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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Poprzedni rok zapamiętamy jako rekordowo deszczowy. Z kolei w 

tym roku w zasadzie od maja pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą 
i pozwala cieszyć się słońcem nad brzegami jezior. W słoneczne dni 
nasza plaża miejska dosłownie pęka w szwach i naprawdę trudno zna-
leźć wolne miejsce. Cieszę się, że nowa formuła piaszczystego brzegu 
z łagodnym zejściem cieszy się tak dużym uznaniem i popularnością. 
Z pewnością warto było ten brzeg zmienić. Kąpielisko jest strzeżone 
przez ratowników MOPR i sposób jego organizacji został z ratownika-
mi skonsultowany. Niestety, nie da się jeszcze bardziej go poszerzyć, 
choć zapewne wielu z nas o tym myśli...  Przed nami kolejne etapy 
modernizacji i przebudowy tego terenu, który niewątpliwie już dawno 
zasłużył na bardziej nowoczesny wygląd. Poprzednio uchwalony plan 
został uchylony i musieliśmy do niego podejść od nowa – uwzględ-
niając m.in. rozbudowę sieci kolejowej, która nastąpi w ciągu kilku 
najbliższych lat. Linia zostanie zelektryfikowana i znacznie podniesie 
się prędkość oraz liczba przejeżdżających pociągów. Zostanie zlikwi-
dowane przejście na ul. Zajączka, powstaną prawdopodobnie dwa 
tunele – na ul. Św. Brunona i na przedłużeniu ul. Unii Europejskiej. 
Powstanie także nowa ulica biegnąca od Białostockiej do Jeziornej, 
która będzie niejako przedłużeniem ul. Warmińskiej. Tereny nad Niego-
cinem niewątpliwie zaczną się mocno zmieniać i powinny się zmieniać! 
Obszar plaży miejskiej jest naszą najcenniejszą przestrzenią i najbar-
dziej reprezentacyjną, nic zatem dziwnego, że założenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego spotkały się z dużym zain-
teresowaniem. Aby stworzyć wyjątkową i jak najlepszą plażę miejską  
przedłużyliśmy czas składania uwag, ponieważ zależy nam na tym, aby 
projekt był dopracowany, funkcjonalny i cieszył się taką popularnością 
jak samo kąpielisko. Żeby tak było, przestrzeń musi być przyjazna i bez-
pieczna. Moim zdaniem należy do minimum ograniczyć ruch pojazdów, 

a na pewno wyelimi-
nować wjazd ciężaró-
wek, uporządkować 
ruch czterokołowych 
rowerów, stworzyć 
estetyczną strefę ga-
stronomii i handlu. 
Powinno dominować 
drewno, kamień… i 
piasek, oczywiście. 

Niewątpliwie cha-
rakter naszej plaży 
miejskiej zmienia się, 
a zmieni się jeszcze bardziej, ponieważ budzi ona coraz większe za-
interesowanie potencjalnych inwestorów. Dlatego już w tym sezonie 
zaczęliśmy proces urządzania nowej plaży na ul. Jeziornej. Pierwszy 
etap – ten porządkowy – już w zasadzie za nami. Wykosiliśmy zbęd-
ną roślinność, poprawiliśmy dojazd, dowieźliśmy nieco piachu (choć 
jeszcze jest go za mało), ustawiliśmy ławki, kosze, kabinę sanitar-
ną, wykonaliśmy dwa miejsca do grillowania, wskazaliśmy miejsce 
do mobilnej gastronomii. Teren został wysprzątany i uporządkowany. 
Często tam zaglądam i widzę, że jest coraz więcej osób, które wybie-
rają wypoczynek z dala od centrum rozrywek. Rzeczywiście, teren 
jest bardzo urokliwy i wcale niedaleko stamtąd od centrum. Łatwo tra-
fić – od dworca ulicą Jeziorną i za przejazdem kolejowym na wprost. 
Zapraszam Państwa do odwiedzania „dzikiej plaży’, choć może już 
nieco mniej dzikiej… 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

RODZINA 500 PLUS
Trwa trzeci nabór wniosków w długofalowym programie, którego celem jest 
pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci. 500 złotych co mie-
siąc przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, a także na 
każde pierwsze i jedyne dziecko w rodzinach o niskich dochodach. Pienią-
dze wypłacane są do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. 

Tematowi podwyżek opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wo-
dami poświęcone było wyjazdowe posiedzenie członków sejmowej Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zorganizowane 
10 lipca w giżyckim porcie „Ekomarina”. W spotkaniu, prowadzonym 
przez posła Andrzeja Maciejewskiego, uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Pol-
skie” oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a 
także samorządowcy, reprezentanci organizacji gospodarczych i wła-
ściciele obiektów turystycznych. Owocem posiedzenia był dezyderat 
do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w któ-
rym członkowie KSTiPR zwrócili  się z prośbą „o zmianę przepisów 
rozporządzenia i wprowadzenie stawek opłaty rocznej za użytkowanie 
gruntów pokrytych wodami, ustalonych w trakcie konsultacji ze stroną 
społeczną”. Teraz piłeczka jest po stronie rządu.                bz

MOPS rozpoczyna przyjmowanie wniosków
Od początku lipca można składać wnioski o przyznanie świadczeń w ramach rządowych programów „Rodzina 500 plus” i „Dobry start”. Do 

tej pory dokumenty można było przesyłać jedynie drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia będą one przyjmowane także w wersjach papie-
rowych. W Giżycku realizacją obu świadczeń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. „Rodzina 500 plus” i „Dobry start” to programy 
niezależne, a to oznacza, że otrzymywanie pieniędzy w ramach jednego z nich nie wyklucza wsparcia z drugiego programu.                            bz
  

DOBRY START
Nabór wniosków prowadzony jest po raz pierwszy. Na wypłatę 300 
złotych raz w roku może liczyć każdy uczeń (z wyłączeniem przed-
szkoli i „zerówek”) do 18. roku życia lub do 20., jeśli kontynuuje naukę 
rozpoczętą przed 18. rokiem życia. W przypadku dzieci niepełno-
sprawnych świadczenie przysługuje do 24 lat. 

Posłowie proszą premiera
Aktorska para Laura Breszka („Pen-

sjonat nad rozlewiskiem”) i Mateusz Król 
(„Korona królów”) wystąpiła w najnowszym 
spocie w ramach kampanii „Giżycko mówi 
NIE dla hejtu”. Zdjęcia kręcono pod koniec 
czerwca w Warszawie, a obok zawodowych 
aktorów w krótkim filmie zagrała także Ka-
rolina Siódmiak (na zdjęciu) – pocho-
dząca z Giżycka była reprezentantka Polski 
w piłce ręcznej. Przypomnijmy, iż pierwszy 
spot Giżycka dotyczący hejtu w sieci powstał 
w ubiegłym roku, a zobaczyliśmy w nim ak-
torkę Joannę Koroniewską i piłkarza 
Łukasza Brozia.                                     bz

„NIE DLA HEJTU” po raz drugi
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AKTUALNOŚCI

 Już 2261 osób odebrało, a 511 giżycczan czeka na informację 
z Urzędu Miejskiego o możliwości odbioru swojej Giżyckiej Karty 
Mieszkańca (dane z 20 lipca). Przypomnijmy, iż dokument przysługuje 
każdemu, kto deklaruje miasto nad Niegocinem jako miejsce swojego 
zamieszkania i rozlicza podatek dochodowy w tutejszej „skarbówce” 
(wnioski można składać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miej-
skim, pokój nr 7 na parterze). GKM uprawnia m.in. do zniżek w korzy-
staniu z miejskich obiektów (np. z pływalni i lodowiska), a niedawno 

KARTA RÓWNIEŻ DLA WETERANÓW program został rozbudowany i mogą do niego przystąpić także wete-
rani misji zagranicznych. Dzięki Karcie można również… spotkać się 
na kolacji z burmistrzem Wojciechem Iwaszkiewiczem, który 
co miesiąc spędza wieczór w towarzystwie sześciu posiadaczy GKM. 
Aby znaleźć się w gronie wybranych przez szefa giżyckiego Ratusza, 
należy za pośrednictwem facebooka przesłać (w prywatnej wiadomości 
na profil burmistrza) zdjęcie swojej Karty lub zgłosić się z dokumentem 
– najlepiej w poniedziałki od godz. 14.00 – do sekretariatu Urzędu Miej-
skiego (opcja dla osób, które nie korzystają z internetu).                             
           Bogusław Zawadzki

Giżycko już po raz drugi było przystankiem dla turystycznego 
pociągu, prowadzonego przez zabytkowy parowóz z Wolsztyna. 
Skład z czterema wagonami gościł w naszym mieście 23 lipca 
(przed południem można było wybrać się nim do Ełku i wrócić 
wieczornym kursem) w ramach wydarzenia „Mazury 2018 – Po-
ciągiem wokół Pojezierza” (20-24 lipca), nad którym patronat ob-
jął Burmistrz Giżycka. Na trasie przejazdu parowozu znalazło się 
26 większych miast (m.in. Warszawa, Poznań, Toruń, Grudziądz, 
Bydgoszcz), a na Mazurach pociąg – oprócz giżycczan - mogli 
podziwiać także mieszkańcy Olsztyna, Iławy, Mrągowa, Ornety, 
Szczytna, Braniewa, Ełku, Olecka.                           bz

Proszę wsiadać, drzwi zamykać!

Oko w oko z pędzącym parowozem stanął nasz nieustraszony mistrz 
fotografii Tomasz Karolski

    
… i wygraj zestaw upominków z miast partnerskich Giżycka (m.in. koszulki, czapeczki, bidony i kubki). 

Na Państwa propozycje czekamy do 20 sierpnia – piszcie na adres redakcja@gizyckopl 
lub w komentarzach na naszym facebookowym profilu („Miesięcznik MOJE Giżycko”)

Charakterystyczne białe „motorki” (uruchamiane za pomocą 
aplikacji) można było spotkać w różnych punktach miasta. Sądząc 
po częstotliwości zmian miejsc parkowania jednośladów idea wpro-
wadzenia ekoskuterów spodobała się mieszkańcom i turystom. 
Choć z drugiej strony trochę wody jeszcze chyba upłynie, nim przy-
zwyczaimy się do sytuacji, gdy ktoś zostawia pojazd w dowolnym 
miejscu, a chwilę później na naszych oczach odjeżdża nim ktoś 
inny…

– Skutery będą u nas jeszcze w sierpniu – zapewnia burmistrz 
Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, dodając, iż miasto stawia na 
elektromobilność i ekologię. – Wkrótce pojawią się także miejskie 
rowery.

W tym miejscu warto przypomnieć o jeszcze jednym udogodnie-
niu transportowym, wprowadzonym w Giżycku na początku waka-
cji. Mowa o bezpłatnych autobusach miejsko-gminnej komunikacji, 
kursujących zarówno po terenie miasta, jak i gminy Giżycko. Z dar-
mowych kursów mieszkańcy i turyści mogą korzystać (na razie) do 
końca roku.          Bogusław Zawadzki

Stawiamy na elektromobilność i ekologię
Są wygodnym i dosyć szybkim – jak na jednoślad o takiej mocy – środkiem transportu, można nimi dojechać 
praktycznie w każde miejsce. Nie generują hałasu ani spalin, gdyż jako pojazdy przyjazne dla środowiska jeżdżą 
na prąd. Elektryczne skutery – bo o nich mowa – testowaliśmy w lipcu w Giżycku. 

KONKURS! Dokończ zdanie: GIŻYCKO? LUBIĘ, BO...
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4 AKTUALNOŚCI

Klaps na jachcie
Tegoroczne otwarcie „Visa Kina Letniego” w Giżycku 
odbyło się w iście hollywoodzkim stylu, z tradycyjnym 
czerwonym dywanem i przepięknym mazurskim wie-
czorem w tle. Gośćmi specjalnymi lipcowej inaugura-
cji nad Niegocinem byli: znana prezenterka Patricia 
Kazadi i popularny aktor Piotr Głowacki, a pierwszy 
mazurski filmowy klaps miał miejsce – a jakże! – na 
jachcie. 

