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BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Kończą się wakacje, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Nie dla
wszystkich wakacje były jednak czasem wytchnienia i wypoczynku.
W naszych szkołach i przedszkolach był to okres bardzo intensywnej
pracy. Niektóre placówki przeszły tak gruntowne zmiany, że wręcz
trudno je będzie po wakacjach rozpoznać… Najwięcej zmieniło się w
Szkole Podstawowej nr 3 na Wilanowie. Tutaj powstał duży kompleks
rekreacyjno - sportowy z trzema boiskami, siłownią, placem zabaw,
bieżnią i pełnym oświetleniem. Budynek szkoły zyskał docieplenie
i nową elewację, a wewnątrz remont przeszły m.in. toalety i cztery
sale lekcyjne. Podobne zmiany w Szkole Podstawowej nr 4. Przy
szkole dobiega końca pierwszy etap budowy boisk i toru do rolek, a
sam budynek został docieplony i ma zupełnie nowy, dużo weselszy,
wygląd. Wewnątrz wymienione zostały grzejniki i urządziliśmy klasopracownię chemiczno - fizyczną. Planuję też zająć się szatniami i
zaaranżować je jako nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń. W „Siódemce” po remoncie sali sportowej i korytarzy zmodernizowaliśmy
wysłużone oświetlenie i powstała pracownia chemiczno - fizyczna.
Z kolei „Dwójka” w zeszłym roku zyskała niemal zupełnie nowe wnętrza i plac przed szkołą. Czeka ją jeszcze termomodernizacja, remont
elewacji i boisk. „Jedynka”, podobnie jak inne szkoły, również przejdzie termomodernizację. Zdecydowanie nadszedł tutaj czas również
na nowe boiska. Na razie szkoła zyskała nową jakość w obu salach
gimnastycznych i nowe przestrzenie na szatnie.

Oba
nasze
przedszkola również
przechodzą gruntowne remonty. W Przedszkolu Miejskim nr 1
dodatkowo zostaną
poprawione warunki
przeciwpożarowe.
To bardzo ważne dla
bezpieczeństwa dzieci. Oba przedszkola
czeka modernizacja
placów zabaw. Sądzę, że już czas najwyższy… Wysłużyły się już wystarczająco.
Na tych inwestycjach nie można stracić. Uważam, że każda złotówka zainwestowana w człowieka, a w dzieci w szczególności, to
złotówka, która zwraca się wielokroć. „Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”, a ja chciałbym, aby nasze dzieci miały
jak najlepsze warunki do nauki i sportu. Dlatego nie żałujemy środków
ani na sport, ani na oświatę, bo w tych dziedzinach każde dziecko
może odnaleźć swoją pasję albo… przyszły zawód.
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Za miesiąc rondo ma być gotowe. Będzie?
Milowymi krokami zbliża się planowany termin zakończenia
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Świderskiej i Nowowiejskiej
z szosą Obwodową. Niestety, wiele wskazuje na to, że finał robót
może nie nastąpić 30 września, jak uzgodniono przed rozpoczęciem inwestycji.
– Naszym zdaniem w terminie umownym nie uda się zakończyć budowy ze względu na słabe zaangażowanie wykonawcy –
prognozuje Karol Głębocki, główny specjalista do spraw komunikacji społecznej w olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem.
Na razie są to jednak wyłącznie „proroctwa” pana rzecznika,
albowiem do 21 sierpnia, kiedy zamykaliśmy ten numer miesięcznika, do GDDKiA nie wpłynęło oficjalne pismo z wnioskiem o
zmianę terminu. Być może zatem w ostatnim miesiącu w obozie
wykonawcy padnie hasło: „Wszystkie ręce na pokład” i będziemy świadkami piorunującego finiszu. Póki co na ulicy Świderskiej
oraz na jezdni północnej na „obwodnicy” w stronę Orzysza i na
100 metrach jezdni północnej w kierunku Olsztyna położono warstwę wiążącą. Pod koniec sierpnia trwały również prace brukarskie na ul. Wiejskiej i roboty rozbiórkowe na ul. Nowowiejskiej.
						
bz

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski
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Rondo w budowie. Na dole zdjęcia widoczny wjazd na ul. Świderską

