZWARTEK) – „AmbaSSada”
29 SIERPNIA (ŚRODA) – „Valerian i miasto tysiąca planet”
Kino letnie w naszym mieście cieszy się bardzo dużą popularnością za30 SIERPNIA (CZWARTEK) – „Pomiędzy słowami”
równo wśród miejscowych, jak i przyjezdnych amatorów dobrego filmu

Burmistrz podziękował za kulturę
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2017 wręczył 12 czerwca
burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz. Podczas gali w GCK szef giżyckiego Ratusza uhonorował: Bogdana Żołądkiewicza (za całokształt działalności kulturalnej, m.in. za organizację „Mazury Hip-Hop
Festiwal” i „Giżycko na fali disco”), Klaudię Konstantynowicz
(za organizację spotkań kulturalnych i muzycznych w restauracji „Lokal
25”), Kamilę i Jakuba Kałębasiaków (za organizację wydarzeń
kulturalnych w restauracji „Puzzle Smaku”), Alinę Skupińską (za
całokształt twórczości artystycznej, m.in. za osiągnięcia chóru „Cantabile”), Zygmunta Raczkowskiego (za całokształt działalności
kulturalnej, m.in. za popularyzację gry w szachy i aktywną działalność
w organizacjach pozarządowych), Pawła Adamskiego (za organizację pokazów filmowych w ramach kina letniego i zaangażowanie w
działalność kina „Nowa Fala”) oraz Krzysztofa Kossakowskiego (za całokształt działalności, m.in. za organizację spotkań literackich
i historycznych). Wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł. Podczas tej samej uroczystości burmistrz Wojciech
Iwaszkiewicz nagrodził również czołowych sportowców, trenerów
i działaczy. Szczegóły na stronie 23.
Bogusław Zawadzki

Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz (pierwszy z prawej) i część laureatów nagród kulturalnych. Od lewej stoją: Piotr Markiewicz (były kajakarz, gość specjalny czerwcowej gali), Krzysztof Kossakowski, Alina
Skupińska, Zygmunt Raczkowski i Bogdan Żołądkiewicz

INWESTYCJE

„Dywan” na Wilanowie, stadion na ostatniej prostej
Kończą się kolejne duże miejskie przedsięwzięcia.
Już niedługo można będzie pograć w piłkę na nowych boiskach ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 3 na Wilanowie, które są jedynie
częścią najnowocześniejszego w Giżycku kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Z pewnością ucieszą
się również amatorzy lekkiej atletyki (i wszyscy kibice), albowiem ku finałowi zmierza pierwszy etap
modernizacji stadionu MOSiR. W chwili oddawania
do druku tego wydania miesięcznika trwały przygotowania do ułożenia warstwy poliuretanowej na
bieżni. Zgodnie z założeniami w lipcu powinna zakończyć się budowa boisk i toru rolkarskiego przy
Szkole Podstawowej nr 4 oraz budowa nowej bazy
żeglarskiej w porcie „Ekomarina”. Trwają również
roboty na budowach z odleglejszym terminem zakończenia (rondo na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i Świderskiej z szosą Obwodową oraz kładka
na kanale Łuczańskim), a także termomodernizacje
miejskich obiektów.
Bogusław Zawadzki
Poznają Państwo? Tak, to Wilanów. W miejscu, gdzie jeszcze kilka
tygodni było gruzowisko, dziś ściele się równiutki zielony „dywan”.
Gdy kończyliśmy ten numer „MG”, trwały jeszcze prace na boisku wielofunkcyjnym oraz na placu, gdzie będzie można pograć m.in. w bule

Giżycko już wkrótce zamelduje się na liście miast, które mogą się
pochwalić nowoczesnymi stadionami
W trzeciej dekadzie lipca powinna dobiec końca budowa boisk i toru
rolkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4

Zdążą czy nie zdążą do końca września? – zastanawiają się giżycczanie śledzący postępy na budowie ronda. Na razie gotowy jest odcinek
drogi dojazdowej

Pośpiechu nie widać jeszcze przy budowie nowej kładki na kanale
Łuczańskim. I nic w tym dziwnego – przeprawa ma być gotowa
dopiero w przyszłym roku
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Początek mazurskiego lata z Chrystusem

Spektakl ewangelizacyjny, msza na wzgórzu Świętego Brunona i procesja – tak w wielkim skrócie przedstawia się program inauguracji tegorocznego „Lata z Chrystusem na Mazurach”. Dwudniowe uroczystości rozpoczną się w sobotę, 7 lipca.

Ksiądz Zdzisław Mazur zaprasza wszystkich giżycczan do udziału w
tegorocznej inauguracji „Lata z Chrystusem na Mazurach”

Świętego Brunona wyruszy coroczna procesja ewangelizacyjna.
– Trasa przemarszu jest identyczna jak w ubiegłych latach – informuje ksiądz dziekan Zdzisław Mazur, proboszcz najstarszej
giżyckiej świątyni. – Wierni przejdą ul. Kościuszki, al. 1 Maja, pl. Grunwaldzkim, ul. Olsztyńską i za mostem obrotowym skręcą w lewo w ul.
Świętego Brunona. Po dotarciu na wzgórze planowana jest Koronka do
Bożego Miłosierdzia.
			
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Tego dnia o godz. 18.00 na wzgórzu Świętego Brunona planowane jest widowisko „Królowa Korony Polskiej”, nawiązujące do rocznicy
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po jego zakończeniu, czyli około godz. 19.00, przewidziane jest plenerowe nabożeństwo
z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Ełckiego księdza Jerzego
Mazura, który tradycyjnie pobłogosławi żeglarzom przebywającym
na Mazurach. Natomiast w niedzielę, 8 lipca, po mszy odpustowej w
sanktuarium Świętego Brunona (początek o godz. 13.00) na wzgórze

Tak na wzgórzu Św. Brunona było przed rokiem – fragment spektaklu
„Wielki triumf Maryi”

Od ołtarza do ołtarza

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Ulicami Giżycka przeszła tradycyjna procesja z okazji święta Bożego
Ciała, podczas której tysiące wiernych modliło się przy ołtarzach zbudowanych w czterech punktach miasta (odwołanie do czterech Ewangelii).
Procesja zakończyła się przy sanktuarium Świętego Brunona.
bz

Fot. Bogusław Zawadzki
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PO LESIE Z BRATEM KOTEM
Giżycki BRAT KOT nie ustaje w organizacji imprez, których zadaniem jest wspomaganie programu „Kociętnik”, czyli misji ratowania
bezdomnych kotów. W lipcu czeka nas kolejne duże przedsięwzięcie, współorganizowane
z Fundacją „Pomagam Na Medal”. Chodzi o

pierwszy giżycki „Miau Run” w lesie miejskim.
– Do 7 lipca trwają zapisy na 6-kilometrowy bieg i 15-kilometrowy wirtualny rajd rowerowy, zaś w niedzielę, 8 lipca, o godz. 10.00
odbędą się biegi i rajd w realu – mówi Maria Borkowska, prezes Stowarzyszenia
„BRAT KOT”. – Cyklistom proponowany jest

SKORZYSTAJ Z POMOCY…
… 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

w tym dniu rajd na dystansie 15 kilometrów,
zaś dla biegaczy zaplanowano bieg na 5 i 10
km. Mamy też ofertę 2-kilometrowej przebieżki
dla rodzin i spaceru z kijkami na takim samym
dystansie.
Impreza została wpisana na ogólnopolskie listy biegowe. Na biegi
wirtualne i w realu można się
zapisać wchodząc na wydarzenie „I Miau Run 2018” na facebookowym profilu giżyckiego
stowarzyszenia.
– Oczywiście zgłoszenia
do niedzielnych startów będą
przyjmowane także na miejscu,
w lesie – wyjaśnia Maria Borkowska.
Organizatorzy dwoją się
i troją, by 8 lipca nie zabrakło
atrakcji. Piknikowa atmosfera
z apetycznym poczęstunkiem,
różnorodne występy i losowanie „fantów”
przekazanych przez darczyńców będą doskonałym uzupełnieniem sportowej rywalizacji połączonej z aktywnym wypoczynkiem. Patronat
honorowy nad lipcową imprezą roztoczyli: burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz i
wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz.

GIŻYCKI WIECZÓR
Z PASZPORTEM I
DOWODEM OSOBISTYM

11 LIPCA (ŚRODA)
Wydział Spraw Obywatelskich
(UM, pokój nr 5. tel. 87/732-41-34)

Rotarianie znów wsparli MOS
Kwitnie przyjaźń między giżyckim Rotary
Clubem a miejscowym Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii. Jesienią ubiegłego roku rotarianie podarowali placówce tablicę interaktywną o wartości 11 tysięcy złotych, a w połowie
czerwca prezydent RC Krzysztof Szkudlarek i jego współpracownicy przekazali – na

Punkt Paszportowy
(UM, pokój nr 4b, tel. 87-732-41-63)

ręce dyrektor MOS Iwony Radzymińskiej
w obecności młodych podopiecznych – dziesięć jednoosobowych tapczanów wartych 5300
złotych. Młodzież z budynku przy ul. Smętka
nie pozostaje dłużna swoim dobrodziejom, pomagając im przy organizacji licznych przedsięwzięć Rotary Clubu. 		
bz

CZYNNE DO GODZ. 20.00

KIEDY PO LĄDZIE,
KIEDY PO WODZIE

Fot. Bogusław Zawadzki

Przedstawiamy Państwu harmonogram obrotów mostu na kanale
Łuczańskim, obowiązujący podczas wakacji. W pilnych przypadkach należy skontaktować się z obsługą mostu (tel. 726-888-878).

Prezydent RC Giżycko Krzysztof Szkudlarek uroczyście przekazuje tapczany dyrektor MOS
Iwonie Radzymińskiej

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
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WYDARZENIA

„Wszystkie dzieci nasze są”
… – śpiewała niegdyś Majka Jeżowska i przyznają Państwo, że jeśli chodzi o milusińskich to do dziś trudno wymyślić coś równie prostego, prawdziwego i tak pięknego zarazem. Swoje tegoroczne święto giżyckie maluchy obchodziły na plaży miejskiej, gdzie pod
specjalnym namiotem można było dostać „małe słodkie co nieco” od samego burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza oraz obejrzeć kolorowy
spektakl o Klimku i księżniczce Rosie w wykonaniu Teatru Katarynka. Sporo atrakcji – m.in. gigantyczne bańki mydlane, szczudła czy hula-hoop
– czekało na pociechy (i nie tylko, jak widać na zdjęciach autorstwa Tomasza Karolskiego) poza namiotem. Kolejny kalendarzowy Dzień
Dziecka dopiero za rok, ale przecież nie trzeba czekać aż tyle, by ponownie ujrzeć uśmiechy na buziach naszych smyków…
										
Bogusław Zawadzki

AKTUALNOŚCI

MOPR-owcy gościli u Prezydenta Dłuższa pauza
Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser - Dudą spotkali
się z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.
W drugiej edycji akcji „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”
w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego nie zabrakło reprezentantów
Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.