„Visa Kino Letnie” to zdecydowanie największe promocyjne 
przedsięwzięcie Giżycka, w którym nasze miasto (dzięki pozyskanym 
funduszom unijnym) ma zaszczyt od kilku lat uczestniczyć wespół z 
dwoma znanymi kurortami: Zakopanem i Sopotem. Atutem Giżycka 
jest niewątpliwie możliwość oglądania filmów z łodzi zacumowanych 
przy nabrzeżu (z myślą o kinomanach - żeglarzach uruchomiono czę-
stotliwość radiową 90,1 MHz). W lipcu w plenerowym kinie w porcie 
„Ekomarina” obejrzeliśmy osiem filmów, w sierpniu czeka nas dzie-
sięć projekcji, podczas których zobaczymy sześć nowych obrazów i 
cztery dzieła, które wyświetlano już w pierwszym wakacyjnym miesią-
cu. Początek wszystkich seansów o godz. 21.00, wstęp jest – oczywi-
ście – bezpłatny.                                         Bogusław Zawadzki

VISA KINO LETNIE 
PORT „EKOMARINA”

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” 
30 SIERPNIA (CZWARTEK) – „Pomiędzy słowami” 

Za chwilę pierwszy mazurski klaps tegorocznego „Visa Kina Letniego”…

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz (pierwszy z prawej) w do-
borowym towarzystwie na „ściance” podczas sopockiej inauguracji 
„Visa Kina Letniego”

Fot. 1
Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Fot. 2
Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

„Szef” odwiedził kino „Nowa Fala”
Oficjalną inaugurację „Visa Kina Letniego” poprzedził seans polskiego filmu „Tarapaty” w kinie „Nowa 
Fala” i spotkanie z odtwórcą roli „Szefa” Piotrem Głowackim. Po projekcji aktor opowiadał o swojej 
pracy, odpowiadał również na pytania z widowni. Spotkanie zwieńczyła krótka sesja fotograficzna, 
przysłowiowe „pięć minut” mieli również łowcy autografów.         bz

Pytania aktorowi zadawali nie tylko najmłodsi widzowie Mazurskie selfie, czyli Piotr Głowacki i giżycczanie
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5INWESTYCJE

Każdy dzień przybliża nas do zakończenia dużych inwestycji prowadzonych na terenie miasta. Pogoda w ostatnich tygodniach sprzyjała wyko-
nawcom nawierzchni bieżni na stadionie MOSiR, dzięki obiekt przy ul. Moniuszki nareszcie wygląda tak, jak powinien wyglądać już dawno temu. 
Teraz czas na odbiór prac. Do końca sierpnia przedłużono terminy robót przy SP 4 i SP 3 (gdzie już niebawem zostanie otwarty okazały kompleks 
sportowo – rekreacyjny), wyraźne postępy widać również na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic: Nowowiejskiej i Świderskiej z szosą Obwodową. 
Powoli kończą się prace w porcie „Ekomarina”, gdzie powstaje nowa baza żeglarska, trwają roboty termomodernizacyjne w kilku miejskich obiektach, 
„rozkręca się” również budowa nowej kładki na kanale Łuczańskim. W mieście przybyło miejsc parkingowych (na ul. Mickiewicza i Konarskiego), a 
nowe oblicze zyskała tzw. dzika plaża przy ul. Jeziornej.                                               Bogusław Zawadzki

Stadion wypiękniał, rondo nabrało kształtu

Poliuretanowa bieżnia „odmłodziła” stadion MOSiR, który przez długie 
lata był jednym z najmniej estetycznych obiektów sportowych w regionie

A to już rondo, które – jak widać – wreszcie zaczyna nabierać kształ-
tów. Zakończenie prac planowane jest pod koniec września

Przy SP 3 zamontowano już przyrządy w siłowni zewnętrznej, pojawiły 
się także urządzenia na placu zabaw. Miłośnicy gier zespołowych nie 
mogą się już doczekać „chrztu bojowego” boisk do piłki nożnej, siat-
kówki i koszykówki

Do końca wakacji czas na zakończenie robót ma wykonawca boisk i 
toru rolkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4. Na razie nawierzchnię 
piaszczystą zastąpiła asfaltowa

Poznają Państwo? Tak, to giżycki basen. Chwilowo bez wody, która po-
jawi się w nim ponownie za kilka tygodni – po zakończeniu trwającego 
od kilku dni remontu niecki

Na budowie kładki praca wre, choc przeprawa na kanale Łuczańskim 
ma być gotowa dopiero w przyszłym roku
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6 AKTUALNOŚCI

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY
1. ORGANIZACJA DNIA OTWARTEGO „MAZURY 
HIP-HOP FESTIWAL”. Kategoria: kultura. Liczba 
punktów: 1069. Wartość: 50 000 zł. Opis: do przyszło-
rocznej edycji MHHF zostanie dodany czwarty dzień – Dzień 
Otwarty. Będzie on pierwszym dniem Festiwalu, organizowa-
nym w twierdzy Boyen oraz na terenie miasta w nowoczesnej 
architekturze powstającej kładki nad kanałem Łuczańskim. 
Podczas Dnia Otwartego planowane są warsztaty techniki ra-
perów i DJ-ów, rymowania, podstaw tańca hip-hop, posługi-
wania się mikrofonem, freestylowania, malowania graffiti przy 
mechanicznym odtwarzaniu muzyki hip-hop. 

2. REGATTA CLEANING SERVICE. Kategoria: eko-
logia. Liczba punktów: 949. Wartość: 50 000 zł. Opis: 
zakup trzech modułowych pływających platform o wymiarach 
3,5 m x 2 m (wyposażonych m.in. w pojemniki na śmieci i toa-
lety, koła ratunkowe, drabinki, barierki), służących do obsługi 
regat i innych imprez odbywających się na wodzie. 

3. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO – LITEWSKIEJ. 
Kategoria: edukacja. Liczba punktów: 941. Wartość: 
48 935 zł. Opis: głównym założeniem projektu jest poznanie 
kultury, tradycji i historii obu krajów, obalenie stereotypów i 
nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami.

4. BOJEROWE GIŻYCKO. Kategoria: sport. Liczba 
punktów: 659. Wartość: 50 000 zł. Opis: wyposażenie 
Giżyckiej Grupy Regatowej w regatowy sprzęt bojerowy. Ko-
nieczne jest dokupienie m.in. masztów, kadłubów, płozownic, 
żagli. Projekt przewiduje zakup 4-5 używanych bojerów klasy 
DN z masztami i płozownicami oraz ewentualnie nabycie drob-
nego sprzętu (płozy) do klasy ICE-OPTYMIST. 

5. GIŻYCKA PĘTLA ROWEROWA. Kategoria: archi-
tektura, infrastruktura, urbanistyka. Liczba punktów: 646. 
Wartość: 100 000 zł. Opis: projekt zakłada realizację kon-
cepcji dopuszczenia ruchu rowerowego po chodnikach wybra-
nych ulic w Giżycku. 

6. WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW BEZDOMNYCH 
ZWIERZĄT. Kategoria: ekologia. Liczba punktów: 
632. Wartość: 10 000 zł. Opis: postulat zakupienia około 
tony suchej karmy dla bezdomnych kotów na terenie Giżycka. 

HIP-HOP NAJLEPSZY, PĘTLA NAJDROŻSZA
Dwanaście projektów złożonych do Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019 doczeka 
się realizacji w przyszłym roku. W głosowaniu na 29 propozycji, które pomyślnie przeszły 
weryfikację komisji ds. GBO, najwięcej punktów (1069) giżycczanie przyznali organizacji 
dodatkowego, otwartego dnia „Mazury Hip-Hop Festiwal”, ale najwięcej pieniędzy (100 ty-
sięcy złotych) wydamy na „Mazurską Pętlę Rowerową”. 

Zmiana zasad głosowania w tym roku (m.in. poprzez wprowadzenie spersonalizowanych kart do głosowania) niewątpliwie miała wpływ na 
zmniejszenie liczby oddanych głosów. Warto przypomnieć, iż podczas poprzedniej edycji GBO wpłynęło 4345 wypełnionych kart, przy których 
zaledwie 418 tegorocznych głosów wygląda – delikatnie rzecz ujmując – dość skromnie. Nie o ilość, ale o jakość się jednak rozchodzi, co często 
podkreślali mieszkańcy, chwaląc wprowadzenie nowych, sprawiedliwszych – ich zdaniem – reguł głosowania.

Największym uznaniem głosujących cieszyły się propozycje w kategorii „kultura”, które aż cztery zostaną zrealizowane w ramach przyszło-
rocznego budżetu. Wykonane zostaną również trzy projekty z grupy „ekologia”, po dwa ze „sportu” i „edukacji” oraz jeden z „architektury, infra-
struktury i urbanistyki”. Łączna wartość zwycięskich projektów wynosi 426 tysięcy złotych.                  Bogusław Zawadzki

7. BEZPIECZNE GIŻYCKO, CZYLI UMIESZCZENIE 10 
DEFIBRYLATORÓW AED W PRZESTRZENI MIASTA. 
Kategoria: edukacja. Liczba punktów: 554. Wartość: 
50 000 zł. Opis: umieszczenie 10 defibrylatorów w budynkach pu-
blicznych, w których nie ma tego typu urządzeń. 

8. TENIS DLA WSZYSTKICH – BEZPŁATNE OGÓLNO-
DOSTĘPNE KORTY TENISOWE. Kategoria: sport. Licz-
ba punktów: 448. Wartość: 40 000 zł. Opis: projekt obejmuje 
bezpłatne korzystanie z odkrytych kortów ziemnych i ze sprzętu, do-
stosowanego do wieku i umiejętności uczestnika programu. 

9. DZIECI PRZYJACIÓŁMI ZWIERZĄT. Kategoria: eko-
logia. Liczba punktów: 355. Wartość: 15 000 zł. Opis: orga-
nizacja dwóch imprez pod hasłem: „Dzieci przyjaciółmi zwierząt”. Ce-
lem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt i ich potrzeby 
oraz obowiązki człowieka wobec nich. 

10. GIŻYCKA BIBLIOTEKA CHUSTOWA. Kategoria: 
kultura. Liczba punktów: 301. Wartość: 6000 zł. Opis: za-
kup 9 chust i 8 nosideł od polskiego producenta.

11. GIŻYCKA BIBLIOTEKA RODZICIELSKA. Katego-
ria: kultura. Liczba punktów: 230. Wartość: 1200 zł. Opis: 
rodzicom proponowane są książki dotyczące rodzicielstwa i jego 
aspektów, koncentrujących się na wychowaniu w duchu rodzicielstwa 
bliskości i bez przemocy. Sugerowana lokalizacja: lokal gastrono-
miczny, co zwiększy dostępność do GBR. 

12. WYSTAWA ZDJĘĆ Z OKAZJI DNIA MATKI: HISTO-
RIE NASZE CODZIENNE. Kategoria: kultura. Liczba 
punktów: 209. Wartość: 4900 zł. Opis: pomysł na uhonoro-
wanie matek w dniu ich święta. Planowanych jest 20 zdjęć różnych 
kobiet wraz z krótkimi historiami bohaterek. Wystawa ma stanąć w 
miejscu publicznym (np. na pasażu Portowym). 
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… oferowanej w Punkcie Konsultacyjnym 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej (ul. Sikorskiego 3b, budynek Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej, tel. 87/428 51 63):
KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA 
dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach 
będących następstwem nadużywania alkoho-
lu - poniedziałek, godz. 16.00-18.00,  środa, 
godz. 15.00-18.00
POMOC PSYCHOLOGICZNA dla 
osób uzależnionych od alkoholu, środków 
psychotropowych, konsultacje dla rodziców 
(problemy wychowawcze) - środa, godz. 
17.00-19.00
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE 
dla osób uzależnionych i po leczeniu odwy-
kowym - wtorek, godz. 15.00-17.00, czwartek, 
godz. 17.00-19.00 (grupa wsparcia)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE 
w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uza-
leżnionych od alkoholu i substancji psycho-
tropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców 
- wtorek, godz. 15.30 - 17.30

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

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

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

i
Punkt Paszportowy 

(UM, pokój nr 4b, tel. 87-732-41-63)

GIŻYCKI WIECZÓR 
Z PASZPORTEM I 

DOWODEM OSOBISTYM

8 sierpnia (środa)

CZYNNE DO GODZ. 20.00

CZTERNAŚCIE OBROTÓW
Prezentujemy sierpniowy har-

monogram obrotów mostu na ka-
nale Łuczańskim, przypominając, 
iż w pilnych przypadkach należy 
skontaktować się z obsługą mostu 
(tel. 726-888-878). 