Wymień piec, postaw na ekologię
Od połowy sierpnia można składać wnioski o uzyskanie dofinansowania na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne (formularze dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w
Giżycku, pokój nr 7, parter). W bieżącym roku planowanych jest udzielenie dziesięciu dotacji, a o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby
fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe oraz
jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wysokość dotacji w formie refundacji ponie-

sionych kosztów wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej
niż 3000 zł. Dofinansowanie może pokryć następujące inwestycje: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana kotłów i pieców na
paliwo stałe na kotły ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego oraz wymiana kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i z wykorzystaniem
pompy ciepła.
						
bz
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AKTUALNOŚCI

Z Kartą taniej – nowe ceny w wodzie i na lodzie

Upały (raczej) już nam nie grożą, woda w jeziorze trochę chłodniejsza, ku Mazurom – niestety - powolutku
zmierza jesień. Nic zatem dziwnego, że do łask wraca kryta pływalnia. Kierownik obiektu Andrzej Flisiak na
pytanie: „Kiedy basen znów będzie czynny?” tylko w ostatnim tygodniu odpowiadał co najmniej sto razy.
Coroczna letnia przerwa technologiczna na pływalni, którą pożytkowano
m.in. na dezynfekcję, prace porządkowe i drobne naprawy, trwała zazwyczaj
miesiąc. W tym roku z konieczności musiała jednak zostać wydłużona, a
wszystkiemu „winna” zapowiadana od kilku miesięcy wymiana folii w niecce
basenowej. Remont już za nami, trwają przygotowania do kolejnego sezonu.
– Jeśli na drodze nie staną tak zwane nieprzewidziane okoliczności, ruszamy 10 września – informuje Andrzej Flisiak.
Warto przypomnieć, iż od 1 września na basenie i na lodowisku obowiązują nowe cenniki (wybrane pozycje prezentujemy w ramkach), uwzględniające
zniżki dla posiadaczy Giżyckiej Karty Dużej Rodziny (GKDR), honorowych
krwiodawców (HDK) oraz – nowość - dla właścicieli Giżyckiej Karty Mieszkańca
(GKM). Tych ostatnich przybywa z miesiąca na miesiąc, a dane Biura Promocji
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego z 22 sierpnia mówią o 2470 odbiorcach
Kart i 450 oczekujących na odbiór swojego dokumentu. Warto przypomnieć, że
Giżycka Karta Mieszkańca uprawnia do zniżek nie tylko na lodowisko i basen,
ale także do kina „Nowa Fala” (bilet normalny w cenie ulgowego), do twierdzy
Boyen (symboliczna złotówka zamiast 12 zł) czy na biletowane imprezy i zajęcia organizowane przez Giżyckie Centrum Kultury (ulgi do 20%). Posiadacze
GKM (wnioski o jej wydanie przyjmowane są w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego, pokój nr 7 na parterze) mają również okazję uczestnictwa w nieoficjalnej kolacji z burmistrzem Giżycka Wojciechem Iwaszkiewiczem.
Warunkiem spotkania z szefem Ratusza jest wysłanie mu zdjęcia swojej Karty
(w prywatnej wiadomości na facebooku) lub jej osobiste okazanie w Urzędzie
Miejskim (optymalny termin – poniedziałki po godz. 14.00).
Bogusław Zawadzki

Nieckę basenową wyściela już nowa estetyczna folia

PŁYWALNIA – CENNIK

LODOWISKO – CENNIK
* bilet normalny - 9 zł, z GKM – 5,50 zł, z GKDR i HDK – 3 zł
* bilet ulgowy – 6 zł, z GKM – 3,5 zł, z GKDR i HDK – 2 zł
* dzieci do lat 7 – 4 zł, z GKM – 2,50 zł
* karnet miesięczny normalny (10 wejść) – 70 zł, z GKM – 45 zł
* karnet miesięczny ulgowy (10 wejść) – 45 zł, z GKM – 30 zł
* bilet grupowy (min. 10 osób) – 6 zł
* wypożyczenie łyżew – 7 zł, z GKM – 5 zł