Zapowiada się
dłuższa niż zwykle
przerwa technologiczna na giżyckim
basenie. Obiekt jak
co roku zamyka swe
podwoje od 1 lipca,
ale skorzystać z
niego będzie można
najprawdopodobniej dopiero w pierwszej
dekadzie września. Jak informuje kierownik
basenu Andrzej Flisiak (na zdjęciu),
oprócz standardowych czynności wykonywanych co roku podczas letniej przerwy
planowana jest dodatkowo zapowiadana
wymiana folii w niecce basenowej.
bz

Legia bez „Diabła”,
„Pasy” z „Budzikiem’
Uczestnicy akcji w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego mieli okazję do pamiątkowych zdjęć, z
której skorzystał m.in. dyrektor MOPR Jarosław Sroka (w białej koszulce)

Generalnie akcja skierowana jest do dzieci ze szkół i przedszkoli z Warszawy i okolic
– mówi Jarosław Sroka, dyrektor giżyckiego MOPR. – W tym roku Para Prezydencka zaprosiła na piknik około 350 maluchów,
które z wielką uwagą wysłuchały tego, co do
powiedzenia mieli im policjanci, strażacy czy
ratownicy. Od nas dzieci dowiedziały się, jak
bezpiecznie wypoczywać nad wodą podczas
wakacji, przypomnieliśmy im także o naszym
numerze ratunkowym 601-100-100 i alarmowym 112 oraz bardzo przydatnej bezpłatnej
aplikacji na smartfona „Ratunek”. Zwieńczeniem pikniku były wspólne zdjęcia oraz poczęstunek ufundowany przez Andrzeja i Agatę
Dudów.
Giżyccy ratownicy wrócili już do swoich
zajęć. W tym roku można ich będzie spotkać
(oby jak najrzadziej podczas interwencji) nie
tylko na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

(do działań przygotowane są już m.in. cztery
wodne karetki, w tym jedna stacjonująca nad
Niegocinem), ale także na miejskim kąpielisku. Codzienne dyżury na plaży miejskiej planowane są w godz. 10.00 - 18.00.
Bogusław Zawadzki

Karetka wodna w Giżycku. Sami zadbajmy o
to, by nie musiała często opuszczać bazy

Zakończyła się piękna przygoda giżycczanina Łukasza Brozia w Legii Warszawa. Klub nie zdecydował się na przedłużenie
kontraktu z 33-letnim obrońcą, który przy Łazienkowskiej 3 spędził pięć sezonów, z charakterystyczną „eLką” na piersi wybiegając
na boisko 148 razy, w oficjalnych meczach
strzelając 4 gole. Z Legią popularny „Diabeł”
czterokrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju i
trzykrotnie triumfował w rozgrywkach o Puchar Polski. Nie wiadomo jeszcze, w jakim
zespole Łukasz będzie kontynuował karierę
(plotki mówią o Wiśle Płock), ale z pewnością
długo nie pozostanie na futbolowym bezrobociu. Do Ekstraklasy wraca natomiast inny
giżycczanin. Po roku gry w lidze australijskiej
(17 meczów, 5 goli dla Melbourne City FC)
na krajowych boiskach ponownie zobaczymy
Marcina Budzińskiego. 27-letni wychowanek naszych Mamr na dwa lata związał się z „Pasami”, czyli Cracovią Kraków,
której barwy reprezentował przez wyjazdem
do Australii.			
bz

Jezioro na pasażu

W trwającym dwa lata serialu pod tytułem „Mural na pasażu
Portowym” pozostał już tylko jeden odcinek. W przedostatniej
części udało się bowiem wyłonić wykonawcę malowidła, a został
nim Dawid Wojda z Koszalina, którego praca zyskała aprobatę wszystkich członków komisji konkursowej (była zdecydowanie
najlepsza z 14 złożonych propozycji). Wszystko wskazuje więc
na to, ze już niebawem w centrum naszego miasta pojawi się…
jezioro, bo właśnie ono jest motywem przewodnim zwycięskiego
projektu. Jego autor osobiście przyozdobi cztery ściany budynku
stacji transformatorowej na pasażu, za co otrzyma obiecane 2000
złotych z miasta i nagrodę dodatkową, ufundowaną przez galerię
„Batory”.
				
Bogusław Zawadzki

Takie malowidła już niedługo będziemy oglądać na pasażu Portowym

9

WYDARZENIA

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Noc Świętojańska ściągnęła na plażę publiczność w różnym wieku

Artystki z Dubna – zdolne (co było słychać) i piękne (co widać na naszym zdjęciu)

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

W poszukiwaniach kwiatu paproci szczęście
uśmiechnęło się do Pana Roberta z Giżycka

Podczas Święta Miast Partnerskich giżycczanom uhonorowanym za zasługi dla miasta
uroczyście wręczono Giżyckie Karty Mieszkańca. Na zdjęciu: Kartę z rąk burmistrza
Wojciecha Iwaszkiewicza (z prawej) odbiera
Mieczysław Smoleński
Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Giżycka plaża miejska w sobotę (23 czerwca) posłużyła za arenę Nocy Świętojańskiej, podczas której tradycyjnie poszukiwano kwiatu paproci, a dzień
później nad Niegocinem już po raz trzeci zorganizowano Święto Miast Partnerskich „Na styku kultur”. Była to doskonała okazja do bliższego poznania
dorobku zaprzyjaźnionych z Giżyckiem miejscowości z Litwy (Troki, Varena), Ukrainy (Dubna), Niemiec (Kwerfurtu) czy… Polski (Grodzisk Mazowiecki). Było też coś „spod samiuśkich Tater” w osobach żywiołowych górali z
„Future Folk”, których gościnny występ zwieńczył niedzielne wydarzenie.

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

W sobotę kwiat paproci, w niedzielę górale

Dobry kontakt z publicznością to podstawa, o
czym wie doskonale Stanisław Karpiel - Bułecka z zespołu „Future Folk”

Dobre wieści dla kierowców Konewki przed cmentarzami

Przy GCK będzie więcej miejsc parkingowych

Przy obu giżyckich nekropoliach pojawiły się „cmentarne niezbędniki”. Jeśli mają Państwo potrzebę użycia konewki, szufelki, szpadelka,
zmiotki czy motyczki, a akurat nie macie ich pod ręką, wystarczy wyjść
przed bramy główne cmentarzy przy al. 1 Maja i ul. Leśnej. Zasady
korzystania z niezbędników są identyczne jak w przypadku wózków w
marketach: narzędzia można odpiąć jedynie po wrzuceniu do automatu pięciozłotówki, która przy zwrocie sprzętu – oczywiście – wraca do
właściciela. Zestawy (na razie dwa) wykonał Miejski Zakład Komunalny. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, kolejne niezbędniki pojawią się przy
wszystkich wejściach na giżyckie cmentarze.		
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

Przy ul. Mickiewicza (naprzeciw budynku Giżyckiego Centrum
Kultury) trwa budowa nowych zatok postojowych. To dopiero początek pozytywnych zmian w tym rejonie miasta, albowiem w planach jest przebudowa kwartału między ul. Konarskiego i Mickiewicza oraz al. 1 Maja. Prace (wykonawcą jest lokalna firma, która
remontowała niedawno pasaż przy kościele ewangelickim) powinny
zakończyć się w październiku. 			
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

10

Narzędzia do pielęgnacji grobów można „wypożyczyć” przy bramie
głównej „starego” cmentarza
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Najpierw hip-hop, potem disco – mamy dla Was bilety!

11

Podobno w życiu pewne są tylko podatki i śmierć. My rozszerzamy te listę, dołączając do niej komplet publiczności podczas
dwóch tegorocznych koncertów w amfiteatrze twierdzy Boyen. Bilety na lipcowy „Mazury Hip-Hop Festiwal” i sierpniowy
„Giżycko na fali disco” rozchodzą się bowiem lepiej niż przysłowiowe ciepłe bułeczki.

Nasz Festiwal jest obecnie największą hip-hopową imprezą w kraju
– mówi Łukasz Puła, współorganizator MHHF. – Całe muzyczne
środowisko już wie, że u nas jest zawsze wysoki poziom artystyczny i
pełna widownia, a przy tym bardzo bezpiecznie. Niektórzy wykonawcy
sami zwracają się do nas z pytaniem, czy mogliby wystąpić podczas
Festiwalu. Warto wspomnieć, że wielu z tych, którzy zaczynali na naszej scenie, to dziś wiodący artyści nurtu.
Tegoroczne święto hip-hopu nad Niegocinem odbędzie się w
dniach 19-21 lipca (ostatniego dnia planowana jest bitwa freestylowa,
w której można wygrać 1000 zł i wycieczkę do Chorwacji), a już za rok
Festiwal potrwa aż cztery dni. Bilety (do 16 lipca – jednodniowy 60 zł,
karnet 130 zł, po 16 lipca – odpowiednio 70 i 150 zł) do nabycia m.in. w
Centrum Informacji Turystycznej lub… do zdobycia w naszym konkursie. Szczegóły w ramce poniżej. Mamy dla Państwa także wejściówki
na „Giżycko na fali disco”. 3 sierpnia w twierdzy zaśpiewają dla nas:

król disco polo Zenon Martyniuk, król rock polo Sławomir (oczywiście z Kajrą) oraz trzy królowe, czyli grupa „Top Girls”.
				
Bogusław Zawadzki

PODCZAS MHHF ZAGRAJĄ
19 LIPCA
O.S.T.R., Quebonafide, Dwa Sławy, Kuban, Bedoes, Wena
20 LIPCA
Kękę, Paluch, Otsochodzi, Saris, Malik Montana, Young Igi, Polska
Wersja
21 LIPCA
Tede, Donguralesko, Kali, Ten Typ Mes, Szpaku, PIH

WYGRAJ BILETY NA MHHF
Czy wiesz, jak naprawdę nazywa się Tede? Jeśli tak, to masz szansę na zdobycie jednej z pięciu
wejściówek na trzy dni Festiwalu. Na odpowiedzi
czekamy na naszym facebookowym profilu „Miesięcznik MOJE Giżycko” do 13 lipca do godz. 11.00

WYGRAJ BILETY NA DISCO

Dwa bilety czekają na kogoś, kto wymieni po jednym
przeboju tegorocznych uczestników „Giżycko
na fali disco”. Laureatów wybierze, oczywiście,
los. Piszcie w komentarzach na naszym „fejsie’
(„Miesięcznik MOJE Giżycko”)