Obrazy na czterech ścianach stacji – 
zgodnie z zaleceniami Ratusza – nawiązu-
ją do Giżycka i Mazur. Ich  autorem jest 
Dawid Wojda – zwycięzca ogłoszonego 
przez miasto konkursu na mural na pasa-
żu. Jego propozycja została jednogłośnie 
wybrana spośród 14 projektów, a po efek-
tach tygodniowej pracy artysty z Koszalina 
widać, że członkowie komisji naprawdę 
znali się na sztuce. 

        bz

Krótko mówiąc: majstersztyk!
Znakomity był już sam projekt, ale wykonanie dosłownie zapiera dech w 
piersiach. Na pasażu Portowym – a dokładniej: na budynku stacji trans-
formatorowej – powstało w lipcu prawdziwe arcydzieło. W opinii wielu 
mieszkańców Giżycka jest to zdecydowanie najlepsze z dotychczaso-
wych graffiti w naszym mieście. 

Dawid Wojda podczas pracy na ostatniej ścianie budynku stacji na pasażu

Konia z rzędem temu, kto nie zawiesi oka na 
tym grafficiarskim arcydziele

Co jest dla Ciebie ważne? O czym ma-
rzysz? Co czujesz? O czym myślisz? Podczas 
zajęć terapeutycznych „Piękny umysł” z taki-
mi właśnie pytaniami zmierzyli się uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gi-
życku. Swoje odpowiedzi przenieśli na papier, 
a na podstawie tego, co narysowali i powie-
dzieli, powstały proste grafiki, przedstawia-
jące codzienne myśli i uczucia osób chorych 

Odpowiedzi w grafikach
psychicznie i upośledzonych umysłowo. Do 
10 sierpnia grafiki te można oglądać w giżyc-
kim porcie „Ekomarina”, przez dwa tygodnie 
(10-24 lipca) prace i przedmioty codziennego 
użytku, wykonane przez podopiecznych ŚDS 
były również wystawione w wyremontowanym 
warsztacie zbrojmistrza w twierdzy Boyen. Od 
1 września będzie je można zobaczyć w Urzę-
dzie Miejskim.                   ŚDS w Giżycku
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„Freya” we Flotylli, „Himera” z zegarkami
Giżyckie Dni Oldtimerów, zorganizowane po raz siódmy w porcie „Eko-

marina”, przeszły już do historii. W tegorocznej imprezie wzięły udział 33 za-
łogi, w tym – uwaga! – 3 ekipy bez… jachtów!

– Ich łodzie są obecnie remontowane, ale to nie było dla żeglarzy prze-
szkodą w uczestnictwie w GDO – mówi Dariusz Klimaszewski, kie-
rownik giżyckiej „Ekomariny”.

Jednym z punktów trzydniowego wydarzenia były regaty na Niegocinie, 
które najmilej wspominać będzie zwycięski team „Omegi VA-159” z kapita-
nem Andrzejem Wiszniewskim. Podium uzupełniły: „Admirał” Wal-

demara Marka Niemyjskiego i „Zozol” Andrzeja Dziedzica. 
W corocznym konkursie na najsympatyczniejszą załogę bezkonkurencyjna 
okazała się „Himera”, wyprzedzając „Migotkę” i „Płynący Obłok”. Członko-
wie najlepszej ekipy oraz wskazany przez los przedstawiciel głosujących 
otrzymali markowe żeglarskie zegarki „Nautica”, ufundowane przez Marka 
Świętochowskiego. Ostatnim akordem VII Giżyckich Dni Oldtimerów 
było nadanie przez burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza tytułu „Ho-
norowej Jednostki Flotylli Miasta Giżycka”. W tym roku miano to uzyskał jacht 
„Freya” Sławomira Orłowskiego.             Bogusław Zawadzki

„Himera” po raz pierwszy uczestniczyła w Giżyckich Dniach Oldtime-
rów. Głosujący uznali jej załogę za najsympatyczniejszą Efektowna wieczorna prezentacja jachtów w pełnym ożaglowaniu 

Na straganie w dzień lipcowy…
Kiepska – jak na pierwszy miesiąc wakacji – aura nie pokrzyżowała planów organizatorom tegorocznego Jarmarku Świętego Brunona na 

pasażu Portowym. W drugą wakacyjną niedzielę swoje arcydzieła zaprezentowali tam m.in. mistrzowie rękodzieła i kulinariów. Imprezę zakończył 
koncert Kapeli Praskiej, która przypomniała giżycczanom największe szlagiery starych warszawskich podwórek.          Bogusław Zawadzki

Jarmark był kolejną okazją do wsparcia rehabilitacji Antosia Żochow-
skiego z Giżycka. Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz sprezentował dziel-
nemu maluchowi wypatrzonego na straganie … „Anioła dla Antosia”

Gwiazdą tegorocznego Jarmarku była Kapela Praska, która – co widać na 
załączonym obrazku – zaprezentowała się giżycczanom nie tylko na scenie

Zapachy ze stoiska ze swojskimi wędlinami sprawiały, że nie sposób było 
przejść obok niego obojętnie

Można mieć wątpliwości, czy widoczny z prawej parasol spełniłby swoją 
rolę podczas deszczu, ale z całą pewnością jest to prawdziwe arcydzieło
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Się kręci, czyli dwukołowców świętowanie
O tym, że dwa kółka wcale nie muszą być gorsze od czterech (a w niektórych sytuacjach ich wyższość nie podlega 
dyskusji), przekonywali tubylców i turystów organizatorzy corocznego Giżyckiego Święta Rowerów. W trzecią lipco-
wą sobotę na plaży miejskiej można było sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu jednośladem na trasie slalo-
mu i po „ósemce” (a przy tym zostać za to nagrodzonym), obejrzeć pokazy freestyle BMX, breakdance czy aikido, a 
także skorzystać z usług fachowca, który za zwykłe „dziękuję” przeglądał rowery, usuwając z nich potencjalne uster-
ki. Organizatorem Giżyckiego Święta Rowerów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.                   Bogusław Zawadzki

Tak, w tym roku to już XXV Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych w Gi-
życku! W dniach 17-19 sierpnia zapraszamy do gościnnego portu „Ekomarina”. 
Pogoda zamówiona, także zapewniamy trzy dni sportowej rywalizacji na jezio-
rze Niegocin w klasach mistrzowskich T1, T2, T3 i Tango, w „Błękitnej Wstędze 
Jeziora Niegocin” jachty w klasie Open, Sigma Active oraz – mamy nadzieję, że 

Ćwierćwiecze kabinowego championatu
w tym roku pojawi się – Albatros 430 i na stałe Katamaran. Ponadto Korsarze 
jak co roku będą rywalizowali w Korsarskich Regatach o Łuskę Trzeciego Lesz-
cza. W sobotę (18 sierpnia) pierwszy wyścig będzie również sklasyfikowany do 
V Memoriału Jacka Orlińskiego, natomiast następnego dnia planujemy otwarty 
wyścig  Open o Puchar XXV-lecia MPJK w Giżycku dla uczestników Mistrzostw 
i wszystkich chętnych żeglarzy (załóg), przebywających w tym czasie w Giżyc-
ku. Istnieje możliwość zgłoszenia innych klas – warunek: minimum 5 jachtów i 
zgłoszenie u organizatorów do 6 sierpnia.

Wieczorami uczestników MPJK zapraszamy – jak co roku na tradycyj-
nego mazurskiego grilla i regatową ucztę „kurczak po giżycku”. W czasie 
dnia promujemy i wspieramy projekt „Ścigamy się bez promili”. Od 16 do 20 
sierpnia w Biurze Regat będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną po-
święconą ćwierćwieczu organizacji Mistrzostw Polski Jachtów Kabinowych 
w naszym mieście. W sobotę (18 sierpnia) w godzinach 12.00-14.00 zapra-
szamy wszystkich chętnych – głównie dzieci z rodzicami – do uczestnictwa 
w różnych konkursach i quizach (port „Ekomarina” przy Biurze Regat). Dla 
uczestników i zwycięzców przewidujemy ciekawe nagrody.
Czekamy na Was!
Organizatorzy MPJK: KTŻ Szkwał i „Ekomarina” Giżycko

Bezkolizyjna jazda po „ósemce” to naprawdę spore wyzwanie zarówno 
dla przedstawicieli młodego, jak i starszych pokoleń rowerzystów

Tę część imprezy na plaży miejskiej nazwano „slalomem rodzinnym”, 
a nasze zdjęcie doskonale wyjaśnia genezę tego określenia 

Sporo działo się na scenie amfiteatru nad Niegocinem, co sprawiło, że 
na widowni zasiedli nie tylko miłośnicy jazdy na dwóch kółkach

Co łączy breakdance z rowerami? Na przykład to, że efektowne pokazy 
taneczne można obejrzeć co roku podczas Giżyckiego Święta Rowerów
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PROGRAM ŚWIĘTA TWIERDZY BOYEN

9-12 SIERPNIA
- jarmark z kulinariami regionalnymi i rękodziełem (dziedziniec twierdzy)
- wystawa akordeonów z kolekcji Pawła Nowaka (warsztat zbrojmistrza)

9-10  SIERPNIA
- kino w 3D (w kopule o każdej pełnej godzinie będą wyświetlane naprze-
miennie trzy filmy: „Od Ziemi do wszechświata”, „Bój o twierdzę Boyen” 
oraz „Widzenie! Podróż fotonu zajmuje przestrzeń, czas i umysł”. Pierw-
szy seans o godz. 10.00, ostatni - o godz. 19.00

10 SIERPNIA
- defilada historyczna ulicami miasta (zbiórka na pasażu Portowym o 
godz. 16:30)

11 SIERPNIA
- „Bój o twierdzę” - największa w Polsce inscenizacja pierwszowojenna 
(majdan, godz. 17.30)
- koncert „Vivat Niepodległa” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „Pro-
gress” (godz. 20.00)
- wachlarzowy pokaz fajerwerków (majdan, godz. 21.30)

11-12 SIERPNIA
- kreatywne warsztaty dla całych rodzin (godz. 12.00, stajnia z wozownią)

12 SIERPNIA
- pokaz wyszkolenia i wyposażenia Wojska Polskiego, przygotowany 
przez 15. Giżycką Brygadę Zmechanizowaną, miasteczko zabaw dla 
dzieci, konkursy

Parkowe preludium do „Operacji Boyen”
Czerwcowy piknik historyczny „Przybyły Legiony 
na Mazury” w parku przy ul. Moniuszki był jedynie 
przygrywką do tego, co czeka nas w drugim 
miesiącu wakacji. 9 sierpnia rozpoczyna się 
bowiem czterodniowe Święto Twierdzy Boyen, 
którego najważniejszym punktem będzie efektowna 
inscenizacja z okresu Wielkiej Wojny (11 sierpnia). W 
spektaklu z wykorzystaniem kawalerii konnej, artylerii 
i najnowszych zdobyczy pirotechniki weźmie udział 
około 300 rekonstruktorów z Polski, Litwy, Rosji, 
Niemiec i Białorusi.                     Bogusław Zawadzki

Jak ten czas leci! Niedawno szkolna gawiedź cieszyła się z dwu-
miesięcznej laby, a tu już połowa kanikuły za nami. Wiemy jednak, że 
wśród Was, Drodzy Czytelnicy, są też tacy, którzy nie mogą się już do-
czekać końca wakacji. A dokładniej: Kolorowego Zakończenia Wakacji, 
które w tym roku zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Podczas tradycyjnej 

imprezy na plaży miejskiej (Eksplozja 
Kolorów i Festiwal Laserowo - Fajer-
werkowy) w górę jak zwykle pofruną 
kilogramy proszku holi, na scenie za-
grają dla Was: DJ Matt5ki i Cała Góra 
Barwinków, ale największą gwiazdą 
wakacyjnego ostatniego sierpniowe-
go weekendu będzie – oczywiście – 
Andrzej Gromala, czyli Gromee, 
tegoroczny reprezentant Polski na Fe-
stiwalu Piosenki Eurowizji. Na Koloro-
we Zakończenie Wakacji zapraszamy 
25 sierpnia.                                     bz

Kolorowy finisz wakacji z Gromee’m

Kolorowa tradycja – wyrzut kolorów holi
Gromee jest jednym z najpopu-
larniejszych polskich DJ-ów

„Przybyły Legiony na Mazury”, spotkanie dwóch burmistrzów: współ-
czesnego - Wojciecha Iwaszkiewicza (z lewej) i dawnego - Philipa Frie-
dricha Hahnriedera (w tej roli Wojciech Chodakowski)

Impreza w parku przy ul. Moniuszki była okazją do zaprezentowania 
grup rekonstrukcyjnych

Historią naszego miasta interesują się – jak widać – mieszkańcy w róż-
nym wieku
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Cztery dni, cztery wspaniałe koncerty w kościele, na statku (podczas rejsu), w GCK i na plaży miejskiej. „Giżycko Baroque Festival” to 
wydarzenie dla prawdziwych koneserów muzyki, którzy komplementowali jego nową, rozszerzoną formułę. Kto wie, czym za rok zaskoczy 
nas koordynator lipcowej imprezy Krzysztof Sokołowski, pochodzący znad Niegocina założyciel „Masovia Baroque Orchestra”, który 
od lat próbuje zaszczepić giżycczanom miłość do muzyki klasycznej (wcześniej organizował u nas m.in. „Lato z Haendlem”). 