DOROSŁY
* jednorazowe wejście - 8,40 zł, z GKM - 6 zł
* każda następna minuta - 0,19 zł, z GKM - 0,13 zł
* karnet na 8 wejść - 60 zł, z GKM - 42 zł
UCZNIOWIE I STUDENCI DO LAT 25,
EMERYCI I RENCIŚCI
* jednorazowe wejście - 7,20 zł, z GKM - 5 zł
* każda następna minuta - 0,16 zł, z GKM - 0,11 zł
* karnet na 8 wejść - 50 zł, z GKM - 36 zł
DZIECI DO LAT 7
* jednorazowe wejście - 4,20 zł, z GKM - 3 zł
* każda następna minuta - 0,09 zł, z GKM - 0,07 zł
POSIADACZE GIŻYCKIEJ KARTY
DUŻEJ RODZINY I HONOROWI DAWCY KRWI
* wszystkie opłaty - 50% obowiązującej stawki

To już finałowe tygodnie „żywota” kładki na kanale Łuczańskim, która – zgodnie z ustaleniami – ma być jesienią rozebrana. Jej następczyni powoli „kiełkuje”, ale w pełnej krasie (jeśli nic nie stanie na przeszkodzie) podziwiać ją będziemy dopiero w połowie przyszłego roku.
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.
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To już ostatnie lato starej kładki

Pułkownik
Norbert
Iwanowski (na zdjęciu) został nowym
dowódcą 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im.
Zawiszy Czarnego.
Przejęcie sztandaru i proporca Brygady od pełniącego przez dwa
tygodnie obowiązki dowódcy pułkownika Bogdana Rycerskiego miało miejsce 9 sierpnia.
Pułkownik Iwanowski na Mazury przyjechał z Krakowa, gdzie służył ostatnio w Centrum Operacji
Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego.
W Giżycku 45-letni oficer zastąpił generała Jarosława Gromadzińskiego, który po dwóch
latach pracy nad Niegocinem został awansowany na stanowisko zastępcy dowódcy 12. Dywizji
Zmechanizowanej w Szczecinie. Norbert Iwanowski jest jedenastym dowódcą „Zawiszaków” w
24-letniej historii Brygady.
bz

Ważne daty w kalendarzu
Wrzesień to bodaj najbardziej „patriotyczny”
miesiąc w polskim kalendarzu, a jego pierwszy dzień
jest jednym z najtragiczniejszych w historii naszego
kraju. Siedemdziesiąta dziewiątą rocznicę hitlerowskiego najazdu na Polskę jak co roku uczcimy w
Giżycku mszą w kościele Ducha Św. Pocieszyciela
(1 września o godz. 11.00), po czym nastąpi tradycyjne złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem
Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków w parku im. Rogera Goemaere’a. Kolejną ważna datą w kalendarzu
jest 17 września, czyli rocznica sowieckiej agresji na
nasz kraj, obchodzona jako Dzień Sybiraka. W tym
roku Giżycko będzie gospodarzem obchodów wojewódzkich tego święta, a uroczystości odbędą się
w przeddzień rocznicy, czyli 16 września (niedziela).
Przewidziana jest msza w kościele Ducha Św. Pocieszyciela (godz. 11.00), a po niej nadanie imienia
„Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru” skwerowi w parku
przy ul. Moniuszki, złożenie wieńców pod pomnikiem
oraz piknik. 			
bz

Świadectwo historii narodu
Wyjątkowe wydarzenie czeka nas 9 września (niedziela). Tego dnia o godz. 19.00 w
hali COS OPO odbędzie się gala „Giżycko dla
Niepodległej”, której głównym punktem będzie
koncert „Z polską pieśnią i tańcem przez wieki”
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Dotychczas to
znakomite widowisko, określane jako „prezentacja świadectwa historii naszego narodu”, obejrzeli widzowie zaledwie sześciu polskich miast.
Koncert w Giżycku jest bezpłatny – obowiązują
jednak wejściówki, które można odebrać w Giżyckim Centrum Kultury.
bz

Rodziewicze (i nie tylko), łączcie się!