Na MHHF co roku przyjeżdżają tysiące fanów z całego kraju

Vigorsi wracają na mecz z „potomkami NBA”
trening koszykówki połączony ze świetną zabawą. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do hali MOSiR przy ul. 3 Maja w niedzielę (8
lipca) o godz. 10.00. 		
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Pamiętają Państwo ubiegłoroczną edycję „Mazury Basket Weekend” i wielki powrót legendarnych Vigorsów? Działo się, mimo figla
spłatanego organizatorom przez kapryśną aurę. Przed nami „Mazury
Basket Weekend 2018”, organizowany może z nieco mniejszą „pompą”
niż dwanaście miesięcy temu, ale na brak emocji i dobrej koszykówki z
pewnością nikt narzekać nie powinien. Dwudniowa impreza rozpocznie
się 7 lipca (sobota) turniejem 3x3 (godz. 9.00). Areną zmagań trójek
będzie plaża miejska, w przypadku niepogody impreza zostanie przeniesiona do hali MOSiR. Szczegóły znajdą Państwo na facebookowym
profilu KKS Vigors Gizycko, zapisy na stronie play.fiba3x3.com.
Warto się pośpieszyć ze zgłoszeniem drużyny, bo liczba miejsc w turnieju jest ograniczona. Tego samego dnia o godz. 18.00 czeka nas nie
lada wydarzenie, jakim będzie mecz dawnych Vigorsów z reprezentacją Batalionu Bojowego NATO. Trzon tej drugiej stanowić będą, oczywiście, żołnierze amerykańscy, czyli „potomkowie NBA”, a kto najlepiej
na świecie gra w koszykówkę? Oczywiście… Vigorsi i tę prawdę nasze
gwiazdy postarają się po raz kolejny udowodnić w starciu z żołnierzami
Sojuszu. Nie wiadomo jeszcze, a jakim składzie zagrają gospodarze,
ale kilku zawodników już potwierdziło udział w wydarzeniu. Mecz – tak
jak turniej trójek – zaplanowany jest na plaży miejskiej z możliwością
przeniesienia do hali MOSiR. Ostatnim akordem tegorocznego „Mazury Basket Weekendu” będzie „Kacpa Challenge”, czyli profesjonalny

Pierwszy „Mazury Basket Weekend”, w akcji dawni Vigorsi. Od lewej:
Dariusz Marzec, Grzegorz Ponichtera (z tyłu), Andrzej Chromik (z piłką), Dariusz Daca i Krzysztof Wilga

WAKACJE 2018

„Zaróżowi się niebo, zaniebieszczy jezioro”
Jeśli wakacje, to tylko nad wodą. Najlepiej pod żaglami. A jeśli pod żaglami, to przy dźwięku szant. Najlepiej z
folkową domieszką. Krótko mówiąc: zapraszamy do Giżycka, gdzie i woda, i żagle, i rzeczone „Szanty z folkiem”!
Tegoroczny Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej rozpocznie się w
piątek, 13 lipca (ciekawe, czy żeglarze są przesądni) na plaży miejskiej,
a zainaugurują go przesłuchania najmłodszych solistów i zespołów w
konkursie „Szantki w Giżycku” (godz. 16.00). Po ich zakończeniu (około
godz. 17.30) na scenie po raz pierwszy – ale nie po raz ostatni podczas
tegorocznego Festiwalu – pojawi się rzeszowski zespół „Klang”. Grupę z Podkarpacia usłyszymy jako pierwszą także w sobotni wieczór, a
dokładnie kilka minut po godz. 19.00. Tego dnia zagrają nam również:
Dominika Żukowska i Andrzej Korycki, „Duan” (z towarzyszeniem czterech tancerek), „Mietek Folk” i „Banana Boat”.
W wykonaniu tych ostatnich usłyszymy z pewnością ich wielki przebój
„Giżycko” z „zaróżowionym niebem i zaniebieszczonym jeziorem” w tle,
warto więc chyba przypomnieć sobie „jak to leciało” i 14 lipca chóralnie
wesprzeć sympatyczną brygadę z Sosnowca. Bogusław Zawadzki

Banana Boat – „Giżycko”
Nim zza drzew słońce wstanie, nim znów fale ozłoci,
cicho żagle postawię, wyjdę sam na Niegocin,
z wolna mgła się rozpełznie, świat nabierze kolorów,
zaróżowi się niebo, zaniebieszczy jezioro.
Płynę kursem wyobraźni z falą niemal atlantycką,
gdzie Południe spotka Północ i poślubi ją w Giżycku,
gdzie Północy chłodny spokój Południowy żar rozpali,
gdzie odpoczną w portach jachty, gdzie Kochanków
znajdzie Sally.
Znów Giżycko mnie wita, port otwiera podwoje,
słyszę cichy dźwięk gitar, echa szant w twierdzy Boyen.
Ludzie wkoło radośni, bo spełniają marzenia,
cieszą ich rzeczy proste: woda, niebo i ziemia.

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski
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„Szanty z Folkiem” to dla publiczności doskonała okazja do zaprezentowania swoich tanecznych umiejętności

Nim rozpali czerwienią Zachód słońca Mazury,
nim prognoza się sprawdzi, nim zły wiatr przygna chmury,
nim na Wschodzie księżyca sierp ozdobi nieboskłon,
znów zabiorę z Giżycka kilka wspomnień radosnych.
Dalej kursem wyobraźni – podbeskidzko, nadbałtycko,
już Południe kocha Północ, już za rufą lśni Giżycko,
już Północy chłodny spokój Południowy żar rozpalił,
już zasnęły cicho jachty, już Kochanków tuli Sally

Z kurczakiem po giżycku i zupą kapitańską
Do Giżycka – a konkretnie do najnowocześniejszego na Mazurach portu „Ekomarina” – już po raz siódmy zawiną „staruszkowie”.
Giżyckie Dni Oldtimerów (czyli łodzi z co najmniej 40-letnim życiorysem lub stylizowanych na zabytkowe), organizowane tradycyjnie
na przełomie czerwca i lipca, rozpoczną się w piątek (29 czerwca).
Tego dnia można będzie zwiedzać zabytkowe jednostki zacumowane
przy nabrzeżu, planowany jest również koncert szantowy i integracja
środowiska żeglarskiego przy ognisku. Oficjalne otwarcie VII GDO
nastąpi w sobotę (30 czerwca) o godz. 11.00, a podczas uroczystości
zostanie ogłoszony coroczny konkurs na najsympatyczniejszą jednostkę oraz poznamy wyniki plebiscytu „Jacht Roku 2017”. O godz.
13.00 rozpoczną się regaty oldtimerów, dwie godziny później planowane są konkursy lądowe, a jachty ponownie zostaną udostępnione
dla zwiedzających. Bądźcie, Drodzy Czytelnicy, przygotowani na „hipergościnność” członków załóg, którzy – jako że wszystko zależy od
Państwa – wszelkimi (dozwolonymi i mniej dozwolonymi) sposobami

będą starali się przekonać Was, iż to właśnie oni zasługują na miano
tych najsympatyczniejszych. Sobotni wieczór to także uczta dla estetów – około godz. 21.00 przewidziana jest bowiem prezentacja pełnego ożaglowania jednostek w świetle reflektorów. To koniecznie trzeba
zobaczyć! Drugi dzień GDO zwieńczy ognisko z „kurczakiem po giżycku” i to właśnie wówczas poznamy wyniki wszystkich tegorocznych konkursów. W niedzielę (1 lipca) nadal będzie można zwiedzać
jachty, ale tylko do godz. 12.00. W samo południe planowana jest
widowiskowa Wielka Parada Oldtimerów (pod żaglami) wzdłuż mola,
a o godz. 14.00 Giżyckie Dni Oldtimerów zostaną oficjalnie zakończone. Podczas ceremonii nagrody odbiorą trzy najsympatyczniejsze
jednostki oraz zwycięzcy sobotnich regat, a jednemu z jachtów tradycyjnie zostanie nadany tytuł Honorowej Jednostki Flotylli Miasta
Giżycka. Ostatnim akordem tegorocznego spotkania nad Niegocinem
będzie degustacja zupy kapitańskiej.
				
Bogusław Zawadzki

Dwie godziny z dwoma kółkami

dzinna jazda na czas, kręcenie „ósemki”, slalom (godz. 14.40). Każdy,
kto ukończy konkurencję, otrzyma wylosowaną przez siebie nagrodę. Uhonorowana zostanie także najliczniejsza rodzina, najmłodszy i
najstarszy uczestnik oraz najlepiej przebrani rowerzyści. Lipcowemu
Świętu towarzyszyć będą pokazy aikido, breakdance, zumby i freestyle
BMX. Podczas dwugodzinnej imprezy na plaży będzie można skorzystać z darmowych porad i serwisu rowerowego.
				
Bogusław Zawadzki

Przed nami kolejne Giżyckie Święto Rowerów, na które zaprasza
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Impreza na plaży miejskiej odbędzie się 14 lipca (początek o godz. 14.00), a w jej programie znalazły
się m.in. minirajd rowerowy szlakiem Giżycka (godz. 14.10), konkurs
wiedzy o przepisach ruchu drogowego dla dzieci (godz. 14.20) oraz
zabawy i konkurencje rowerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych: ro-
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WAKACJE 2018

Wakacyjne uczty melomana
Na dziewięć
niezapomnianych wieczorów
z muzyką zaprasza Jerzy Piekarski z Centrum
Animacji
KOA. 1 lipca w
Giżycku początek organizowanego już po raz 41. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej. Miejscem koncertów będzie
tradycyjnie kościół ewangelicki przy placu
Grunwaldzkim, do którego naprawdę warto

będzie przyjść w każdą wakacyjną niedzielę
o godz. 19.00. Wstęp – oczywiście – wolny.
W lipcu zobaczymy i usłyszymy wykonawców z Polski, Niemiec, Mołdawii, Ukrainy,
Czech, Danii, a także Tajlandii i Korei Południowej, zaś w sierpniu melomani spotkają
się z muzykami z Litwy, Japonii i Polski. Tegoroczny Festiwal jest realizowany ze środków Gminy Miejskiej Giżycko przy wsparciu
Powiatu Giżyckiego, a honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz i profesor Leszek Szarzyński.
Bogusław Zawadzki

1 LIPCA
Chór Młodzieżowy „Braunschweig” - Niemcy
Elke Lindemann (kantor) - Niemcy
Gerd - Peter Munden (kantor, organy) - Niemcy
8 LIPCA
Dumitru Harea (fletnia pana, okaryna) - Mołdawia
Artur Banaszkiewicz (skrzypce) - Polska
Andrij Melnyk (akordeon) - Ukraina
Jiri Tymel (organy) – Czechy
ZŁOTY LAUR MŁODEGO ORGANISTY
Maciej Jachimowicz (Akademia Muzyczna Gdańsk)
15 LIPCA
Łukasz Perucki (I skrzypce) – Polska
Maria Perucka (II skrzypce) – Polska
Tomasz Mrowiński (altówka) – Polska
Weronika Krupa (wiolonczela) – Polska
Roman Perucki (organy) - Polska
22 LIPCA
Milena Lange (sopran) – Polska
Tanchanok Yimsomboon (piano) – Tajlandia
Wiktor Brzuchacz (organy) - Polska
29 LIPCA
Rafał Tomkiewicz (kontratenor) – Polska
Seo Kyeong Yeon (piano) – Korea Południowa
Tina Christiansen (organy) – Dania
ZŁOTY LAUR MŁODEGO ORGANISTY
Julia Żuławińska (Akademia Muzyczna Poznań)

W TYM ROKU CZTERY DNI BAROKU
Nie jeden – jak dotychczas – ale aż cztery dni potrwa tegoroczny „Giżycko Baroque
Festival”, organizowany przez pochodzącego
znad Niegocina muzyka Krzysztofa Sokołowskiego. 4 lipca (środa) wydarzenie
zainauguruje koncert „Sacrum. Salve Regina”
w wykonaniu warszawskiego zespołu muzyki
dawnej „La Tempesta” (sanktuarium Świętego Brunona, godz. 19.00). Następnego dnia
(5 lipca) planowany jest wieczorny koncert