                         Bogusław Zawadzki

Barok na wodzie i na lądzie

Inauguracyjnego koncertu w sanktuarium Świętego Brunona wysłu-
chali m.in. burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz z małżonką Małgorzatą 
oraz ksiądz dziekan Zdzisław Mazur, proboszcz najstarszej giżyckiej 
świątyni Drugi dzień GBF i klimatyczny koncert na statku „Olimpia”

Uśmiech jednej z najmłodszych uczestniczek koncertu w GCK to naj-
lepsza odpowiedź na to, czy publiczności się podobało

Finałowa odsłona „Giżycko Baroque Festival” – wieczorny koncert na 
plaży miejskiej

POWODZENIA, PANIE GENERALE! DZIĘKUJEMY ZA DWA LATA!
Tradycyjnie w lipcu swoje święto obchodziła 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego. 
Głównym punktem kilkudniowych uroczystości był apel na placu Piłsudskiego, podczas którego dowódca Bry-
gady gen. dr Jarosław Gromadziński uhonorował 129 „Zawiszaków” Odznaką Pamiątkową 15. GBZ. 

Podczas apelu stu żołnierzy Brygady (na 100-lecie odzyskania 
niepodległości) zaprezentowało swoje umiejętności w efektownym po-
kazie walki wręcz z elementami ochrony VIP. Uroczystości na placu 
Piłsudskiego zwieńczyła defilada pododdziałów z udziałem m.in. żoł-
nierzy batalionu Bojowego NATO. Tegoroczne święto było ostatnim, w 

którym w roli dowódcy 15.GBZ wystąpił Jarosław Gromadziński 
(funkcję tę pełnił od 6 maja 2016 roku). Od sierpnia generała można 
będzie spotkać w siedzibie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowa-
nej im. Bolesława Krzywoustego, w której powierzono mu stanowisko 
zastępcy dowódcy. Gratulacje!                       Bogusław Zawadzki

Generał dr Jarosław Gromadziński (drugi z lewej) przechodzi z Bryga-
dy do Dywizji. Powodzenia, Dowódco! W pokazie walki wręcz wzięło udział 100 „Zawiszaków”
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12 WYDARZENIA

„Bajkowe Lato ze Świetlicą” bawi małych giżycczan już od jedenastu lat. Uczestnicy kolejnych imprez dorastają, ale ich następcy nigdy nie będą 
mieli dość zabawy i „Bajkowego”

Lato, zabawa i dzieci – czego chcieć więcej?
Tradycyjnie występ klaunów Rupherta i Rica rozpoczął jedena-

stą już edycję „Bajkowego Lata ze Świetlicą”, uwielbianego przez 
wszystkich milusińskich. W lipcu w ramach „Bajkowego” odbyły 
się cztery imprezy, w sierpniu Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej proponuje kolejne cztery (w tym powtórne 
spotkanie z parą klaunów). W imieniu organizatorów zapraszamy 
wszystkie dzieci w czwartki o godz. 11.00. Szczegóły w ramce.                                       
                 bz

2 SIERPNIA (plac przy kościele Ducha Św. Pocieszyciela)
„Z ekologią za pan brat”

9 SIERPNIA (Szkoła Podstawowa nr 3)
„La Truppa – szczudlarze, animacje i inne atrakcje”

16 SIERPNIA (amfiteatr na plaży miejskiej)
„Ruphert i Rico – Mamo, Tato, co Wy na to?”

23 SIERPNIA (Świetlica Socjoterapeutyczna)
„W afrykańskim rytmie – animacje taneczne i planszówki”

To jeden z atutów (ale nie jedyny) „Silent 
Disco”, czyli „cichej dyskoteki”, która pod ko-
niec czerwca po raz drugi zagościła w naszym 
mieście. Chętnych do zabawy w słuchawkach 
(dzięki którym muzykę słyszy tylko ich posia-
dacz) nie brakowało, co widać na zdjęciach 
Tomasza Karolskiego, ale na wieczor-
ne hałasy znad jeziora (a przynajmniej na od-
głosy z plenerowego „lokalu pod lampionami”) 
nikt się tego dnia nie uskarżał…  
                           bz

Głośno, ale... cicho
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13WYDARZENIA

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji To-
masza Karolskiego z Festiwalu Piosenki 
Żeglarskiej „Szanty z Folkiem”. Impreza 
odbyła się w połowie lipca, a jej areną była 
plaża miejska. Festiwal zorganizowało Gi-
życkie Centrum Kultury. 

Tradycyjnie „Szanty z Folkiem” rozpoczęły „Szantki dla dzieci”, które 
poprowadziła Grażyna Darska z Giżyckiego Centrum Kultury

Rzeszowska formacja „Klang” zaśpiewała „na do widzenia” podczas 
„Szantek” i „na dobry wieczór” podczas koncertu głównego 

Pogoda w lipcu, niestety, nie zawsze rozpieszczała. Sobotni koncert też rozpoczął się przy „płaczącym” niebie, ale po godzinie deszcz przestał 
padać, co – jak widać na naszych zdjęciach – pozytywnie wpłynęło na frekwencję 

Dominika Żukowska i Andrzej Korycki – duet, którego można słuchać 
bez końca

Przejechali całą Polskę, by zaśpiewać dla giżycczan – grupa „Banana 
Boat” z Sosnowca

To nie „Taniec z Gwiazdami” – to „Szanty z Folkiem”, a dokładnie: 
zespół „Duan” i tancerze

Mocny akord na zakończenie tegorocznego Festiwalu – na scenie „Mie-
tek Folk”



14 WYDARZENIA

W tym roku wszyscy pomagamy Antosiowi Żochowskiemu – małemu giżycczanino-
wi, 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 wydat-
kami. Wszystkim, którzy chcieliby pomóc w leczeniu Antosia, podajemy numer konta:

POMAGAJMY ANTOSIOWI! 

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

A TAK BAWILIŚMY SIĘ NA POPRZEDNICH PIKNIKACH

PIKNIKOWE ATRAKCJE
  
- planetarium z projekcją bezpłatnych fil-
mów dla dzieci 
- pokazy sprzętu 15. Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej, Komendy Powiatowej 
Policji w Giżycku, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku i 
Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego 
- możliwość wykonania odcisków papi-
larnych dłoni oraz wiele innych atrakcji, 
przygotowanych przez Straż Graniczną z 
Kętrzyna 
- plac zabaw dla dzieci z animatorami, za-
bawki dmuchane (ścianka wspinaczkowa, 
bungee run, basen z kulkami, wirujące pił-
ki), malowanie buziek 

Przyjdź na Piknik i wesprzyj sześciolatka!
Na wakacyjny Piknik Rodzinny, czyli trzy godziny fantastycznej zabawy, zaprasza giżycczan i turystów burmistrz 
Wojciech Iwaszkiewicz. Impreza, której towarzyszyć będzie zbiórka pieniędzy na rzecz walczącego z dystrofią 
mięśniową 6-letniego Antosia Żochowskiego, odbędzie się 18 sierpnia na plaży miejskiej. 

Koordynator Pikniku dr Katarzyna Ka-
rolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Giżycku zapowiada, że 
atrakcji nie zabraknie zarówno dla młodszych, 
jak i tych nieco starszych uczestników impre-
zy. Będą występy artystyczne, konkursy, bajki, 
przedstawienie teatralne, a także spotkanie z 
profesjonalnym iluzjonistą Rafałem Mulką 
(uczestnikiem popularnego TVN-owskiego 
show „Mam Talent”), który przeniesie nas w 
świat magii. Na plaży pojawią się także przed-
stawiciele służb mundurowych i ratunkowych, 
dzięki którym na chwilę uda się spełnić marze-
nia wszystkich marzących o byciu strażakiem 
czy policjantem. A dzięki Państwu może udać 
się coś jeszcze – spowolnić postępującą cho-
robę małego Antosia Żochowskiego, 
wymagającego stałej i kosztownej rehabilita-
cji. Arcyważna jest każda złotówka, każdy pły-

nący z serca gest. Prosimy – nie przechodźcie 
Państwo obojętnie obok wolontariuszy z pusz-
kami. Początek sierpniowej imprezy na plaży 
miejskiej o godz. 14.00. 

                     Bogusław Zawadzki

PROGRAM 
PIKNIKU RODZINNEGO 

 
14.00 – powitanie  
14.10 – występ zespołu AQQ
14:25 – I KONKURS 
14.35 – pokaz iluzjonisty Rafała Mulki
15:05 – spektakl „Czerwony Kapturek” 
16:05 – II KONKURS
16:20 – występ zespołu AQQ
16:30 – pokaz iluzjonisty Rafała Mulki
17:05 – zakończenie 
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15WYDARZENIA

5 SIERPNIA
Maria Należyty (sopran) – Polska
Piotr Należyty (bas) – Polska
Karol Rynkowski (organy) – Polska
Łukasz Wroński (organy) – Polska

12 SIERPNIA
Trio Magistrai – Litwa:
Anielius Lukosiunas (klarnet)
Rimvydas Savickas (klarnet)
Gedyminas Kausylas (birbyne)
Renata Buzenaite (akordeon)
Zita Lukosiunienie (organy)

19 SIERPNIA
Leszek Szarzyński (flet) – Polska
Jerzy Szafrański (obój, rożek angielski) – Polska
Paweł Panasiuk (wiolonczela) – Polska
Kaori Okuzumi (fortepian) – Polska
Małgorzata Buczek (harfa) – Polska
Wojciech Orawiec (fagot) – Polska
Paweł Moszkowicz (organy) – Polska
ZŁOTY LAUR MŁODEGO ORGANISTY
Maciej Lewandowicz (Akademia Muzyczna Wrocław)

26 SIERPNIA
Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego
Katarzyna Rzymska (sopran) – Polska
Mariusz Monczak (skrzypce) – Polska

Festiwal już na półmetku
Za nami pięć, a przed nami jeszcze cztery koncerty w ramach 

41. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, organizowanego 
przez Jerzego Piekarskiego z Centrum Animacji KOA. W 
sierpniu – tak jak w pierwszym miesiącu wakacji – na muzyczne 
uczty w kościele ewangelickim zapraszamy w każdą niedzielę o 
godz. 19.00. Wstęp wolny.                      Bogusław Zawadzki

Jerzy Piekarski – organizator Festiwalu Muzyki Organowej i Kame-
ralnej
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Jeśli tak, to możesz wygrać bilet na fantastyczną zabawę. Ale po ko-
lei. Po ubiegłorocznym sukcesie debiutującej w naszym mieście imprezy 
„Giżycko na fali disco”, która ściągnęła do twierdzy Boyen kilka tysięcy 
fanów muzyki tanecznej, czas na kolejną muzyczną „falę”. 3 sierpnia (pią-
tek) w mieście nad Niegocinem wystąpią: Zenon Martyniuk z ze-
społem „Akcent”, Sławomir Zapała z żoną Magdaleną „Kajrą” 
Kajrowicz - Zapałą oraz Angelika Żmijewska, Paula Kar-
powicz i Justyna Lubas, czyli trio „Top Girls”. To artyści z absolut-
nej „wierchuszki” nurtu disco, znani nie tylko miłośnikom muzyki „prostej, 
łatwej i przyjemnej”, nic zatem dziwnego, że wakacyjny koncert w Giżyc-
ku cieszy się dużym zainteresowaniem. Bilety (cena: do 1 sierpnia – 50 
zł, od 2 sierpnia – 60 zł; dla dzieci do lat 10 – 10 zł) do nabycia w Centrum 
Informacji Turystycznej przy ul. Gen. J. Zajączka oraz w Centrum Po-
dróży przy ul. Dąbrowskiego. Trzy wejściówki można również 
wygrać w naszym konkursie. Otrzymają je autorzy naj-
lepszych – naszym zdaniem – krótkich (maksymalnie 
czterowersowych) rymowanek dotyczących jednego z 

Lubisz się bawić? A umiesz rymować?
wykonawców, których zobaczymy 3 sierpnia. Na Państwa 
propozycje (oceniać będziemy głównie kreatywność autora) czekamy 
do 2 sierpnia (czwartek) do godz. 12.00 pod adresem redakcja@gi-
zycko.pl oraz w komentarzach pod postem na naszym facebookowym 
profilu „Miesięcznik MOJE Giżycko”.