W Polsce jest ich około 8 tysięcy, z czego co czwarty mieszka na Warmii i
Mazurach. Członkowie Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów swoich
przedstawicieli mają również w Giżycku i okolicach. Stowarzyszenie
skupia nie tylko familie Rodziewiczów, ale również Rodzewiczów,
Radzewiczów, Radziewiczów i Rudziewiczów.
W naszym mieście jego bodaj najaktywniejszym członkiem jest Zdzisław Radzewicz, były dyrektor i wicedyrektor Szkoły
Podstawowej nr 7, reprezentujący herb „Łuk
Napięty”. To jeden z dziewięciu obowiązujących w Rodzie herbów, pozostałymi są: „Jastrzębiec”, „Mogiła”, „Następ”, Pobóg”, „Podkowa”, „Rogala”, „Sas” i „Tarnawa”.
– Swojemu wnukowi Aleksandrowi, odjeżdżającemu po wakacjach do Londynu, powiedziałem, że jest dziewiątym pokoleniem w
Rodzie – mówi pan Zdzisław. – Nasz nestor
Jakub Radzewicz urodził się w roku 1735 za
czasów króla Stanisława Leszczyńskiego.
Członkowie Stowarzyszenia z całej Polski
(sami określający się mianem „kuzynów”) spotykają się regularnie podczas Zjazdów Rodowych, odbywających się w zawsze w okresie
Bożego Ciała (najbliższy za niespełna rok w
okolicach Płocka).
– Zjazdy służą odświeżaniu starych i nawiązywaniu nowych znajomości – uśmiecha
się Zdzisław Radzewicz. – Podczas tegorocznej imprezy miałem okazję do ponownego spotkania się m.in. z mieszkającą w
rosyjskim Niżnym Nowogrodzie „kuzynką”
Eleną Rodziewicz, docentem informatyki. Jej pradziad był głównym weterynarzem
Rosji. Ale wspaniałymi korzeniami możemy
pochwalić się także na lokalnym „podwórku”.

Na przykład klan Rodziewiczów jest dumny z
sukcesów, jakie odnosi nasz wspaniały siatkarz Jakub Kochanowski, syn Iwony
Kochanowskiej z domu Rodziewicz.
Rodowe Stowarzyszenie Rodziewiczów
posiada własną stronę internetową. Wszystkich Radzewiczów, Radziewiczów, Rodzewiczów, Rodziewiczów i Rudziewiczów, którzy
chcieliby nawiązać kontakt z „kuzynami” z
całej Polski (a nawet świata), prosimy o kontakt mailowy ze Zdzisławem Radzewiczem
(zradz47@wp.pl).
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Pułkownik
za generała

AKTUALNOŚCI

Zdzisław Radzewicz – lokalny „łącznik” między Giżyckiem a Rodowym Stowarzyszeniem
Rodziewiczów

W lipcu skutery, w sierpniu także rowery

Historia gromów zna niemało. Wieść gminna niesie, że ten, który właśnie
wstąpił w gromowe szeregi, jest ponoć szybszy od tego z jasnego nieba
i od samego Olka Groma z kultowego „Piłkarskiego pokera”. Poznajcie
Państwo GROM, czyli Giżycki ROwer Miejski.
Po ulicach naszego miasta od lipca śmigają (i śmigać będą do października) elektryczne skutery, uruchamiane za pomocą
aplikacji blinkee.city i taka sama zasada
(tyle że z użyciem aplikacji roovee) obowiązuje w przypadku 20 miejskich rowerów,
które pojawiły się w drugiej połowie sierpnia.
Aby skorzystać z GROM-a należy założyć
konto, zasilić je przelewem (opłata inicjalna
10 zł pozwala na pół godziny jazdy w strefie
funkcjonowania GROM, kolejne minuty kosztują 5 groszy każda), następnym krokiem
jest zeskanowanie QR-kodu umieszczonego
przy kierownicy lub na blokadzie nad tylnym
kołem i… w drogę! Przed skorzystaniem z
jednośladu warto szczegółowo zapoznać się
z regulaminem i cennikiem, które wraz z innymi przydatnymi informacjami znajdą Państwo

na uruchomionej niedawno stronie grom.
gizycko.pl. Przypominamy, że zarówno
skutery, jak i miejskie rowery po jeździe i odpowiednim zabezpieczeniu można zostawić w
dowolnym miejscu.			
bz