„Profanum. Music for the while” na statku
„Olimpia”, zacumowanym przy hotelu „Europa” (godz. 19.30), a 6 lipca (piątek) w sali
widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury
usłyszymy najpiękniejsze arie o miłości i nie
tylko (godz. 17.00). Zwieńczeniem „Giżycko
Baroque Festival” będzie koncert „Barok w
Krainie Wielkich Jezior”, który rozpocznie się
7 lipca o godz. 21.00 na plaży miejskiej.
				
bz

Przybędą Legiony na Mazury
Pokazy, konkursy i inscenizacja walk o
nasze miasto z 1807 roku to najważniejsze
punkty pikniku historycznego „Przybyły Legiony na Mazury”, który odbędzie się w sobotę (30 czerwca) w parku przy ul. Moniuszki
(początek o godz. 13.00). W wydarzeniu, sfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasta
Giżycko i Powiatu Giżyckiego, wezmą udział
grupy rekonstrukcyjne oraz żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i Grupy
Bojowej NATO. Czerwcowa impreza to swoiste preludium do czekającej nas w sierpniu
„Operacji Boyen”.
bz

„Zlecą się” do twierdzy
„Ci wspaniali mężczyźni na swych ryczących rumakach” pod koniec lipca już po
raz 22. „zlecą się” do Giżycka. W programie tegorocznego zlotu motocykli w twierdzy Boyen (26-29 lipca) znalazły się m.in.
rajd, konkursy z nagrodami, pokaz tańca z
ogniem, zwiedzanie twierdzy, koncerty oraz
to, co każdego roku wyprowadza na ulice
tłumy giżycczan – czyli wieczorna parada.
Tegoroczny przejazd zaplanowano na piątek, 27 lipca. Podczas Zlotu wśród uczestników imprezy zostanie zorganizowana
zbiórka pieniędzy na leczenie 33-letniego
Przemysława Mroczkowskiego z
olsztyńskiego klubu motocyklowego „Tabun”, cierpiącego na złośliwy nowotwór
mózgu.
bz

Jarmark z Kapelą Praską
W pierwszą lipcową (lub jak kto woli:
pierwszolipcową) niedzielę zapraszamy
Państwa na Jarmark Świętego Brunona.
Tym razem nie na plażę miejską, ale na pasaż Portowy, który sprawdził się w roli „gospodarza” takich imprez choćby podczas
grudniowego Jarmarku Bożonarodzeniowego. O godz. 11.00 rusza kiermasz rozmaitości, a dwie godziny później na scenie
wystąpi Kapela Praska, od trzech dekad
popularyzująca warszawski folklor.
bz

Klimatycznie w porcie
Miłośnicy jazzu, czy zarezerwowaliście już sobie ostatnią sobotę lipca? Tego
dnia w porcie „Ekomarina” odbędzie się
– przypominamy – kolejna odsłona „Jazzu nad Niegocinem”, podczas której wystąpią: „Jazz Band Orchestra” &
Stanley Breckenridge oraz zespół
„48H”. Start o godz. 20.00, wstęp wolny.
bz

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

Potańcz w „cichej dyskotece” Spędź te wakacje z MOSiR-em!
Z boku wygląda to tak, jakby ktoś wyłączył fonię tańczącym ludziom. W rzeczywistości muzyka gra głośno, tyle że słyszy ją tylko
jedna osoba – ta, która ma na uszach bezprzewodowe słuchawki. Słuchacz ma zazwyczaj dwóch lub trzech DJ do wyboru i w każdej chwili
jednym przyciśnięciem guzika może zdecydować, przy której muzyce
ma ochotę się bawić. Ubiegłoroczne pierwsze „Silent Disco” w Giżycku
okazało się strzałem w dziesiątkę, nic zatem dziwnego, że „cicha dyskoteka” odwiedzi nas i w tym roku. Do wspólnej zabawy zapraszamy
już 30 czerwca (sobota) o godz. 20.00 na plażę miejską. Gwarantujemy
świetną zabawę do późnych godzin nocnych i to, że nikt nie będzie
uskarżał się na zbyt głośną muzykę…
bz

Drogie Dzieci, Droga Młodzieży! Jeśli w swoich wakacyjnych planach
uwzględniliście korzystanie z wszelkich form aktywności fizycznej, zachęcamy do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3 lipca w
imieniu Marka Grochowskiego zapraszamy na „Orlik” przy SP 7, gdzie
o godz. 11.00 rozpocznie się miniturniej piłkarski dzikich drużyn „Wakacje z
piłką” (dla chłopców urodzonych w roku 2005 i później), natomiast od 11 lipca
w każdą środę i każdy piątek w godz. 12.00 - 13.00 planowane są otwarte
treningi piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt (rocznik 2005 i młodsze). Miłośników siatkówki plażowej nad Niegocin zaprasza zaś Piotr Grodzki, który pierwsze zajęcia poprowadzi 2 lipca, a kolejne – we wszystkie wakacyjne
poniedziałki i środy w godz. 10.00 - 11.30. Amatorzy sztuk walki z pewnością
nie przejdą obojętnie obok hali przy ul. Mickiewicza, gdzie pod okiem Jacka
Szpakowskiego od 9 lipca będzie można zgłębić tajniki aikido. Chętnych
zapraszamy we wtorki i czwartki (grupa starsza 9-15 lat w godz. 11.00 -12.30,
grupa młodsza 5-8 lat w godz. 17.00 - 18.30).
bz

„BAJKOWE” CZWARTKI
Fot. Fotografia Tomasz Karolski
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Mamy lato, a jeśli lato, to koniecznie „Bajkowe”. Na osiem wspaniałych
wakacyjnych czwartków (cztery lipcowe i cztery sierpniowe, zawsze o godz.
11.00) wszystkie dzieci zaprasza Świetlica Socjoterapeutyczna, działająca
przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Pierwsze spotkanie – „Klaun Show” z Ruphertem i Rico – już 5 lipca na plaży miejskiej.
Tydzień później (12 lipca) czeka nas megazabawa pod znakiem sportu i
tańca na „Orliku” przy SP 7. Miejscem ostatnich dwóch lipcowych spotkań
będzie plac przed Świetlicą na ul. Sikorskiego. 19 lipca zapraszamy na „Teatr
i zabawy z Bajlandią”, a w kolejny czwartek na „Jarmark Artystyczny”. bz
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AKTUALNOŚCI
„Muzyka rozsiewa wzruszenia, a zwłaszcza muzyka śpiewana ludzkim głosem”

Janusz Bartnicki

Zaśpiewały „Sto lat” wszystkim matkom
W Dzień Matki, 26 maja, odbył się VII Iławski Przegląd Chórów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W imprezie, zorganizowanej przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego, wzięły udział grupy
z Olsztyna, Iławy, Barczewa, Bartoszyc, Nowego Miasta Lubawskiego,
Ostródy, Kętrzyna, Działdowa, Pasłęka, Wydmin i Giżycka, reprezentowanego – oczywiście – przez Nauczycielski Chór Kameralny pod dyrekcją Henryka Gierwela.
– Wykonaliśmy cztery utwory: „Z gitarą przez świat”, „Potrzeba
miłości” „Słońce Jamajki” i owacyjnie przyjętą autorską pieśń naszego dyrygenta „Sto lat”, dedykowaną wszystkim matkom – mówi Nina

Piórkowska, kierownik zespołu z miasta nad Niegocinem.
W iławskim Przeglądzie nie było wygranych i przegranych –
wszystkie chóry otrzymały statuetki i dyplomy. Giżycko reprezentowały: Krystyna Mościcka, Halina Kądzielewska, Elżbieta
Leśniewska, Irena Czumak, Nina Poznańska, Marianna Maculewicz, Krystyna Gwiazdowska, Nina Piórkowska, Iwona Stańczuk, Krystyna Rusiecka, Olga
Rabczuk, Bożena Guz, Franciszka Marchelska, Janina
Kownacka, Iwona Wieczorek - Arnt i Maria Dulko.
				
Bogusław Zawadzki

Pieśnią dla mam, napisaną i zaaranżowaną przez Henryka Gierwela (na zdjęciu z prawej), Nauczycielski Chór Kameralny Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podbił iławską publiczność

„Jedynka” dwa razy pierwsza
Siedem zespołów uczestniczyło w VIII Powiatowym
Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, zorganizowanym w Giżyckim Centrum Kultury przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.
Pięcioosobowe jury oceniało młodych artystów nie tylko pod kątem
konstruktywności przekazu treści czy jakości gry aktorskiej, ale brało również pod uwagę reakcje publiczności. W zgodnej opinii jurorów
Przegląd stał na wysokim poziomie, a zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich opiekunów było „mocno zauważalne”. Największe powody
do satysfakcji mieli przedstawiciele giżyckiej Szkoły Podstawowej nr
1, którzy w obu kategoriach zostali ocenieni najwyżej. Nagrodami dla
wszystkich uczestników czerwcowej imprezy w GCK były bony pieniężne, statuetki i dyplomy.
Bogusław Zawadzki

Jurorzy docenili zespół „Profil” z SP 1 w Giżycku (na zdjęciu z opiekunką Urszulą Wądołowską), przyznając mu pierwsze miejsce (ex
aequo z grupą z Miłek) w kategorii szkół podstawowych

WYNIKI PRZEGLĄDU
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. MIEJSCE – ex aequo Szkoła Podstawowa nr 1
w Giżycku (spektakl „Duch złości – mój przyjaciel”, zespół
„Profil”, opiekun Urszula Wądołowska) oraz Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach (spektakl „Dwa światy”,
zespół „Małolaty”, opiekunowie: Agnieszka Hryszko i Regina Siekierda)
2. MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Giżycku spektakl „Duchy w bibliotece”,
zespół „Dinek i Przyjaciele”, opiekunowie: Anna Trześniewska i Joanna Witek)
3. MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku (spektakl „Rzepka”, zespół
„Trojaki”, opiekunowie: Aleksandra Pawelecz i Elżbieta
Poboża)
SZKOŁY PODSTAWOWE
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI
1. MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami
gimnazjalnymi w
Giżycku
(spektakl „Tęczowy motyl”, zespół „Wzburzeni”, opiekunowie: Jolanta
Kiezik i Adrian
Burzyński)
2. MIEJSCE - ex aequo Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku (spektakl „Króla boli ząb”, zespół
„Palpitacja”, opiekunowie: Katarzyna Kwiatkowska i Iwona
Duda) oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (spektakl
„Jurek”, zespół „ArtTeRAPia”, opiekunowie: Anna Szerszeń,
Paulina Przybyszewska i Jacek Nerkowski)
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WSPOMNIEŃ CZAR

ZE STAREGO ALBUMU
Zapraszamy na kolejną stronę naszego „Starego Albumu”, w którym prezentujemy dawne
Giżycko i jego mieszkańców. Czynimy to tradycyjnie wespół z Janem Sektą, opiekującym
się Giżyckim Archiwum Cyfrowym, na stronie którego (gac.gizycko.pl) znajdą Państwo
zarówno publikowane przez nas fotografie, jak i tysiące innych zdjęć.