           Bogusław Zawadzki

Podczas inauguracyjnego koncertu giżyckiej publiczności zaprezen-
tował się niemiecki Chór Młodzieżowy „Braunschweig”
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16 WSPOMNIEŃ CZAR

ZE  STAREGO  ALBUMU
Dziś zaglądamy na stronę naszego „Albumu” sprzed czterdziestu lat. We wrześniu 1978 roku na giżyckim 
stadionie odbyła się II Spartakiada Zakładów Pracy, w której – oprócz gospodarzy 
– wystąpiły między innymi reprezentacje Suwałk, Augustowa, Ełku, Gołdapi, 
Pisza, Olecka i Rucianego - Nidy. Jak widać na zdjęciach Marii Szarskiej, 
rywalizowano w wielu dziedzinach – od łucznictwa przez kolarstwo i lekkoatletykę 
po gry zespołowe. Patrząc na fotografię lądującego na piachu skoczka wzwyż czy 
bramkarza heroicznie broniącego dostępu do bramki, jako żywo przypominającej 
toporny stajenny strop, trzeba przyznać, że przez te cztery dekady naprawdę sporo 
się w sporcie zmieniło. Oczywiście znacznie lepiej wygląda też sam stadion przy ul. Moniuszki i tylko szkoda, 
że po Spartakiadzie zostały jedynie wspomnienia. Więcej zdjęć z dawnego Giżycka znajdą Państwo na stronie 
Giżyckiego Archiwum Cyfrowego (gac.gizycko.pl).



17CO JEST GRANE

R E P E R T U A R
            TYTUŁ FILMU              DZIEŃ PROJEKCJI    GODZINA SEANSU   
  „Iniemamocni”        1 - 2 sierpnia  14.00

      „Rampage: Dzika furia”       1 - 2 sierpnia  16.30

       „Tully”         1 - 2 sierpnia  18.50

  „Wyszczekani”        3 - 5 sierpnia   13.00, 15.00
            6 - 7 sierpnia  15.00
            8 - 9 sierpnia  14.00 

       „Jestem taka piękna”       3 - 7 sierpnia  17.15
            8 - 9 sierpnia  16.15

             „Odnajdę Cię”            3 sierpnia  20.00
                 4 sierpnia  21.50
            5 - 7 sierpnia  20.00
            8 - 9 sierpnia  19.00
        10 - 12 sierpnia  20.30
        13 - 14 sierpnia  20.15
               15 sierpnia  19.15
               16 sierpnia  15.00

  „Zimna wojna”            4 sierpnia  20.00

         „Odlotowy nielot”     10 - 12 sierpnia  13.30
        13 - 14 sierpnia  16.00
               15 sierpnia  15.00
               16 sierpnia  13.00

    „Berek”     10 - 12 sierpnia  18.15
        13 - 14 sierpnia   18.00
               15 sierpnia   17.00

  „Whitney”     10 - 12 sierpnia   15.30           
   
      „Jak pies z kotem”           16 sierpnia   17.45
 PO SEANSIE SPOTKANIE 
      Z ROBERTEM WIĘCKIEWICZEM

 „Krzysiu, gdzie jesteś”    17 - 19 sierpnia  13.00, 15.00, 17.00
        20 - 26 sierpnia  15.00, 17.00
        27 - 28 sierpnia   17.00
        29 - 30 sierpnia  16.00                                     

     „303. Bitwa o Anglię”    18 - 28 sierpnia   19.00
        29 - 30 sierpnia                     18.00         

     „Człowiek, który zabił Don Kichota”   24 - 28 sierpnia                     21.00
        29 - 30 sierpnia                     20.00

Robert Więckiewicz gościem giżyckiego kina
Anna Wawrowska, Agnieszka Parafińczuk, Justy-

na Makaryk, Paweł Prusko, Piotr Wawrocki, Agnieszka 
Mickiewicz, Karolina Maziarz, Łukasz Wojtkowski, Irena 
Natkańska i Marek Król – oto zdobywcy bezpłatnych wejściówek 
do kina „Nowa Fala” w naszym (i firmy „Outdoor Cinema”) lipcowym 
konkursie. Laureatom gratulujemy, zachęcając ich do uważnego zapo-
znania się z sierpniowym repertuarem (znowu jest w czym wybierać) i 
kontaktu z obsługą kina (tel. 22/357-78-00) w celu ustalenia terminów 
rezerwacji. A kolejny konkurs znajdą Państwo na naszym facebookowym 
profilu („Miesięcznik MOJE Giżycko”). Wracając do repertuaru 
– kierownik giżyckiego kina Adrian Jagieliński poleca zwłaszcza 
przedpremierowy pokaz filmu „Jak pies z kotem” z Robertem Więc-
kiewiczem w roli Janusza Kondratiuka, który jest… reżyserem 

obrazu. Skomplikowane? Wszystko wyjaśni się podczas jedynego se-
ansu (16 sierpnia o godz. 17.45) oraz spotkania z Robertem Więckiewi-
czem, zaplanowanego tuż po projekcji. Co jeszcze w sierpniu? Ot, choć-
by „Berek” i „Jestem taka piękna” dla amatorów komedii, rodzimy thriller 
„Odnajdę Cię”, brytyjska produkcja „303. Bitwa o Anglię” z Marcinem 
Dorocińskim, biograficzna „Whitney” o jednej z największych gwiazd 
w historii muzyki czy zestaw familijny” „Krzysiu, gdzie jesteś”, „Odlotowy 
nielot” i „Wyszczekani”.  A na zakończenie wakacji film, o którym głośno 
od jakichś… 15 lat, czyli „Człowiek, który zabił Don Kichota”. Po wielu fi-
nansowych i prawnych i finansowych perturbacjach obraz wreszcie trafia 
do dystrybucji. „Podczas festiwalu w Cannes został entuzjastycznie przy-
jęty, czy spełni nasze wysokie oczekiwania i dorówna legendzie, którą 
obrósł?” – zastanawia się Adrian Jagieliński.   Bogusław Zawadzki



18 MAZURY AIRSHOW

Istota tej sentencji w pewnym sensie zawsze była i jest również 
obecnie - szczególnie w przygotowaniach jubileuszowej edycji „Mazury 
AirShow” (4-5 sierpnia) - pewną inspiracją dla organizatorów mazur-
skich pokazów lotniczych. Nie jest łatwo zrealizować w pełnym zakresie 
nasze ambitne zamierzenia,  gdy możliwości pozyskania  niezbędnych 
środków  finansowych nie nadążają  za marzeniami. Pisząc o takim 
aspekcie  nie jest moim celem przedstawienie składników budżetu, a 
tylko zasygnalizowanie, że  rodzaj samolotów oraz  finalny efekt po-
kazów są bezpośrednio związane z wielkością posiadanych środków. 
Niestety, deficyt środków  bardzo istotnie determinuje wszelkie dzia-
łania i wybory organizatorów  MAS 2018 przy pozyskiwaniu  pilotów 
czy zespołów lotniczych. Jest takie biblijne powiedzenie „Z pustego i 
Salomon nie naleje”. No właśnie, prawie tak jak w naszej sytuacji! To 
bardzo dobrze oddaje dylemat organizatorów „Mazury AirShow 2018”. 
Pocieszamy się również żartobliwym stwierdzeniem, że nasz zespół 
wolontariuszy ma zdolność prawie biblijną … zamiany wody w wino i 
dzięki temu przez 19 lat osiąga możliwie najlepszy efekt. O taki również 
efekt zaplanowanego widowiska zabiegamy  podczas jubileuszowych 
pokazów.

Te poprzedzające zdania mają Czytelnika przygotować do zrozu-
mienia sytuacji organizatorów i braku jednoznacznej deklaracji, jakie 
załogi podczas „Mazury AirShow 2018” będę mogły być podziwiane w 
prezentacji dynamicznej nad  Niegocin  oraz na wystawie statycznej  na 
lotnisku Wilamowo. Trudno dziś jednoznacznie zaprezentować pewnia-
ków - przewidywanych uczestników MAS 2018. Mimo takich niezbyt 
klarownych okoliczności zaryzykuje kilkoma informacjami. Chcemy, by 
podczas jubileuszowej edycji na mazurskim niebie zaprezentowali się 
m.in.: „Biało-Czerwone Iskry”, C-130 Hercules,  M-28 Bryza, dwa GPR 
z Mińska, dwa śmigłowce Mi-24, znany już z występów w 2016 i 2017 
r. MiG- 29, RWD 5 oraz  JAK 18 ,Piper Cup i AN-2 WIEDE ŃCZYK, 
Zespół Akrobacyjny z Litwy na JAK 52 i 50 , Uwe Zimmerman na sa-
molocie  Extra 300, zespól wiatrakowców znanych jako „57-y Team”, 
skoczkowie spadochronowi „Sky Magic”, śmigłowiec  EC-120 piloto-
wany przez Wiesława Jabłońskiego, TS-8 Bies pilotowany przez Jana 
Borowskiego oraz Schweizer (Hughes) 269 pilotowany przez Andrzeja 
Szyszkowskiego. Są również duże szanse, że po raz pierwszy zapre-
zentują się u nas zabytkowe Harvardy. Trwają negocjacje! Atrakcją tyl-
ko na naszych mazurskich pokazach zawsze były i będą w 2018 roku 
wodnosamoloty. Na dzień dzisiejszy zapowiada się ich kilkanaście. 
Jako małe statki powietrzne (w większości ultralekkie) i przybywają-
ce z daleka, są – niestety - najbardziej zależne od kaprysów pogody. 
Oczekujemy między innymi na pilotów i wodnosamoloty z Niemiec, 

POKAZY LOTNICZE JUŻ W PIERWSZY WEEKEND SIERPNIA!
Szwajcarii, Austrii, Grecji, Hiszpanii, 
Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, 
Szwecji , Norwegii i Polski. Zapowiada 
się również  dwóch pilotów z USA ma-
jących doświadczenie latania w trud-
nych warunkach Alaski. Będą również 
znani z naszych pokazów Nathali i Ru-
ediger Hahn  (z Niemiec) na samolocie 
PIPER PA -18 SUPER CUPB,  zauro-
czeni od lat Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich – „ambasadorowie” naszego 
regionu i mazurskich pokazów. Naj-
większym wydarzeniem tegorocznych 
pokazów będzie udział legendarnej 
i już 75-letniej latającej łodzi, czyli 
Consolidated PBY-5A CATALINA. W 
ten sposób spełniamy marzenia orga-
nizatorów, zmierzające do zaprezen-

towania  miłośnikom mazurskich pokazów  lotniczych typu samolotu, 
który  m.in. wsławił się rozpoznaniem floty japońskiej podczas bitwy 
o Midway. Oczywiście jak zawsze zaprezentuje się Państwu bardzo 
zróżnicowana „rodzina” samolotów ultralekkich, coraz popularniejszych 
wśród entuzjastów edukacji w zakresie pilotażu. Zapowiadając wstęp-
nie planowanych  uczestników Mazury AirShow 2018  mamy nadzieje 
na sprawienie Państwu wielu miłych wrażeń  w ten pierwszy sierpniowy 
weekend. Gdyby zapowiadane maszyny z różnych powodów (których 
może być wiele) nie dotarły do nas, liczymy na wyrozumiałość przyja-
ciół imprezy. 