Fot. Bogusław Zawadzki
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Na brak zainteresowania GROM-ami narzekać nie można
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INWESTYCJE

Będą nam zazdrościć wszyscy dookoła

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Kiedy patrzy się na fotografie sprzed kilku miesięcy trudno uwierzyć, że to jest to samo miejsce. Wprawdzie przy
Szkole Podstawowej nr 3 trwają jeszcze prace wykończeniowe na budowie nowoczesnego kompleksu sportowo
- rekreacyjnego, ale co bardziej niecierpliwi mieszkańcy Wilanowa nie czekając na zawieszenie wiechy już
korzystają z obiektu.

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, bieżnia, boisko do koszykówki i siatkówki, plac zabaw, zewnętrzna siłownia, bulodrom, nowe ławki, kosze na śmieci, balustrady, wiata dla
rowerów… Dla każdego coś odpowiedniego. Nie ma wątpliwości,
że wilanowski kompleks będzie obiektem zazdrości wielu okolicznych
samorządów. Mimo niezależnych od inwestora problemów (niekorzystna aura, a dodatkowo „niespodzianki” ziemne w postaci nieoznaczonego w projekcie betonowego kanału z instalacją elektryczną i
zbyt płytko ułożonej instalacji gazowej) przedsięwzięcie udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. Zyskają uczniowie, zyskają mieszkańcy, zyska Giżycko. Trudno o lepiej spożytkowane pieniądze.
				
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Kompleks sportowo - rekreacyjny na Wilanowie efektownie prezentuje się z lotu ptaka, ale i z ziemi wygląda nie gorzej. W tle budynek SP 3 po
termomodernizacji

A tak na placu przed „Trójką” było jeszcze kilka miesięcy temu…

Wypiękniała nam i „wykolorowiała” w te wakacje Szkoła
Podstawowa nr 4, która – podobnie jak kilka innych miejskich
budynków (parę jeszcze czeka
na swoją kolej) – przeszła ostatnio „zabieg” termomodernizacji.
Mamy tu zatem do czynienia z
estetyką idącą pod rękę z czystą ekonomią. Ale to nie koniec
nowości w SP 4. Kolejna niedaleko, bo… tuż za szkołą, gdzie
kończy się właśnie pierwszy
etap budowy boisk sportowych
z torem do jazdy na rolkach.
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

„CZWÓRKA” NA SPORTOWO I NA KOLOROWO
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WYDARZENIA

„OPERACJA BOYEN” – ŚWIĘTO GIŻYCKIEJ TWIERDZY
Tradycyjny przemarsz ulicami Giżycka, widowiskowa inscenizacja wojenna, a po niej koncert niepodległościowy
i efektowny pokaz fajerwerków – tak w wielkim skrócie wyglądała tegoroczna „Operacja Boyen”. Zapraszamy
na krótką fotorelację Tomasza Karolskiego.

AKTUALNOŚCI

Ksiądz Jan zaprasza na…
wystawę o księdzu Janie

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

Fot. Bogusław Zawadzki

Jeszcze przez kilka dni września giżycczanie będą mieli możliwość
oglądania plenerowej wystawy „Moje imię Człowiek” przy kościele Św.
Anny. Ekspozycję, przedstawiającą życie i działalność księdza Jana Ziei,
przygotował Instytut Papieża Jana Pawła II, a do obejrzenia plansz zaprasza
ksiądz prałat Jan Karbowski, nowy proboszcz parafii Św. Anny w Giżycku.