W roku 1977 gościł w Giżycku Zespół Pieśni i Tańca Armii Radzieckiej. W owym czasie opis tego wydarzenia mógłby wyglądać tak: „Spragnieni kultury
wyższej giżycczanie tłumnie stawili się na plaży miejskiej, by szczerze podziwiać wokalne i taneczne popisy niesamowitych artystów z bratniego kraju”

Plac Grunwaldzki. Na pierwszy rzut oka przez kilkadziesiąt lat niewiele
się zmieniło, ale – jak widać – asfalt na jezdni nie leży tam jednak od
zawsze…

Jesteśmy w czasach, w których nikt nie pytał, gdzie trzymamy oszczędności, bo to było raczej „oczywistą oczywistością”. Czy Państwo też
mieli przedpłatę na „malucha”?

Jeśli przecinają wstęgę, to znaczy, że coś otwierają. W tym przypadku
chodzi o amfiteatr w twierdzy Boyen, który służy nam już od 31 lat

Rok 1979. To nie jest pochód pierwszomajowy. Oficjalne delegacje maszerują ulicą Obrońców Stalingradu (dziś Olsztyńska) na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, by uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia pomnika

CO JEST GRANE

W LIPCU I SIERPNIU KINO CZYNNE CODZIENNIE
W połowie czerwca swoje pierwsze urodziny świętowało kino
„Nowa Fala”. Przez rok wyświetlono w nim około 120 filmów, które obejrzało ponad 50 tysięcy widzów. To naprawdę niezły wynik. Przed nami
kolejny rok i kolejne znakomite obrazy. Przypominamy, ze w lipcu i w
sierpniu kino w GCK czynne jest codziennie, a jego doskonałym uzupełnieniem jest „Visa Kino Letnie”, w którym bezpłatne projekcje odbywają się w środy i czwartki w porcie „Ekomarina” (szczegóły na stronie
4). Inauguracja cyklu seansów plenerowych planowana jest 4 lipca –
tego dnia o godz. 15.00 w „Nowej Fali” można będzie obejrzeć film „Tarapaty” z udziałem m.in. popularnego aktora Piotra Głowackiego,
który będzie gościem specjalnym pokazu. Poza tym w lipcu co najmniej
osiem innych filmów. Co najmniej, bo w chwili oddawania miesięcznika
do druku trwały negocjacje z dystrybutorami dwóch kolejnych obrazów:
„Mamma Mia” Here we go again” i „Ocean’s 8”, które – jak wszystko dobrze pójdzie – zobaczymy w trzeciej dekadzie miesiąca. Więcej
o naszym kinie, repertuarze i cenach biletów – na stronie kino.gi-
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zycko.pl. A u nas na łamach jak
zwykle konkurs, w którym do wygrania są bilety na dowolny seans.
Pytanie na dziś brzmi: ile foteli
znajduje się w pierwszym
rzędzie w giżyckim kinie?
Odpowiedzi zostawiajcie w komentarzach na naszym facebookowym profilu („Miesięcznik MOJE Giżycko”) lub przesyłajcie na adres: redakcja@gizycko.pl. Laureatami
konkursu ogłoszonego w poprzednim numerze zostali: Karolina
Leśniewska, Ewa Sylwestrzak, Patrycja Klaudia Liszko, Karolina Szumańska, Klaudia Kondrat, Agnieszka
Targońska, Marek Sosnowicz, Paweł Porębski, Marta
Kuniej i Grażyna Mikulewicz. Gratulujemy! Laureatów prosimy
o kontakt pod numerem 22/357-78-00).
				
Bogusław Zawadzki

REPERTUAR
DZIEŃ PROJEKCJI

GODZINA SEANSU			

„Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”
1 lipca		
						2 - 4 lipca

12.00, 15.00		
15.00

„Dziedzictwo. Hereditary” 		
					
„Na głęboką wodę” 			
						
						

1 - 3 lipca

20.00		

1 - 5 lipca
7 - 10 lipca
11 - 12 lipca

18.00		
15.45
14.45

„Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”
						
						

6, 8 - 10 lipca
7 lipca 		
11 - 12 lipca

20.00		
22.00
19.00

7 lipca 		

20.00		

„Uprowadzona księżniczka” 		
						
SEANSE TAKŻE Z ORYGINALNĄ
						
UKRAIŃSKĄ ŚCIEŻKĄ DŹWIĘKOWĄ
						
						
						

7 - 8 lipca
9 - 10 lipca
11 - 12 lipca
13 - 15 lipca
16 - 17 lipca
18 - 19 lipca

13.45, 18.00 		
18.00
17.00						
13.15, 15.15
15.15
14.15

„Jurrasic World. Upadłe królestwo”
						

13 - 17 lipca
18 - 19 lipca

17.15, 20.00		
16.15, 19.00

„Iniemamocni 2” 		
						
						
						

20 - 22 lipca
23 - 26 lipca
27 - 29 lipca
30 - 31 lipca

13.00, 15.30, 18.00
15.00, 17.30
13.30, 16.00					
16.00

„Zimna wojna” 		
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MAZURY AIRSHOW

List otwarty
do Banków, Przedsiębiorców i Handlowców Miasta Giżycko
Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z zaproszeniem do aktywnego i
solidarnego (nawet symbolicznego) wsparcia przygotowań
oraz organizacji największego wydarzenia publicznnego w
Krainie Wielkich Jezior Mazurskich pn. „Mazury AirShow
2018“. Już niedługo, bo 4-5 sierpnia 2018 r., odbędą się kolejne pokazy lotnicze nad jeziorem Niegocin, w rejonie plaży i
portu żeglugi w Giżycku jak i wokół jeziora. Ośmielamy się
więc zainteresować wsparciem tej inicjatywy przez kierownictwa banków, hoteli, przedsiębiorców czy społeczność giżycką,
wszystkich, którym leży na sercu popularyzowanie atrakcyjności ofert Miasta Giżycko. Szczególnie w tym nietypowym liście
zwracamy się do handlowców prowadzących działalność w
rejonie komasacji publiczności - obserwatorów pokazów lotniczych, znanych pn. „Mazury AirShow”.
To już 20. rok Aeroklub Krainy Jezior ma w swych planach konsekwentną organizację międzynarodowej imprezy
lotniczej, która skutecznie działa na rzecz przybliżania Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich nie tylko dla osób
z najdalszych miejsc
Polski, ale i Europy.
Pokazanie dostępności
naszego regionu (dzięki
General Aviation) przez
organizowanie największych cywilnych międzynarodowych imprez
lotniczych znakomicie
służy uwiarygodnieniu
nowych możliwości Mazur, w tym istotnie Miasta Giżycka. W tym roku
będzie to już wydarzenie
jubileuszowe i chcielibyśmy, abyście Państwo mieli pewną satysfakcję z tego wydarzenia, ale i poczucie dołożenia swojej
cegiełki. Zapewne Państwu jest wiadomo, że organizowane w
dniach 4-5 sierpnia pokazy lotnicze są realizowane jako „non
profit”, a wstęp na pokazy dla wszystkich - tak jak i w latach
poprzednich - będzie wolny i bez ograniczeń.
Mając przekonanie o Państwa rozumieniu znaczenia pokazów lotniczych „Mazury AirShow” dla zwiększenia zainteresowania Giżyckiem Aeroklub Krainy Jezior w porozumieniu
z władzami miasta zwraca się o rozważenie możliwości formy wsparcia materialnego kosztów tych mazurskich pokazów
lotniczych przez wpłatę na konto: Aeroklubu Krainy Jezior
– kwoty możliwej (nawet symbolicznej) dla Państwa bilansu
finansowego lub w innej formie, a docenimy każdy gest jako
wymierny dowód wsparcia naszej misji twórczego budowania
wizerunku atrakcyjnego Giżycka.
Zaplanowana impreza jest nadzwyczaj kosztowna (mimo
realizacji przy pełnym wolontariacie) i wymaga wielu źródeł
wsparcia finansowego. Mamy świadomość zróżnicowania
Państwa dochodów z prowadzonej działalności handlowej, ale
nikt z Państwa nie zaprzeczy, że naszą imprezą przyczyniamy
się do popularności Giżycka i znacznie zwiększonych dochodów w dniach pokazów lotniczych.

W latach 2012 - 2017 roku wspierali nas finansowo:
Państwo Janina i Edmund Zemelkowie (Wesołe Miasteczko),
Państwo Katarzyna i Jacek Niewiadomscy (Kuchnie Świata
& Tawerna „Marina”), Pan Krzysztof Marczak (smażalnia
„Okonek”), Halina Straczycka & Andrzej Górski („Kajuta”)
oraz Dariusz Pindur .Do tradycyjnej już grupy wsparcia w
2017 dołączyli: OSM w Giżycku , Pani Lidia Maria Żelazna
i Edyta Kucharczyk. Wsparcie materialne otrzymywaliśmy
również z MOSiR, GCK, od Jarosława Sulewskiego, Andrzeja Morskiego, Dariusza Eksterowicza, Pawła Petrusewicza
oraz firm „ADAMS” i „KOMA”. Miłym akcentem dla pilotów
podczas zakończenia pokazów są wręczane sękacze, przekazywane przez Państwa Marzannę i Wacława Kiezików (firma
„Mark”). Bardzo istotne znaczenia miało i nadal ma wsparcie hoteli: „St. Bruno”, COS, „Mazury”, „Europa”, „Tajty”,
„Wodnik”, AZS Wilkasy, „Przystań” Wilkasy (PTTK) z zakwaterowaniem załóg lotniczych oraz VIP czy zabezpieczenie
transportu pilotów przez członków Rotary Club Giżycko.
Jak sądzimy, taka postawa tych jeszcze nielicznych wynika z poczuwania się
do pewnej solidarności z
naszym organizacyjnym
wysiłkiem
wypromowania Giżycka, między
innymi przez mazurskie
pokazy lotnicze. Dziękujemy za to wszystkim dotychczas wspierającym
nasze pokazy i liczymy
na kolejne deklaracje!
Zwracając się do
Państwa oczekujemy na
zrozumienie znaczenia
tego, co jako wolontariusze robimy wymiernego dla Giżycka oraz rozważenie rzeczowego wsparcia organizacji „Mazury AirShow 2018”. Zadeklarowane wg. własnej
woli zasilenie finansowe organizatorów będzie dowodem Państwa solidarności oraz wymiernego wsparcia sensu kontynuowania tych pokazów w Giżycku. Liczymy na Państwa życzliwość i gotowość symbolicznego wsparcia własnym wkładem
finansowym lub materialnym ważnego promocyjnie dla Mazur
i Giżycka przedsięwzięcia.
Z wyrazami szacunku
Stanisław Tołwiński
Prezes Aeroklubu Krainy Jezior
Krajowa Rada Lotnictwa
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA
Aeroklub Krainy Jezior 11-500 Giżycko, ul. Olsztyńska 15a

30 9343 0005 0015 9359 2000 0010
tytuł przelewu:
„wpłata na działalność statutową
AKJ – „Mazury AirShow 2018”

WARTO WIEDZIEĆ

LECIMY NA WAKACJE – UWAGA NA „TURBULENCJE”!
Wakacyjne podróżowanie – nieprzewidziane utrudnienia ze strony linii lotniczej, hotelu lub firmy wynajmującej auta. O tym, co może nas zaskoczyć, opowie w
dzisiejszym odcinku Katarzyna Tota - Leszczyńska,
powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku.