Niewątpliwie moim szczęściem (jako sprawcy - inspiratora w 1999 
r. mazurskich pokazów lotniczych) byli i nadal są wspaniali partnerzy, 
wybitni specjaliści, ofiarni społecznicy – wolontariusze. Dzięki losowi za 
taką łaskawość! Cieszy  mnie  również coraz liczniejsze grono przyjaciół 
przybywających na Mazury, by relaksując się wodniacko (na jachtach 
i statkach) czy plażując nad jeziorem stanowić największą  plenerową 
widownię lotniczego wydarzenia w kraju .Zapowiadając  jubileuszowe 
pokazy lotnicze nasuwa się taka sentencja:  „Życia nie mierzy się ilo-
ścią oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach”. I 
niech tak się stanie, by oczekiwane pokazy zapierały dech w piersiach.

A więc do miłego zobaczenia  w strefie pokazów dynamicznych w 
Giżycku nad Niegocinem  oraz na wystawie statycznej samolotów na 
lotnisku Kętrzyn – Wilamowo!

Stanisław Tołwiński
prezes Aeroklubu Krainy Jezior

WARTO WIEDZIEĆ
• w dniach 1-6 sierpnia będzie funkcjonowało Radio AirShow, emi-
tując na częstotliwości  89.1 MHz ciekawostki lotnicze, rozmowy z 
pilotami i informacje o programie pokazów lotniczych
• bloki pokazów lotniczych planowane są 4 sierpnia (sobota) w 
godz. 12.00 -14.00 i 16.00-18.00 oraz 5 sierpnia.(niedziela) w godz. 
11.00-14.00
• komentarza pokazów lotniczych w wykonaniu redaktora - pilota 
Tadeusza Sznuka i pilota Witolda Sokoła (byłego pilota na samo-
lotach MiG-29) będzie można słuchać na jachtach, statkach, brze-
gach jeziora i balkonach przy wykorzystaniu radia, smartfonu czy 
laptopa na częstotliwości  89.1 MHz przez  nasze Radio AirShow 
jeżeli osobiste obowiązki nie pozwolą Państwu na obecność na 
plaży miejskiej, warto zaplanować obejrzenie transmisji live reali-
zowanej w internecie przez Studio TV Mazury AirShow - www.
mazuryairshow.pl  lub  www.lotniskoketrzyn.pl 

„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia”. Maria Skłodowska - Curie
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Cena wzrasta o ponad 8 procent? Możesz odstąpić 
od umowy 
Według nowych przepisów, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę 
o więcej niż 8 procent,  będziesz mógł odstąpić od umowy i nie po-
niesiesz żadnych kosztów. Co więcej, gdy biuro podróży zastrzegło 
w umowie, że wycieczka może podrożeć, jeśli np. wzrosną ceny pa-
liwa, to w odwrotnej sytuacji musi obniżyć cenę imprezy. Nie zmienia 
się, że organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy 
tygodnie przed wyjazdem. Nadal ma do tego prawo tylko w trzech 
przypadkach:
• gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa
• gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe
• gdy wzrosną kursy walut
Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej 
nie może jej zmienić.

Rezygnujesz, bo… np. wybuchł wulkan? Nie zapła-
cisz odstępnego. 
Nowością jest także, że będziesz mógł bez konsekwencji odstąpić od 
umowy, gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu wyjazdu, 
np. panuje tam epidemia, wybuchnie wulkan, jest zagrożenie terrory-
zmem. W takim przypadku organizator zwróci Ci wpłacone pieniądze 
w ciągu 14 dni. Tak jak do tej pory nie poniesiesz kosztów rezygnacji 
także wtedy, gdy biuro podróży zmieni główne warunki imprezy, np. 
jej miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transportu. Gdy jednak 
wprowadzi do programu imprezy nieznaczne zmiany i zastrzegł sobie 
do tego prawo w umowie, takiego prawa nie masz. Ponadto nowe 
przepisy dają możliwości odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy za-
wartej poza lokalem firmy np. u Ciebie w domu, ale tylko gdy nie 
było to wynikiem Twojej wcześniejszej inicjatywy. Oznacza to, że nie 
będziesz mógł zrezygnować bez ponoszenia konsekwencji, np. je-
śli wcześniej zadzwoniłeś do biura podróży i zaprosiłeś agenta do 
siebie. Możesz rozwiązać umowę także w innych sytuacjach, np. z 

WYBIERASZ SIĘ NA URLOP? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!
Z początkiem lipca weszły w życie nowe przepisy do-
tyczące imprez turystycznych i usług powiązanych. 
Dzięki nim konsumenci z całej Unii Europejskiej będą 
chronieni na takim samym poziomie, o czym opowie 
dziś Państwu Katarzyna Tota - Leszczyńska, powiato-
wy rzecznik konsumentów w Giżycku. 

powodów osobistych. Wtedy jednak musisz się liczyć z tym, że biuro 
podróży potrąci sobie uzasadnioną opłatę za odstąpienie. Zgodnie z 
nowymi przepisami może wpisać do umowy, ile ta opłata wyniesie w 
zależności od czasu, w jakim odstąpisz od umowy. Na żądanie klienta 
organizator musi przedstawić uzasadnienie wysokości tych opłat.

Za mało uczestników? Są terminy, w jakich biuro 
musi cię zawiadomić
Biuro podróży - tak jak dotychczas - może zastrzec w umowie, że 
impreza się nie odbędzie, jeśli zgłosi się zbyt mało uczestników. Do 
tej pory organizator sam określał w umowie, do kiedy może ją odwo-
łać. Nowe przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich najpóźniej 
może to zrobić:
• 20 dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni,
• 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni,
• 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza niż 2 dni.
Biuro podróży zwraca wtedy turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 
dni, ale nie płaci im odszkodowania.

Jesteś niezadowolony? Masz 3 lata na dochodzenie 
roszczeń
Do tej pory mogłeś złożyć reklamację w ciągu 30 dni po zakończe-
niu wycieczki. Po 1 lipca ten termin zniknął. Zastrzeżenia do jakości 
usług powinieneś zgłosić jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie 
wyjazdu. Dzięki temu organizator będzie miał szansę usunąć niepra-
widłowości. Jednak swoich praw będziesz mógł dochodzić przez 3 
lata – dopiero wtedy Twoje roszczenia się przedawnią. W praktyce 
oznacza to, że reklamację możesz złożyć nawet po 2 latach i 11 mie-
siącach, jeśli jednak wcześniej nie zgłaszałeś problemów – będzie to 
brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnej obniżki ceny czy rekom-
pensaty. Nowością jest to, że od 1 lipca reklamację możesz złożyć nie 
tylko u organizatora wyjazdu, ale także u agenta, który sprzedał Ci 
wycieczkę. Tak jak dotychczas możesz się domagać obniżenia ceny 
oraz odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody lub 
krzywdy. Jest także minus zmian. Do tej pory przedsiębiorca musiał 
odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobił, 
oznaczało to, że uznał ją za uzasadnioną. Nowe przepisy tej kwestii 
nie regulują.

Biuro podróży bankrutuje? Możesz kontynuować 
urlop
Podróżni zyskają też więcej praw w przypadku niewypłacalności biu-
ra podróży. Do tej pory mogli liczyć na pokrycie kosztów powrotu do 
kraju i zwrot wpłaconych, ale niewykorzystanych kwot. Po 1 lipca jeśli 
biuro upadnie, turyści mogą kontynuować wypoczynek, tak jak było 
to przewidziane w umowie.

DARMOWA APLIKACJA NA URLOP
Prawa pasażera i inne prawa konsumenta możesz 
mieć zawsze pod ręką dzięki aplikacji ECC-Net 
Travel przygotowaną przez sieć Europejskich Cen-
trów Konsumenckich i korzystaj z porad prawnych 
offline będąc za granicą. Aplikacja tłumaczy zwroty i 
wyrażenia na 25 języków, działa w trybie online i jest 
bezpłatna - do pobrania w Google Playstore (Andro-
id), Apple app store (iOS) i Windows Apps+Games-
Store (system Windows Phone). W przypadku pro-
blemów z zagranicznym przedsiębiorcą pomocy i 
porad prawnych konsumentom udziela Europejskie 
Centrum Konsumenckie (www.konsument.gov.pl)
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PIÓRKIEM 

BOCZONIA 

Ja swoją poezją Giżycko promuję,
lecz nic z tego nie mam, uznania nie czuję.
Przecież każdy twórca, nawet mało znany,

rozsławia swe miasto, a nie daje plamy.

Mam swych fanów w Polsce, a także na świecie,
lecz trudno ich znaleźć w giżyckim powiecie,

bo choć sześć tomików wydali sponsorzy,
to tutaj w Giżycku nie bardzo są skorzy.

Czytelnicy twierdzą, że moje utwory
przypiekają celnie i mają zadziory.

Ktoś nawet powiedział, że trafiają w sedno,
toteż aferzyści na ich widok bledną.

Szerzą Mazur piękno zaś wiersze liryczne,
chociaż są nieśmiałe, no i niezbyt liczne.

A fraszka, epigram z ironią na czele
o mojej twórczości mówią bardzo wiele.

Wiem z całą pewnością, że moje utwory
niosą tylko prawdę, lecz w formie przekory,

a kiedy dodaję ziarenko ironii,
prawdę, choć okrutną, mamy jak na dłoni.

Każdy, kto maluje, rzeźbi albo pisze,
jest ambasadorem swojej miejscowości,

jeden lubi rozgłos, drugi woli ciszę,
gdy mu przeszkadzają, to się bardzo złości.

Ja chcę być czytany, bo piszę dla ludzi,
nie dbam o tych, którzy dają mi popalić,

nie mam też zamiaru podpuszczać czy judzić,
kiedy ukazuję podstępnych szakali.

Czy zatem w Giżycku biznes będzie skory,
by sumą niewielką osiągnąć reklamę,

ja za to wybiorę najlepsze utwory,
wspólnie otworzymy też humoru bramę.

        Ryszard Boczoń

PROMOCJA MIASTA
I REGIONU

Do konkursu można dołączyć w dowolnym 
momencie – byle uczynić to do 10 sierpnia. Wa-
runkiem ubiegania się o nagrodę jest dokonanie 
przeglądu w serwisie Pana Piotra i udzielenie pra-
widłowej odpowiedzi na co najmniej jedno z trzech 
pytań. Przypominamy zadania z czerwca i lipca, 
uzupełniając je o pytanie sierpniowe, ostatnie.

1. Czy rower, który używany jest wy-
łącznie w dzień, musi być obowiązko-
wo wyposażony w oświetlenie?
2. Czy rowerzysta, który skończył 18 
lat, musi posiadać kartę rowerową, 
by poruszać się po jezdni?
3. Czy składak „Camp” - nagroda w 
konkursie - jest przeznaczony do jaz-
dy po mieście, czy po tzw. terenie?

Karty i urnę konkursową znajdą Państwo w 
sklepie przy placu Targowym. Powodzenia!

                         Bogusław Zawadzki

NIEDŁUGO POZNAMY WŁAŚCICIELA ROWERU
Wjeżdżamy na ostatnią prostą w wakacyjnym konkursie, w którym głów-
ną nagrodą jest rower „Camp”, ufundowany przez Piotra Fiedorowicza ze 
sklepu i serwisu rowerowego przy placu Targowym. Losowanie jednośla-
du już w połowie sierpnia. 