Ksiądz Jan Karbowski na tle wystawy o księdzu Janie Ziei

Ksiądz Jan Zieja (1897 – 1991) był polskim duchownym, działaczem społecznym,
tłumaczem, publicystą i pisarzem religijnym.
Piastował również funkcję kapelana podczas
wojny polsko - bolszewickiej w 1920 roku i we
wrześniu 1939 roku oraz kapelana Szarych
Szeregów i Armii Krajowej, a w 1944 roku
uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W
czasach PRL był działaczem demokratycznej
opozycji. Został też pierwszym kapelanem
zakładu dla ociemniałych w Laskach, a w latach pięćdziesiątych minionego stulecia był
rektorem w warszawskim kościele Sióstr Wizytek. I właśnie w tej świątyni wystawa „Moje
imię Człowiek” gościła w ubiegłym roku - w
120. rocznicę urodzin księdza Ziei. Odwiedziła również stołeczny kościół Św. Marcina,
kościół Mariacki w Słupsku, Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie, kościół Podwyższenia
Krzyża Świętego w Warszawie i Archikatedrę
Św. Stanisława Kostki, a w tym roku oglądali
ją wierni z krakowskiej parafii Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej. Plansze z archiwalnymi
zdjęciami, fragmentami kazań księdza Jana
Ziei i wspomnieniami świadków jego świętości
prezentowane były ponadto podczas obchodów nadania imienia kapłana Młodzieżowemu

Ośrodkowi Wychowawczemu w Kolonii Ossa.
- Do oglądania wystawy zachęcam nie
tylko moich parafian, ale i mieszkańców innych rejonów miasta – mówi ksiądz prałat
Jan Karbowski, który 1 sierpnia zastąpił
księdza Stanisława Adamowicza na
stanowisku proboszcza kościoła Świętej Anny
w Giżycku. Warto wiedzieć, że jest to powrót
księdza Jana do naszego miasta po trzech
dekadach. W latach 1986-1988 kapłan pełnił bowiem posługę w kościele Św. Brunona.
Wcześniej pracował w parafiach w Ornecie i
Elblągu, a po wyjeździe z Giżycka był duszpasterzem w Olsztynie i Nidzicy. Ostatnich 27 lat
ksiądz Karbowski spędził w Piszu, gdzie najpierw (przez 19 lat) był proboszczem w parafii
Św. Józefa Oblubieńca NMP, a od roku 2010
do sierpnia 2018 kierował parafią Św. Jana
Chrzciciela. Prywatnie ksiądz Jan jest wielkim
miłośnikiem i znawcą sportu (w szczególności
piłki nożnej – kibicuje m.in. Realowi Madryt,
Manchesterowi City, Arsenalowi Londyn i AS
Roma, a z polskich klubów: dawniej Górnikowi Zabrze, dziś Stomilowi Olsztyn i Sokołowi
Ostróda, skąd pochodzi), w przeszłości przez
kilka lat był nawet prezesem Klubu Sportowego „Mazur” Pisz”. Bogusław Zawadzki

Przedjesienne czytanie „Przedwiośnia”
Można obstawiać w ciemno, że książką,
po którą 8 września sięgnie najwięcej Polaków,
będzie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Wydana w 1924 roku powieść została bowiem
wybrana na lekturę tegorocznego „Narodowego Czytania” i w drugą wrześniową sobotę to
właśnie jej fragmenty rozbrzmiewać będą w
całym kraju. Także w Giżycku, które już po raz

siódmy weźmie udział w ogólnopolskiej akcji.
Jej organizatorem w mieście nad Niegocinem
jest tradycyjnie Miejska Biblioteka Publiczna,
a wszystkich giżycczan do wspólnego czytania zachęca dyrektor MBP Danuta Treszczyńska. Zapraszamy 8 września o godz.
11.00 do restauracji „Puzzle Smaku” przy pasażu Portowym.
bz

… 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

GIŻYCKI WIECZÓR
Z PASZPORTEM I
DOWODEM OSOBISTYM

12 września (środa)

Wydział Spraw Obywatelskich
(UM, pokój nr 5. tel. 87/732-41-34)
i
Punkt Paszportowy
(UM, pokój nr 4b, tel. 87-732-41-63)