Wybierając się na urlop warto wyposażyć się nie tylko w krem z filtrem
czy przewodnik turystyczny, ale także w kilka pomocnych informacji o zasadach podróżowania. Dla tych wszystkich, którzy rozpoczęli wakacyjne
podróże lub dopiero planują urlopy Europejskie Centrum Konsumenckie
w Polsce przypomina podstawowe prawa pasażera.
ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE
BAGAŻU NA LOTNISKU
Twoje prawa
- prawo do odszkodowania. Za zniszczenie lub zagubienie bagażu linie
lotnicze ponoszą odpowiedzialność do górnej granicy ok. 5918 zł). Obowiązek udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na konsumencie.
Warto wiedzieć
- po stwierdzeniu zagubienia lub zniszczenia bagażu należy: znajdując
się jeszcze na lotnisku udać się do punktu informacyjnego, wypełnić
formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity
Report) i zachować jego kopię oraz złożyć reklamację w terminie 7 dni
od odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu
- w razie zagubienia bagażu trudno jest oszacować pełną wartość utraconych przedmiotów, dlatego warto jest załączyć do reklamacji posiadane
paragony. Sposobem na udokumentowanie zawartości bagażu może
być również zrobienie jego zdjęć przed wylotem i dokładnej listy spakowanych przedmiotów
- regulaminy wielu przewoźników wyłączają odpowiedzialność linii lotniczych za cenne rzeczy wkładane do bagażu, tj. biżuteria, sprzęt fotograficzny czy sportowy. Tego rodzaju przedmioty lepiej przewozić w torbie
podręcznej albo dodatkowo ubezpieczyć
OPÓŹNIONY LOT
Twoje prawa
- prawo do otrzymania pisemnej informacji o przepisach na temat odszkodowania i przysługującej pomocy pasażerowi dotkniętemu opóźnieniem o co najmniej 2 godziny
- prawo do opieki: otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów w ilościach
adekwatnych do czasu oczekiwania
- prawo do bezpłatnego zakwaterowania i darmowego transportu między
lotniskiem a hotelem
- prawo do zwrotu kosztów biletu lub lotu powrotnego do pierwszego
miejsca odlotu, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin
- prawo do odszkodowania w wysokości 250 - 600 euro (w zależności od
zasięgu podróży) w przypadku, gdy pasażerowie przybędą do miejsca
docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez
przewoźnika godzinie przylotu

Warto wiedzieć
- jeśli przewoźnik przez kilka godzin oczekiwania na opóźniony lot nie dostarczył choćby kanapki, jest to podstawa do reklamacji. Należy do niej załączyć
rachunek, np. za posiłek z baru na lotnisku z żądaniem zwrotu poniesionych
kosztów
- reklamację warto złożyć bez względu na to, o jakich problemach informowały
linie lotnicze. Mogły odwołać lot, powołując się na złe warunki pogodowe, a w
rzeczywistości nie był to prawdziwy powód
ODWOŁANY LOT
Twoje prawa
- prawo do otrzymania pisemnej informacji o przepisach na temat odszkodowania i przysługującej pomocy
- prawo do opieki: otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów oraz zakwaterowania (łącznie z pokryciem kosztów transportu pomiędzy lotniskiem a
hotelem)
- prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu, a podróżą do miejsca
docelowego według zmienionego połączenia
- prawo do odszkodowania (dodatkowa rekompensata finansowa) w wysokości 250 - 600 euro (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy powiadomienie o odwołaniu nastąpiło zbyt późno z winy przewoźnika, a zaoferowane połączenie zastępcze w znaczący sposób różni się od odwołanego
Warto wiedzieć:
- pasażer może domagać się odszkodowania za odwołanie lotu lub opóźnienie powyżej 3 godzin, o ile przewoźnik nie jest w stanie dowieść, że
odwołanie lub duże opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem
nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo
podjęcia wszelkich racjonalnych środków (tzw. siła wyższa, np. strajk czy
wybuch wulkanu)
- w przypadku opóźnionego/odwołanego lotu czarterowego przewoźnicy unikają odpowiedzialności, informując, że reklamacje z tego tytułu powinny być
kierowane do biura podróży. Konsument jednak ma jednoczesne prawo do
zwrócenia się z roszczeniem do biura podróży (lot jest jedną z usług, na który
składa się impreza turystyczna), jak i do linii lotniczej wykonującej dany rejs
ODMOWA PRZYJĘCIA NA POKŁAD
Twoje prawa
- jeżeli z uzasadnionych przyczyn przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład
pasażerów, to osoby, które dobrowolnie zrezygnują z danego lotu mają prawo
do odszkodowania, prawo do opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej
korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym
- w przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania, prawo do wyboru pomiędzy
zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego wg zmienionego
połączenia i prawo do opieki.
Warto wiedzieć
- jeżeli w wyniku overbookingu pasażer zostanie przekierowany na inny lot w
niższej klasie, ma prawo zwrotu dodatkowej kwoty
- aby uniknąć nieprzyjęcia na pokład warto odprawić się wcześniej on-line, czy
zapłacić za wybór konkretnego miejsca w samolocie, dotyczy to szczególnie
tanich linii lotniczych
UTRUDNIENIA W HOTELU
Warto wiedzieć
- jeżeli standard pokoju hotelowego jest niezgodny z ofertą, zgłoś nieprawidłowości już na miejscu, prosząc o pisemne potwierdzenie
- zadbaj o dokumentację fotograficzną, pokazującą rozbieżność z zakupioną
ofertą
- jeżeli wynajmujesz pokój/mieszkanie od osoby fizycznej korzystając z platformy tj. Airbnb, nie będą ci przysługiwały uprawnienia konsumenckie
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STREFA CZYTELNIKA

PIÓRKIEM
BOCZONIA
WIELKA
PRZEWAŁKA

To miała być drużyna
sukcesów oraz marzeń,
lecz to przesady krzyna
na tle ostatnich zdarzeń.

TEN ROWER MOŻE BYĆ TWÓJ!
Znakomicie nadaje się do jazdy po mieście, jest – jak to „składak” – bezproblemowy w transporcie. Rower marki „Camp” to nagroda w naszym
konkursie, który organizujemy wespół z Piotrem Fiedorowiczem, właścicielem sklepu i serwisu rowerowego przy placu Targowym.
Zasady zabawy są proste. Szanse
na wylosowanie jednośladu mają
wszyscy, którzy w okresie trwania
konkursu – czyli od 1 czerwca do
10 sierpnia – dokonają przeglądu
swojego roweru w sklepie pana
Piotra i dodatkowo prawidłowo
odpowiedzą na co najmniej jedno
z trzech pytań, zamieszczanych w
kolejnych wydaniach „Mojego Giżycka”. Przypominamy dziś pytanie czerwcowe i dokładamy zadanie na lipiec.

Czy rower, który używany jest wyłącznie w
dzień, musi być obowiązkowo wyposażony w
oświetlenie?
Czy rowerzysta, który skończy 18 lat, musi
posiadać kartę rowerową, by poruszać się po
jezdni?
Odpowiedzi należy udzielać na kartach,
dostępnych w sklepie przy placu Targowym i
tam także znajdą Państwo naszą konkursową
urnę. Losowanie „Campa” już w połowie sierpnia. Powodzenia! Bogusław Zawadzki

Było więc tak jak zwykle:
niezmiernie dużo szumu,
to znane stare cykle,
w których brak jest rozumu.
Plótł nam SZTAB SZKOLENIOWY,
że mamy tyle mocy,
iż awans będzie z głowy
jak ciemność o północy.

Wczasy mieli darmowe
w Soczi nad Morzem Czarnym,
efekty – jednym słowem
ze skutkiem znowu... marnym!
Cóż stało się, Polacy,
znowu za cztery lata
potruje nowy kacyk:
będziemy... MISTRZEM ŚWIATA.
Zupełny brak taktyki,
świeżości i rozsądku,
a wiemy to z praktyki,
że wówczas brak porządku.
Ja wiem na pewno jedno:
im więcej czarowania,
tym bardziej szanse bledną,
gdyż brak podstawy - grania!
Ryszard Boczoń

Fot. Bogusław Zawadzki

Nie zabrakło ciemności
w poczynaniach piłkarzy,
kto patrzył, ten się złościł,
choć o sukcesie marzył.

Piotr Fiedorowicz prezentuje składak „Camp” – nagrodę w wakacyjnym konkursie rowerowym

Kibicuj, zrób zdjęcie, wyślij i wygraj!
Mundialowa karuzela kręci się już na dobre, a my nadal czekamy na zdjęcia z Państwa
prywatnych stref kibica – z domów, klubów,
pubów, działek i z każdego miejsca na Ziemi,
w którym biją biało-czerwone serca. Pokażcie
nam i całemu Giżycku, jak trzymaliście kciuki
za Adama Nawałkę i jego wybrańców w
grupowych starciach z Senegalem, Kolumbią
i Japonią! Wśród wszystkich, którzy nadeślą
swoje fotki na adres redakcja@gizycko.
pl, rozlosujemy atrakcyjne nagrody, a są nimi:
oryginalna piłka Legii Warszawa z podpisami
mistrzów Polski (dziękujemy za przekazanie
Łukaszowi Broziowi), licząca ponad
500 stron monografia Giżycka oraz zestaw

płyt DVD ze wszystkimi odcinkami serialu
„Przystań”, który kilka lat temu nakręcono w
naszym mieście. Na zdjęcia czekamy do 14
lipca. 				
bz

Fot. Bogusław Zawadzki
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WSPOMNIENIA
Kresowe opowieści Jadwigi Borkowskiej - Żurek

NASZA ZIEMIA
(odcinek 8)