Amatorów twór-
czości Ryszarda 
Boczonia zachę-
camy do nabycia 
jego ostatniego 
tomiku „Reflek-
sje” (cena 10 zło-
tych), w którym 
znalazło się około 

1000 utworów. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt pod adresem: 
redakcja@gizycko.pl.

Gdyby mistrzostwo 
świata w piłce nożnej 
przyznawano nie za po-
stawę piłkarzy, ale kibiców,  
to – sądząc po naszych 
zdjęciach – Puchar Świata 
błyszczałby teraz w ga-
blocie Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Panie, które 
prezentujemy na fotkach, 
to laureatki naszego kon-
kursu, w którym – jak 
Państwo zapewne pamię-
tają – należało „pochwalić 
się” kibicowaniem „Bia-
ło-Czerwonym” podczas 
zakończonego niedawno 
Mundialu w Rosji. Nagrodę 
główną – oryginalną piłkę 
Legii Warszawa z podpisa-
mi mistrzów Polski – wylo-
sowała Joanna Killich, 
druga nagroda (monografia 
Giżycka) przypadła Ali-
cji Bacewicz, a trzeci 
upominek (zestaw płyt dvd 
ze wszystkimi odcinkami 
serialu „Przystań”, nakrę-
conego kilka lat temu w 
Giżycku) z przyjemnością 
wręczymy Marcinowi 
Grzelakowi. Gratuluje-
my!                                 bz

Nagrody dla wiernych kibiców

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Archiwum prywatne

Futbolówka Legii trafi do Joanny Killich

Alicja Bacewicz (z prawej, w towarzystwie młodszej siostry Urszu-
li) wygrała monografię Giżycka
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Kresowe opowieści Jadwigi Borkowskiej - Żurek

NASZA ZIEMIA
(odcinek 9)

Uczyliśmy się, pracowaliśmy. W Giżycku było dużo zburzonych 
domów. Rozbieraliśmy te gruzy, układaliśmy cegły. „SP, hej, SP!” – 
śpiewaliśmy, budując tu nowe miasto i nowe życie. Odzyskane cegły 
przesyłano do Warszawy na jej odbudowę. Był w nas niekłamany 
zapał i radość, że pracujemy przy odbudowie kraju. ZMP, czyli Zwią-
zek Młodzieży Polskiej, był ściśle związany z partią komunistyczną 
i miał na celu wychowanie młodzieży w duchu socjalistycznym. W 
ZMP byli ludzie prawdziwie wierzący w lepsze socjalistyczne jutro, 
było wielu karierowiczów, a przeważająca reszta obojętna. Zapi-
sywali się dla świętego spokoju, żeby uniknąć męczącej agitacji i 
dalej nie przejmowali się głoszonymi tam hasłami. W mojej klasie, 
wtedy dziesiątej, nikt nie należał do ZMP. Mieliśmy kolegę Leszka, 
który był najlepszym uczniem w klasie, ale jego ojciec, oficer Armii 
Krajowej, pozostawał „pod opieką” Stalina na Sybirze. Leszek został 
uznany za wroga socjalizmu i dowiedzieliśmy się, że jako taki nie 
może otrzymać matury. Było wyjście. Leszek powinien zapisać się 
do ZMP. Nie chciał tego zrobić, uznaliśmy więc, że zapiszemy się 
wszyscy, cała nasza klasa. Zapisaliśmy się solidarnie, mało tego – 
oświadczyliśmy, że to Leszek nas do tego namówił i wybraliśmy go 
na przewodniczącego Związku. Maturę Leszek zdał bardzo dobrze, 
ale na studia nie został przyjęty. Państwo ludowe było czujne i chro-
niło swoich szczęśliwych obywateli przed zagrożeniem, jakim mógł-
by być Leszek, gdyby został inżynierem. 

Oswajaliśmy się z nowymi warunkami, nowym otoczeniem. Ciot-
ka Zofia długo narzekała, że tu „nawet w kościele jest jakoś przeciw-
nie i skowronek nie tak wesoło śpiewa, i kaczeńce nie takie, kwiaty 
nie pachną. Jezioro też jakieś nieprzyjemne, groźne. Falami o brzeg 
tłucze się, skąd wiatr powieje tam te fale i lecą bez żadnego tołku. 
Dawniej bywało, siadłszy nad rzeką, nad Wilią, patrzysz, a ona ci-
chutko płynie i myśli twoje zabiera. Zasumujesz się, a ona ciebie 
pociesza. Kwiatek albo gałązkę rzucisz, ona wdzięcznie przyjmie i 
widzisz jak niesie, i wiesz, gdzie niesie. Do Niemna niesie, do mo-
rza niesie. Do jeziora możesz rzucać kwiaty, a ono nie przyjmie, na 
brzeg wyrzuci. Nie lubi ciebie i nie chce twoich kwiatów”. Tak ciotka 
gadała. Pewnego dnia wróciła zapłakana z kościoła. Co się stało? 
„Ja z radości tak płakałam, ze szczęścia. Patrzę, a tu obraz Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej wisi. Jak ona tu jest, to i nasze tu miej-
sce będzie. Częstochowska ważna bardzo, cudami słynie, ale ona 
dzieciaczka ma na ręku, zajęta, zafrasowana, choć on i święty, ale 
wiadomo, małe dziecko swoje wymagania ma. Ostrobramska dziec-
ko zostawiła pod dobrą opieką, a teraz uśmiechnięta, spokojna, ma 
czas, może wszystko wysłuchać i pocieszyć”. 

Trudno, trzeba było żyć w nowych warunkach na obcej ziemi, 
bo tak wtedy myśleliśmy i tęskniliśmy, a nawet mówić nie można 
było otwarcie o tej naszej tęsknocie. Uczyliśmy się tu, pracowaliśmy, 
budowaliśmy, ale to dobrze, że pamiętamy. Naród bez przeszłości 
nie ma przyszłości. Wiemy, że tu nasze miejsce. Tu nasze dzieci, 
wnuki. Powstały już cmentarze, gdzie leżą nasi bliscy. Wiemy, że 
i my znajdziemy tu swoje ostateczne miejsce. Ta ziemia stała się 
już nasza. Tamta mała begonia, którą przywiozłam z Wilna z naszą 
ziemią, rozrosła się, od niej powstało wiele innych. Ziemia z doniczki 
zmieszała się z ziemią tutejszą. Czy zdradzam tamtą ziemię myśląc, 
że ta jest nasza?

GDZIE OSTROBRAMSKA, 
TAM NASZE MIEJSCE

Odkąd można jeździć do Wilna bywam tam, kiedy tylko mogę. 
Wilno czuję, jest mi tak bliskie, że aż boli. Wyjechałam stamtąd jako 
dziecko, nie pamiętam nazw ulic, muszę pytać o drogę. Lubię chodzić 
starymi ulicami. Staję przed pięknymi, starymi gmachami i nie wiem, co 
tu kiedyś było, kto budował, kto mieszkał. Nikt nie umie mi powiedzieć, 
nie mam kogo spytać. Wchodzę do kościoła Świętego Jakuba. Byłam 
tu chrzczona, rodzice brali tutaj ślub. Jest akurat odprawiana msza po 
litewsku. Nie rozumiem, czuję się obco. Myślę o rodzicach, stojących 
przed ołtarzem w roku 1931. Byli młodzi, pełni wiary i ufności. Czuję na 
sobie bolesny dotyk historii. 

Litwini bardzo dbają o Wilno. Rozbudowują z rozmachem. Robią 
wjazd na Górę Zamkową. Nowe mosty przez Wilię. Szukają swoich 
bohaterów i budują pomniki. Mają prawo, ale smutne jest to, że często 
nie umieją nic o nich powiedzieć. Przed pałacem prezydenta popiersie 
z podpisem: generał Jonas Żemajtis. Pytam znajomych Litwinów, kim 
był ten Żemajtis. Nie wiedzą. Szukają w encyklopedii. Okazuje się, że 
walczył w ostatniej wojnie z Rosjanami. Nikt nie wie gdzie. Pytam, po 
co wymyślać bohaterów, skoro mamy tylu wspólnych? Teraz słyszę, 
że odznaczono pośmiertnie generała Plechawicziusa, który przysiągł 
wierność Hitlerowi i zwalczał AK. To takie bolesne, że nasz rząd nie 
stara się poznać przeszłości narodu, a godząc się z nagradzaniem 
zbrodniarza, wykazuje kompletny brak honoru. Byłam w Grodnie z 
moim 15-letnim wnukiem. Pokazywałam mu naszą historię. Nowo-
gródek. „Każdy powinien tu przyjechać” – mówi Paweł. – „Tu można 
najlepiej zrozumieć Mickiewicza”. Dzień jest rozświetlony słońcem, 
woda w Świtezi błyszczy się i mieni. Jest przejrzysta, dno wygląda jak 
wybrukowane. Z jeziora wychodzi chłopak piękny i młody – mój wnuk. 
Mówimy o świteziankach, o legendach i naszej tu historii, ale wokół sły-
chać obcy język rosyjski. Dużo tu ludzi, przyjechali na odpoczynek, są 
weseli, głośno się śmieją. Nic ich nie obchodzi, kim jest ta starsza pani 
i stojący obok niej młodzieniec. Kiedyś  mówiono, że rosnące tu dęby 
tylko polską mowę rozumieją. Czy zrozumiały już rosyjską?

Wracamy do Giżycka. Dziś Giżycko jest już inne niż tamte, obce 
mi wtedy Łuczany. Chodzę po moim Giżycku, wszystko tu znam, lu-
dzie znajomi, kłaniamy się sobie, uśmiechamy się do siebie. Patrzę na 
jezioro, czuję, że stało mi się bliskie. Myślę, że może jakaś chmurka 
podniosła się znad Wilii, Świtezi czy Naroczy i spadła deszczem do 
Niegocina. Jezioro błyszczy w słońcu, na wodzie białe żagle, nad nią 
mewy, do brzegu podpływają łabędzie. W jeziorze kąpią się młodzi, 
weseli ludzie. Była wojna, oni nic nie wiedzą o tej wojnie. To dobrze!

Nad jeziorem można tez spotkać grupy niemieckich turystów. Prze-
ważnie są to starzy ludzie. Patrzą i wspominają. Nie przeszkadzają 
nam, rozumiemy ich. My te ż wspominamy, nie potrafimy zapomnieć. 
Niech wiedzą, skąd się tu wzięliśmy, gdzie są nasze korzenie. Niech 
wiedzą, ile trzeba przecierpieć, żaby ta ziemia stała się Naszą Ziemią.

KONIEC
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Młodość i zgranie, które były największymi atutami Amerykanów 
(bo to właśnie oni tworzyli drużynę Sojuszu), tym razem wygrały z do-
świadczeniem (wspieranym przez sportowe „serducho”), aczkolwiek 
siedmiopunktowa porażka (63:70) ujmy Vigorsom nie przynosi. Byli 

Ważne, że koszykówka wróciła do Giżycka
A wraz z nią wrócili – już po raz drugi – miejscowi Vigorsi. Mecz naszych legendarnych trzecioligowców z re-
prezentacją stacjonującego na Mazurach Batalionu Bojowego NATO był kulminacyjnym punktem tegorocznego 
„Mazury Basket Weekend”. 

podopieczni Selwiny Nowakowskiej, która – oczywista oczywi-
stość – zajęła miejsce na ławce trenerskiej, w niektórych elementach 
gry nie ustępowali szybkim, niezwykle skocznym ciemnoskórym rywa-
lom i choć naszym nie udało się zrealizować głównego przedmeczo-
wego założenia (cytując trenerkę: „Wygrać!”), to i tak giżyccy sympa-
tycy basketu mogli być w pełni usatysfakcjonowani tym, co zobaczyli 
na plaży miejskiej w lipcowe popołudnie. Wynik starcia był tu kwestią 
absolutnie drugorzędną. 

– Najważniejsze, że koszykówka po latach wróciła do Giżycka – 
powtarzano wielokrotnie.

Mecz pokazowy poprzedził poranny turniej 3x3 z udziałem 10 dru-
żyn (wygrany przez Vigorsów w składzie: Arkadiusz Gąsiorek, 
Maciej Zubowicz, Daniel Kujawski i Adam Skawiński), a 
zwieńczeniem „Mazury Basket Weekend 2018” był „Kacpa Challenge”, 
czyli profesjonalny trening koszykówki (z lekkim przymrużeniem oka) 
dla wszystkich chętnych.        Bogusław Zawadzki

Vigorsi w natarciu. Od lewej: Przemysław Poczynek, Daniel Kujawski, 
Maciej Zubowicz, Arkadiusz Gąsiorek i Marek Milewski

W tle Giżycko i „Mazury Basket Weekend”, na pierwszym planie nada-
jący znad Niegocina prezenter pogody TVN 24 Tomasz Zubilewicz. Te 
obrazki na żywo poszły w świat!

Publiczność podczas MBW – najlepszy dowód na to, że idea reaktywa-
cji koszykówki w naszym mieście była strzałem w dziesiątkę

Pod koniec wakacji – a dokładniej: 27 sierpnia – na boiska wrócą futboliści - amatorzy, rywalizujący 
w lidze „szóstek” na „Orliku” przy SP 7. Przypomnijmy, iż w tegorocznych zmaganiach, zorganizowanych 
przez Marka Grochowskiego, uczestniczy osiem zespołów. Na półmetku liderem (z kompletem 
21 punktów) jest broniąca tytułu Żaglownia Panaś, która o 3 „oczka” wyprzedza ubiegłorocznego wice-
mistrza Blaugranę i z całą pewnością właśnie między tymi drużynami rozegra się walka o mistrzostwo. 
Trzecie miejsce z 12 punktami zajmują pozezdrzańscy Amatorsi, którzy o najniższy stopień „pudła” ry-
walizować będą z Hotelem Santa Monica (10) i Romper Teamem (9), natomiast Agrolider (5), Graf (4) i 
Drink Team (2) powalczą w rewanżach o poprawienie swoich pozycji i skromnych (na razie) dorobków 
punktowych. Wszystkie informacje dotyczące ligi na „Orliku” (wyniki, nazwiska strzelców, tabelę, klasyfi-
kację snajperów, zdjęcia, a przed inauguracją także szczegółowy terminarz) znajdą Państwo na stronie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (mosir.gizycko.pl).           bz

Lipiec nie dał nam wprawdzie zbyt wielu 
szans na zmęczenie się upałami, niemniej 
być może część z Państwa stęskniła się już 
za zimą. Na razie jej namiastkę mamy tylko 
w lodówkach i… na giżyckim lodowisku, któ-
re kilka dni temu wznowiło pracę po przerwie 
technologicznej (grafik zajęć i wejść dla miesz-
kańców - na stronie lodowiskogizycko.
pl). Otwarcie kolejnego sezonu lodowego w 
mieście nad Niegocinem uświetnią tradycyjnie 
widowiskowe bezpłatne pokazy łyżwiarstwa 
figurowego, na które w imieniu kierownika Ma-
zurskiego Centrum Sportów Lodowych Ro-
mana Chomicza zapraszamy Państwa 
11 sierpnia (sobota) o godz. 14.15. Podczas 
dwugodzinnej imprezy publiczności zaprezen-
tują się młodzi zawodnicy z Lublina i Łodzi, a 
także wychowankowie giżyckiej Akademii Ły-
żwiarstwa Figurowego.         bz

Ponad pół setki drużyn w różnych katego-
riach wiekowych (w tym ekipy z Niemiec i Litwy) 
wystąpi w tegorocznym Mazurskim Festiwalu 
Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, organizo-
wanym już po raz piętnasty przez MTS Giżycko. 
Jedne z największych w kraju zawodów młodzie-
żowego szczypiorniaka rozpoczną się 19 sierp-

Niedługo wraca „Orlikowa”

Święto szczypiorniaka nia, a zakończą pięć dni później, mecze będą 
rozgrywane w halach Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, Centralnego Ośrodka Sportu - 
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich oraz Zespołu 
Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. 
My, rzecz jasna, trzymamy kciuki za gospodarzy, 
których podczas Festiwalu będą reprezentować 
cztery drużyny MTS (młodziczki i juniorki młod-
sze oraz juniorzy młodsi i juniorzy).               bz

Zimowe pokazy 
w środku lata
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Jedenastu zawodników stanęło do walki o wygraną w III 
Mistrzostwach Giżycka Trzech Rakiet o Puchar Burmistrza. Ry-
walizacja rozpoczęła się na korcie, a najlepszym tenisistą (pod 
nieobecność giżycczanina Macieja Kudyka, który tym razem 
wystąpił w roli organizatora) został Karol Goworowski z Su-
wałk. Podium uzupełnili gracze z Olecka: Robert i Andrzej 
Karniejowie. Ci dwaj ostatni wiedli prym w turnieju tenisa sto-
łowego, w którym zobaczyliśmy już tylko 10 zawodników – kontu-
zja wyeliminowała bowiem z gry Marcina Łobodzińskiego 
z Giżycka. Mistrzem celuloidowej piłeczki został Robert Karniej, 
wicemistrzem – jego ojciec Andrzej, a na trzecim miejscu upla-
sował się Robert Mierzejewski z Ostrołęki. Ostatnią czę-

MISTRZOWIE TRZECH RAKIET WYŁONIENI
ścią zawodów był turniej badmintona i tutaj my, giżycczanie, 
zaznaczyliśmy wreszcie swoją obecność, a konkretnie uczynił 
to Michał Brzeski, zajmując 3. lokatę. Bezkonkurencyjny był 
dawny wicemistrz Polski juniorów Mateusz Szwejkowski z 
Suwałk, w finale lepszy od swego krajana Karola Goworowskie-
go, który dzięki miejscu na badmintonowym „pudle” w łącznej 
punktacji wyprzedził rodzinny duet Karniejów. Na 5. pozycji w 
ostatecznym rozrachunku zmagania zakończył Michał Brzeski, a 
trzej pozostali giżycczanie: Piotr Gieczewski, Jakub Pu-
zio i Marcin Łobodziński zostali sklasyfikowani na – odpowied-
nio – 9., 10. i 11. miejscu.           
        Bogusław Zawadzki

Ze skocznią w Sieradzu 21-latek przywitał się nieudaną próbą na 
odległość 5, 21 m, która po pierwszej serii dawała mu zaledwie 10. 
miejsce w stawce 13 startujących (trzej pozostali spalili skoki). Nasz 
mistrz poprawił się jednak już w drugiej kolejce, a 7, 26 m zapewniło 
mu gigantyczny awans na 2. pozycję za Mateuszem Jopkiem 
z Wrocławia (7,44 m). W trzeciej serii błysnął Mateusz Różań-
ski z Tarnowa, który po dwóch spalonych próbach wylądował na 7 
metrze i 65 centymetrze, co – jak się później okazało – było skokiem 
po złoty medal (warto wspomnieć, ze Różański w całych zawodach 
oddał tylko dwa poprawne skoki). Bartosz Chojnowski spadł więc 
na trzecią pozycję, którą utrzymał aż do ostatniej, szóstej kolejki. W 
finałowej serii niezwykle zmotywowany giżycczanin pofrunął na od-
ległość 7 m i 47 centymetrów, czyli o 7 cm dalej niż wynosi jego re-
kord życiowy, ustanowiony podczas niedawnego prestiżowego Me-
moriału Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 
„Życiówka” pozwoliła Bartkowi wyprzedzić drugiego dotąd Mateusza 
Jopka o 3 cm, a że wrocławianin w ostatnim skoku uzyskał „zaled-
wie” 7,31 m, srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski zawisł 
na szyi skoczka znad Niegocina.                Bogusław Zawadzki

Trzy centymetry + siedem centymetrów = wicemistrz! 
Giżycczanin Bartosz Chojnowski, startujący obecnie w barwach białostockiego Podlasia, powiększył swoją 
medalową kolekcję. Podczas lipcowych 35. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce U-23 podopieczny trenera Roberta 
Nazarkiewicza wywalczył srebrny medal w skoku w dal, poprawiając o 7 centymetrów swój rekord życiowy. 

Bartosz Chojnowski (pierwszy z lewej, na podium MP U-23 w Sieradzu) po-
twierdził przynależność do krajowej czołówki skoczków w dal

W połowie lipca przygotowania do sezonu 2018/2019 rozpo-
częli czwartoligowi piłkarze Mamr Giżycko. W zmaganiach, roz-
poczynających się 11 sierpnia, uczestniczyć będzie szesnaście 
ekip, w tym pięć, których nie oglądaliśmy w poprzednim sezonie. I 
właśnie z jednym z nowicjuszy – a konkretnie z rezerwami drugo-
ligowej Olimpii Elbląg – podopieczni trenera Zbigniewa Mar-
czuka zmierzą się w drugi sierpniowy weekend w inauguracyj-
nym pojedynku na stadionie giżyckiego MOSiR. Runda jesienna 
zakończy się 11 listopada, ale Warmińsko-Mazurski Związek Piłki 
Nożnej planuje dodatkowo rozegranie awansem dwóch kolejek 
wiosennych. Więcej informacji na temat Mamr znajdą Państwo na 
stronie internetowej klubu (mamrygizycko.pl). 

                          bz

Na „dzień dobry” potyczka z Olimpią

Z OSTATNIEJ CHWILI: Świetny występ Bartosza Chojnow-
skiego w Mistrzostwach Polski Seniorów w Lublinie. Giżycczanin 
czwarty z nowym rekordem życiowym 7,66 m (rekord wojewódz-
twa podlaskiego)!                                
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Z portu do portu dla zdrowia i sportu
Z rana ostro popadało, ale tuż przed „wystrzałem startera” zza chmur przebiło się słońce, które już do końca 
imprezy towarzyszyło uczestnikom V Pucharu Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych (15 lipca). Zmagania ze 
startem i metą w porcie „Ekomarina”, których współorganizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
ukończyło 213 biegaczy i 22 amatorów spaceru z kijkami. 

Rywalizowano w półmaratonie i w biegu na 10 km, miłośnicy nordic 
walking mieli zaś do pokonania dystans 5 km. Na najdłuższym dystan-
sie triumfował Bogusław Andrzejuk z Białegostoku (najlepszy z 
giżycczan był Zenon Dobrzyn, sklasyfikowany na 12. miejscu), 10 
km najszybciej pokonał reprezentant gospodarzy Przemysław Fla-
ga, a z „narciarzy” jako pierwszy linię mety minął kolejny zawodnik ze 
stolicy Podlasia Wiesław Poznański (3. miejsce zajęła Ewelina 

Daniszewska z Giżycka). Osobno prowadzono również klasyfikację 
w Biegu Zawiszaka – dla pracowników wojska. Najszybszymi biega-
czami w mundurach okazali się: Sławomir Kaliski z 4. Warmińsko-
-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej (półmaraton) i wspominany 
wcześniej triumfator „dychy” Przemysław Flaga (Urwis Biega). 
Szczegółowe wyniki V Pucharu Wyspy Giżyckiej znajdą Państwo na 
stronie domtel-sport.pl.              Bogusław Zawadzki

Najlepszego z giżyckich półmaratończyków 
Zenona Dobrzyna na trasie wspierał Jan Le-
mancewicz

A tak zmagania na dystansie 21 km i 97 m za-
kończyli żołnierze 15. GBZ: Marcin Ambro-
ziak i Michał Jaszczuk (4. i 5. miejsce)

Grzegorz Dudziak na pokonanie 10 km po-
trzebował 56 minut i 25 sekund. Wynik ten 
zapewnił mu 82. miejsce

Ostatnia prosta. Finiszują: Wojciech Wyszyński (47. miejsce na 10 km) oraz Zofia Szejbut i 
Krystyna Szczęch (18. i 19. pozycja w nordic walking)

Imprezie w „Ekomarinie” towarzyszył pokaz wyposażenia wojsk 15.GBZ i Batalionu Bojowego 
NATO. Obsługi sprzętu uczyli m.in. żołnierze amerykańscy

Tuż za „kreską” na uczestników Pucharu Wyspy Giżyckiej czekali: Edyta Organek z BiegamBo-
Lubię Giżycko, burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz i fotoreporter Tomasz KarolskiFo
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