MARKS I LENIN ZAMIAST PIÓRA
Pociąg jedzie na zachód, jak dobrze, że nie na wschód. Jechaliśmy parę dni. Pociąg stawał w polu i stał po parę godzin. Strach,
że może kogoś jeszcze zabiorą. Zbierano pieniądze i złoto dla maszynisty, żeby dalej jechał. W końcu gdzieś pod Królewcem przeładunek na polskie wagony. Pierwsza stacja w Polsce – Korsze. Tam
na peronach bardzo dużo ludzi. Pytają o swoje utracone strony.
Płaczą oni, płaczemy my. „Niech żyje Wilno!” – ktoś woła. Kilka rodzin wysiada w Korszach. Jedziemy dalej – Kętrzyn. Jest noc. Gdzie
będziemy tłuc się po nocy, jedziemy dalej. Nad ranem widzimy wielką wodę, ogromne jezioro. Pociąg mija stację Łuczany i staje przy
rampie – dziś ulica Jeziorna. Co dalej? Jakiś Ełk. Wszystko jedno,
i to obce, i tamto obce, ale mamy już dość podróży. Wysiadamy.
Tak właśnie „odzyskaliśmy nasze” Giżycko. Ta „historyczna” nazwa
miała podkreślić polskość tego miasta. Trudno zrozumieć czemu,
ale tak już zostało.
Chodziliśmy po tym „naszym” mieście. Przedziwnie jakoś. Smutno, obco. Dużo domów pozamykanych, sporo niemieckich napisów
na murach i rosyjskich: „Min niet”. Dużo ludzi mówiących po niemiecku. Baliśmy się ich, teraz wiem, że oni też się nas bali. Była
jesień, kwitły kwiaty, które nie my sadziliśmy. W sadach drzewa ociężałe od dojrzałych owoców. Ktoś inny je sadził i cieszył się nadzieją
na owoce. Kiedy w 1993 roku odwiedziłam Pikieliszki, zaszłam do
gospodarstwa Chrapowickich, gdzie mieszkaliśmy pół wieku wcześniej. Dom zamknięty, nikt tu nie mieszka. Przypomniałam sobie,
jak będąc w odległych stąd Kruklankach na Mazurach znalazłam
grób Bolesława Chrapowickiego, który był właścicielem tego gospodarstwa w Pikieliszkach. Pamiętam, jak razem z nim sadziliśmy
drzewka jabłoni w jego sadzie. Teraz, po pięćdziesięciu latach, znów
poszłam do tego sadu. Pod drzewami dywan z opadłych, czerwonych, dojrzałych jabłek. Usiadłam wśród nich, kilka zjadłam, były
bardzo smaczne. Nikt ich nie zbierał, nikt ich nie chciał. Właściciel
spoczywał daleko na obcej dla siebie ziemi. Siedziałam wśród tych
opadłych owoców i było mi ogromnie smutno. Przypomniały mi się
opuszczone sady, które zastaliśmy w Giżycku. Był we mnie smutek i żal za utraconym światem i ludźmi, którzy sadząc drzewa nie
wiedzieli, że sadzą je nie dla siebie. Jedni byli agresorami, wywołali
okrutną wojnę, drudzy byli ofiarami tej wojny, ale drzewa przez nich
posadzone świadczą o ciągłości życia i podobieństwie ludzkich losów. Dziś jeszcze można spotkać samotne drzewa owocowe. Domu
nie ma, zostały tylko drzewa, które przy nim urosły. Czasami zostały
schody. Schody donikąd…
Rozpoczynał się rok szkolny. Nie wszyscy mieli świadectwa
szkolne, był więc egzamin. Na egzaminie z geografii pani pyta mnie,
czy wiem, jakie są największe jeziora w Polsce. Mówię, że przed
wojną to Narocz na Wileńszczyźnie, a teraz to ja nie wiem. „Skąd
przyjechałaś?” – pyta pani. Z Wilna. „Kiedy?”. Parę dni temu. „Bardzo dobrze umiesz geografię” – mówi pani. – „Pójdziesz do szóstej
klasy”. Dobra, kochana Pani Maria Klimowiczowa.
W klasie była bardzo duża różnica wieku między uczniami, nawet do pięciu lat. Spotkaliśmy się tu z różnych miejscowości Kresowych i z centralnej Polski. Zaczęliśmy się poznawać, tworzyć
nową społeczność, nowe przyjaźnie. Wszyscy mieliśmy swoje doświadczenia, ale wiedzieliśmy, że nie można zbyt wiele mówić. Nasi
nauczyciele nie mieli zbyt dużych poborów, nie mieli też żadnych
pomocy naukowych, ale mieli dobrą przedwojenną szkołę i mieli

dużo zapału. Pamiętam, jak nasz bardzo młody nauczyciel fizyki
Pan Janusz Wojciechowicz przyniósł z domu rondelek, nalał wody
i postawił na piecyku – kaloryfery nie grzały, w klasie stały piecyki,
tzw. kozy. Staliśmy więc przy „kozie”, a nauczyciel tłumaczył, na
czym polega wrzenie wody. Patrzyliśmy na bąbelki w tym rondelku
i w ten prosty sposób poznawaliśmy tajemnice fizyki. Początkowo
nie było zeszytów, książek, ale był zapał do nauki i pracy.
W roku 1947 w szkołach ówczesnego województwa olsztyńskiego ogłoszono konkurs na opowiadanie o Warszawie. Byłam wtedy
w siódmej klasie. Napisałam, że nigdy w Warszawie nie byłam, ale
wiem, że była piękna i została zburzona. Pisałam coś o powalonej
kolumnie Zygmunta… Okazało się, że moje wypracowanie uznano
za najlepsze w województwie i przyznano mi pierwszą nagrodę.
Obiecywano wieczne pióro i teczkę jako nagrody. Nikt w szkole nie miał wiecznego pióra, teczek też nie mieliśmy. Czułam się
już szczęśliwą posiadaczką pióra. Na uroczystym apelu szkolnym
przedstawiciel kuratorium długo mówił o szczęściu i zaszczycie,
jaki spotkał mnie i szkołę. Uznano, że pierwsza nagroda musi być
szczególnie cenna i postanowiono uhonorować mnie… Biblioteczką Marksistowsko - Leninowską. Było to kilka pięknie oprawionych
tomów dzieł Marksa i Lenina. Przed chwilą stałam na scenie, dumnie patrząc na koleżanki i kolegów bijących mi brawo. Teraz czułam
się ośmieszona i nieszczęśliwa. Widziałam, że nikt nie zazdrości
mi tej nagrody. Kierownik szkoły Pan Stanisław Klimowicz podszedł
do mnie chcąc pogratulować, a widząc, że płaczę, przytulił mnie i
szepnął: „Ofiaruj biblioteczkę szkole”. Uspokoiłam się i oświadczyłam, że nie mogę zatrzymać sobie tak cennej nagrody i ofiaruję
ją szkole. Niech wszyscy się cieszą. Pan kierownik powiedział, że
rozumie moje wzruszenie i docenia gest. Wszyscy wiedzieliśmy, że
to fałsz, ale robiliśmy dobrą minę do złej gry. Później był kolejny
konkurs „Moje rodzinne miasto”. Napisałam o Wilnie i pożegnaniu
z nim. Pani od polskiego powiedziała, że płakała czytając moje wypracowanie, ale nie mogła go nikomu pokazać. „Chyba rozumiesz?”
– spytała. Rozumiałam.
Na zaduszki poszliśmy na cmentarz, światełko na jakimś opuszczonym grobie zapalić, pacierz zmówić. Opuszczonych grobów nie
trzeba było szukać. Wszystkie opuszczone. Dawni mieszkańcy
miasta pouciekali, zostawiając mogiły swoich bliskich. Chodziliśmy
czytając napisy na tych grobach, napisy w obcym dla nas języku.
Mówiono nam, że wróciliśmy na swoją odzyskaną ziemię. Jakaż
ona nasza, jak tu nie ma grobów naszych krewnych? Obca ziemia.
Nasze groby też zostały opuszczone, trawą porosną. Wiosną ptaszek nad nimi zaśpiewa, jesienią z drzewa listeczki na nie opadną.
Nic nie poradzisz, żyć trzeba.
Zaczęliśmy więc tu żyć.
						
cdn.
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Będzie powtórka z ubiegłego roku?
Przed Mundialem zakończyła się pierwsza runda corocznych rozgrywek o mistrzostwo Giżycka piłkarskich
szóstek. Na wakacje w najlepszych humorach udali się broniący tytułu piłkarze Żaglowni Panaś, którzy
w siedmiu potyczkach na „Orliku” przy SP 7 zainkasowali komplet punktów. Na półmetku drugie i trzecie
miejsce zajmują Blaugrana i Amators Pozezdrze, a więc drużyny, które w ubiegłym sezonie uplasowały się
na… drugim i trzecim miejscu. Czyżby szykowała się nam powtórka z rozrywki?
W 28 wiosennych meczach piłkarze
- amatorzy zdobyli 182 gole (średnia 6,5
bramki na mecz i 26 na kolejkę), a sędziowie
Waldemar Szymelfejnik i Roman
Gutkowski siedmiokrotnie sięgali po żółtą
i raz po czerwoną kartkę. Na liście strzelców
widnieją aktualnie nazwiska 58 graczy (największą reprezentacją snajperów – 10 piłkarzy – legitymuje się Hotel Santa Monica), ale
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na
to, że w wyścigu o koronę liczyć się będzie
duet: Przemysław Łapiński (Żaglownia Panaś) – Piotr Pawlik (Blaugrana).
Najwięcej bramek (29) padło w 4. kolejce,
najniższą skutecznością (20) uczestnicy ligi
popisali się zaś w 7., przedwakacyjnej serii.
Najczęściej wygrywał wspominany wcześniej
lider (7 triumfów z rzędu), a smaku zwycię-

stwa nie zaznał na razie okupujący ostatnie
miejsce w tabeli Drink Team, który – wespół z
Grafem – przewodzi za to w rankingu najczęściej przegrywających (5 porażek). Połowa
drużyn walczących o mistrzostwo na „Orliku”
wykazała się bezkompromisowością – chodzi o Żaglownię Panaś, Blaugranę, Amators
Pozezdrze i Romper Team, które wiosną nie
zanotowały podziału punktów. Najskuteczniejszym teamem rozgrywek jest Żaglownia
Panaś (35 goli), ten sam zespół może się
także poszczycić najlepszą defensywą (15
straconych goli). W pierwszej części sezonu
najrzadziej do bramki rywali trafiali gracze
Grafa (14 razy), zaś rywale najczęściej (31
razy) trafiali do bramki Drink Teamu. Runda
rewanżowa rozpocznie się pod koniec sierpnia.
Bogusław Zawadzki

TABELA

1. Żaglownia Panaś
21
2. Blaugrana
18
3. Amators Pozezdrze 12
4. Hotel Santa Monica 10
5. Romper Team
9
6. Agrolider
5
7. Graf 		
4
8. Drink Team
2

STRZELCY

35:15
33:16
27:25
18:24
20:27
19:22
14:21
16:31

Przemysław Łapiński (Żaglownia)
Piotr Pawlik (Blaugrana) 		
Jakub Ambroziak (Romper Team)
Maciej Kudyk (Blaugrana) 		
Mateusz Gałązka (Agrolider) 		
Łukasz Denes (Amators Pozezdrze)
Damian Jęksa (Amators Pozezdrze)

18
16
11
8
8
8
7

Przemysław Łapiński (w żółto - czarnym stroju) przez całe życie grał
na środku obrony. I może to był błąd? Na „Orliku” w tym sezonie popularny „Łapa” zdobył na razie 18 goli i zasłużenie prowadzi w klasyfikacji snajperów

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

22

Agrolider i Graf nie liczą się w tym sezonie w walce o najwyższe laury.
Starcie Stanisława Chartuniewicza (Agrolider, nr 10) z Rafałem Ołdziejewskim (Graf, nr 16). Z prawej Paweł Kobryń

Mamy Akademickiego Mistrza Polski!
O Bartoszu Chojnowskim po raz
pierwszy pisaliśmy niespełna rok temu – po
tym, jak 20-letni wówczas giżycczanin wywalczył tytuł wicemistrza kraju do lat 23 w skoku
w dal (wynik 7,32 m). „Warto zapamiętać to
nazwisko, bo o tym chłopaku będzie jeszcze
głośno” – prorokowaliśmy i… słowo stało się
ciałem. W maju lekkoatleta znad Niegocina
(obecnie student Uniwersytetu w Białymstoku) wylądował na 7 metrze i 37 centymetrze,
zapewniając sobie złoty medal Akademickich
Mistrzostw Polski w Lublinie (rok temu w tej
imprezie stanął na drugim stopniu podium),

a 8 czerwca podczas prestiżowego Memoriału Janusza Kusocińskiego na słynnym
Stadionie Śląskim w Chorzowie skokiem na
odległość 7,40 m w piątej próbie ustanowił
swój nowy rekord życiowy. W ostatecznej
klasyfikacji reprezentant białostockiego Podlasia uplasował się na bardzo dobrej czwartej
pozycji.
– Bartek to bardzo poukładany chłopak
i spory talent, sportowo rozwijający się znakomicie – mówi Robert Nazarkiewicz,
pochodzący z podgiżyckich Wydmin trener
giżycczanina, uznawany za jednego z naj-

lepszych w kraju szkoleniowców młodego
pokolenia. – Naszym celem nadrzędnym jest
obecnie start w przyszłorocznych Młodzieżowym Mistrzostwach Europy. Ale jeszcze
w tym sezonie chcemy osiągnąć jakiś wartościowy rezultat rzędu 7,50 - 7,55 m, co da
nam komfort spokojnego treningu przed tymi
najważniejszymi zawodami.
W chwili oddawania do druku tego wydania „Mojego Giżycka” Bartosz Chojnowski
przygotowywał się do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Sieradzu.
Bogusław Zawadzki
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LUDZIE SPORTU DOCENIENI PRZEZ BURMISTRZA
Ponad 150 sportowców, trenerów i działaczy znalazło się na liście uhonorowanych przez burmistrza Wojciecha
Iwaszkiewicza za ubiegłoroczne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Gościem specjalnym gali,
która odbyła się w Giżyckim Centrum Kultury, był kajakarz Piotr Markiewicz – brązowy medalista Igrzysk
Olimpijskich w Atlancie i dwukrotny mistrz świata.

WYRÓŹNIENIA

Wśród wyróżnionych liczną grupę stanowili żeglarze. Na zdjęciu: burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz gratuluje Jakubowi Klukowi. Z prawej
gość specjalny gali Piotr Markiewicz

Dyplomy i statuetki otrzymali przedstawiciele GKS Mamry Giżycko: prezes Janusz Sygnowski (drugi z lewej) i kierownik klubu Marek
Grochowski (drugi z prawej)

NAGRODY PIENIĘŻNE

Anna Charzyńska, Jakub Święcki, Weronika Dudar, Borys Wasilewski, Martyna Buko, Maksymilian Kopiczko, Gabriel Waszczuk,
Zuzanna Winiarz, Magdalena Jodkowska, Dominika Gulmontowicz,
Wojciech Klimaszewski, Filip Szmit, Julia Rogalska, Konstanty
Sawicki, Amelia Potejko, Błażej Drężek, Jacek Rutkowski, Kamil
Wojciechowski, Leszek Cywiński, Beata Zajączkowska, Marek Gabryszak, Zdzisław Maliszewski, Marek Tulkiewicz, Paweł Bartczak,
Magdalena Smędzik, Ewelina Tulkiewicz, Mateusz Sylwestrzak,
Piotr Śląski, Jakub Ekstowicz, Michalina Wawer

Elżbieta Krajewska, Wojciech Żukowski, Iwona Kochanowska,
Krzysztof Maksimowski, Antoni Piotrowski, Renata Szuszkiewicz,
Leszek Biały, Mirosław Ambroch, Tomasz Kazukiewicz,
Kamila Tomaszewska, Renata Pawelec, Piotr Trochim, Piotr
Grodzki, Jerzy Wojciech Prokopowicz, Marek Radzewicz, Anna
Rogowska, Krzysztof Rogowski, Piotr Gieczewski, Bartosz
Polak, Grzegorz Kucieński, Wojciech Miara, David Maksymiuk,
Maria Urban, Amelia Dziąba, Michał Warzocha, Martyna
Nowicka, Martyna Fedyk, Joanna Fabisiak, Jędrzej Cituk, Karol
Stemplewski, Patryk Chełkowski, Paweł Kuszewski, Mikołaj
Strupiński, Tomasz Trajnowicz, Magdalena Skórnóg, Stanisław
Klimaszewski, Magdalena Daniszewska, Konrad Dziąba, Jakub
Kamiński, Hanna Borkowska, Jan Dobosz, Bartosz Ligęza,
Lena Cituk, Jakub Kluk, Lena Zwolińska, Maja Woszczak,
Julia Wiszniewska, Julia Sylwestrzak, Natalia Polasik, Monika
Kułakowska, Julia Polasik, Karolina Korenik, Iga Grygiencza,
Zuzanna Czarniecka, Zuzanna Ciż, Filip Wiszniewski, Maciej
Woronko, Bartosz Walasiewicz, Dawid Wawrzos, Jędrzej
Turliński, Hubert Maczyszyn, Mikołaj Gritzner, Przemysław
Nowalski, Wiktor Mąkosa, Dawid Franciszek Czechowski, Maja
Doroszkiewicz, Natasza Mikołajun, Maja Kobielska, Karolina
Karpińska, Natalia Matusiewicz, Gabriela Romejko, Aleksandra
Czechowska, Wiktoria Wesołek, Agata Plaga, Sara Wąsiakowska,
Oliwia Idźkowska, Aleksandra Jacewicz, Weronika Poczynek,
Aleksandra Karolina Wiszniowiecka, Eliza Rodziewicz, Marta
Jurewicz, Wiktoria Piłasewicz, Emilia Chmielewska, Marlena
Maria Skórnóg, Martyna Wąsiakowska, Marcin Panaś, Barbara
Ramotowska, Bogdan Dziekański, Cezary Borkowski, Tomasz
Jaworski, Janusz Sygnowski, Marek Grochowski, Marcin Bałasz,
Paweł Ejsmont, Piotr Pesta, Paweł Ściepuro, Alicja Kachniarz,
Adrian Szypiłło, Tomasz Dembiński, Karol Masiak, Mariusz
Mikuła, Gabriela Kozik, Daniel Aptacy, Rafał Gregorczyk, Marcin
Zborowski, Tomasz Sowa, Paweł Bortkiewicz, Jolanta Maksymiuk,
Grzegorz Fil, Zofia Niemiec, Zuzanna Gorbacz, Aleksander
Sakowicz, Martyna Kuchta, Jakub Fligiel, Bartosz Sobczak,
Łukasz Piątek, Tomasz Wróblewski, Sławomir Treszczyński,
Vladimir Buril, Daniel Rocki, Jerzy Gawarecki

Na miejsca, gotowi, start!
Już tylko dni dzielą nas od V Pucharu Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych, organizowanego przez
Stowarzyszenie „Giżycko w Biegu” wespół z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Impreza odbędzie się 15
lipca (start i meta w porcie „Ekomarina”), a zapisy trwają
do końca czerwca (jeśli zostaną wolne miejsca na listach
startowych, będzie można zapisać się także w dniu zawodów). Tradycyjnie planowana jest rywalizacja biegaczy na
dwóch dystansach (10 km i półmaraton) oraz zmagania
na 5-kilometrowej trasie dla amatorów nordic walking.
Regulamin lipcowej imprezy (początek o godz. 11.00) i
wszystkie dodatkowe informacje dotyczące V Pucharu
Wyspy Giżyckiej znajdą Państwo na stronie mosir.gizycko.pl (zakładka BIEGI).
bz
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„PUDŁO” BYŁO BLISKO! BRAWO MAMRY!

O świetnym wyniku naszych piłkarzy zdecydowała bardzo
dobra runda wiosenna, podczas której „Gieksa’ wywalczyła aż 30
punktów. Więcej (40) zdobył tylko Znicz Biała Piska, który w tych
rozgrywkach wręcz zmiażdżył rywali, kończąc je z przewagą –
uwaga! – 29 punktów nad wicemistrzem Unią Susz. Z kolei Mamry
do tej ostatniej straciły zaledwie 2 „oczka” (a do trzeciej na podium
Concordii Elbląg tylko jedno), można więc żałować niepotrzebnych
strat w kilku spotkaniach. Generalnie jednak naprawdę jest się z
czego cieszyć. Mamry wygrały 14 meczów, 8 zremisowały i tyle
samo przegrały – przy czym wiosną nasz zespół triumfował aż 9
razy, notując po 3 przegrane i remisy. Nasza drużyna z 59 golami
na koncie była czwartą ofensywą ligi, a w obronie (39 bramek straconych w 30 meczach) skuteczniej zagrało tylko pięć zespołów).
Bieżące informacje na temat GKS Mamry znajdą Państwo na stronie mamrygizycko.pl.
Bogusław Zawadzki

Dynamiczny Dariusz Boczko (w białym stroju) był objawieniem rundy wiosennej

Fot. Bogusław Zawadzki

Gra na wysokim poziomie to – jak widać –
domena Rafała Dardy

Młodziutki Jacek Rutkowski (z lewej) wiosną
strzelił 5 goli

Fot. Bogusław Zawadzki

STRZELCY GOLI DLA MAMR
1. Krystian Wiszniewski
11
2. Damian Mazurowski
9
3. Jan Sidorowicz 		
7
4. Mariusz Rutkowski
6
5. Jacek Rutkowski
5
Dariusz Boczko 		
5
6. Bartłomiej Szafran
4
7. Maciej Famulak 		
3
8. Kamil Wojciechowski
2
Grzegorz Kolaczuch
2
Artur Kropiewnicki
2
9. Błażej Drężek 		
1
Rafał Darda 		
1
Witold Lachowicz
1

Fot. Bogusław Zawadzki

To był najlepszy sezon piłkarzy Mamr Giżycko w historii ich występów w czwartoligowym towarzystwie. W
zakończonych w połowie czerwca rozgrywkach ekipa znad Niegocina uplasowała się na wysokiej 4. pozycji, zdobywając równo pół setki punktów (o 1 więcej niż w rekordowym sezonie 2015/2016). Warto przypomnieć, iż na półmetku ligowych zmagań giżycczanie z dorobkiem 20 „oczek” zajmowali 8. miejsce, które
przy obecnym systemie (nigdy do końca nie wiadomo, ile zespołów spada do niższej klasy) nie dawało
pełnego komfortu gry w rundzie rewanżowej.

Fot. Bogusław Zawadzki
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Mamry Giżycko na stadionie w Korszach po ostatnim zwycięskim meczu z Motorem Lubawa 2:0. Od lewej stoją: Andrzej Kudyk (sponsor),
Maciej Pawlukiewicz, Bartłomiej Szafran, Jerzy Półtorak (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Błażej Drężek, Krystian Wiszniewski, Mariusz
Rutkowski, Karol Murawski, Marek Grochowski (kierownik klubu), Jacek Rutkowski, Rafał Sosnowski, Patryk Apanowicz, Artur Kropiewnicki,
Janusz Sygnowski (prezes klubu) i Zbigniew Marczuk (trener). W dolnym rzędzie: Mateusz Szczerba, Jakub Waszkiewicz, Rafał Darda, Jan Sidorowicz, Dariusz Boczko, Kamil Kamiński i Damian Mazurowski