CZYNNE DO GODZ. 20.00

MNIEJ OBROTÓW WE WRZEŚNIU
We wrześniu i w październiku zabytkowy
most obrotowy na kanale Łuczańskim będzie
obracany wg harmonogramu obowiązującego
w kwietniu, maju i czerwcu. A to oznacza, że
w przypadku potrzeby przeprawy obiekt będzie
otwierany dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu (tel. 726888-878) w godzinach, które podajemy poniżej.
Jeśli jednostka nie zadeklaruje chęci przepłynięcia, a dopłynie do mostu mniej niż kwadrans
przed jego otwarciem dla ruchu kołowego,
będzie musiała czekać na kolejne otwarcie.
Przypominamy także, iż zarządcą mostu obrotowego nie jest Urząd Miejski, ale Zarząd Dróg
Powiatowych (tel. 693-979-706).
bz
GODZINY OTWARCIA MOSTU
DLA RUCHU WODNEGO
10:35 - 10:55
12:05 - 12:55
13:35 - 14:25
16:05 - 17:25
DLA RUCHU KOŁOWEGO
11:00 - 12:00
13:00 - 13:30
14:30 - 16:00
17:30 - 10:30
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Nuda i starość nie mają tu żadnych szans

Koniec sierpnia nie wszystkim kojarzy się z końcem wakacji. Z pewnością nie kojarzy się tak studentom
Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy – jak to żacy – do zajęć powrócą dopiero w październiku.
Działający od ośmiu lat GUTW to – w zgodnej opinii studentów
– najskuteczniejszy lek na nudę. Jego celem jest realizacja idei doskonalenia się przez całe życie oraz dokształcanie i rozwój zainteresowań wszystkich giżycczan w wielu 50+ (niezależnie od wykształcenia) nieczynnych zawodowo. Popularność uczelni nie słabnie, liczba
chętnych do uczestnictwa w proponowanych przez nią kołach zainteresowań i wykładach od dwóch lat utrzymuje się na poziomie 340.
W każdym semestrze dochodzi około 30 nowych osób, część udaje
się na „dziekankę”, czyli robi przerwę w nauce z powodów zdrowotnych lub innych. GUTW funkcjonuje w ramach Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej, a patronem przedsięwzięcia jest

Fot. Bogusław Zawadzki
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Jak trzeba, to chodzą na wykłady. A jak się nie uczą, to się nieziemsko bawią. Typowi studenci. Podczas ubiegłorocznych „Juwenaliów
III Wieku” burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz wręczył słuchaczom GUTW symboliczny klucz do miasta

Burmistrz Giżycka. Zajęcia dla seniorów finansowane są głównie z
budżetu miasta, studenci ponoszą jedynie symboliczną opłatę w wysokości 40 zł za semestr.
– Oferta dla studentów jest niezwykle bogata – mówi Ewa
Ostrowska, dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji
Społecznej. – Zajęcia organizowane są w ramach licznych kół zainteresowań i ogólnych wykładów, odbywających się raz na dwa tygodnie.
Pilny student może spędzić na uczelni czas praktycznie od poniedziałku
do piątku od rana do późnego popołudnia. Każdy może znaleźć tu coś
dla siebie, mamy bowiem zajęcia sportowe, hobbystyczne, naukowe,
artystyczne, lektoraty i zajęcia rozwijające pasję. Moim zdaniem największym sukcesem GUTW jest to, że udało się wyciągnąć z domów
osoby samotne, które mają teraz szerokie grono znajomych i przyjaciół,
mogą aktywnie spędzić czas, liczyć na wsparcie w każdej sytuacji. A
przy okazji dzięki Uniwersytetowi nie mają czasu się zestarzeć.
Studenci mają do wyboru prawie 40 kół zainteresowań (informatyka, nauka języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i włoskiego, turystyka, nordic walking, boccia, gimnastyka
z elementami aikido, taniec towarzyski, latino solo, rytmika, chór,
piosenka biesiadna, literatura i film, sekcja szachowa i brydż, fotografia, sztuki piękne, rękodzieło, teatr, pływanie, joga, salonik polityczny,
gimnastyka umysłu i psychologia, sekcja rowerowa). Przez cały rok
organizowane są także wycieczki, spływy kajakowe, rajdy rowerowe
i imprezy integracyjne. Seniorzy chętnie włączają się w życie kulturalne miasta, ale także reprezentują Giżycko poza jego granicami.
– Inauguracja kolejnego, dziewiątego już roku akademickiego GUTW,
odbędzie się 1 października o godz. 12.00 w sali Giżyckiego Centrum
Kultury – mówi Ewa Ostrowska. – Zostanie wówczas przedstawiony terminarz zajęć i plan wykładów. Osoby, które chciałyby wstąpić w szeregi
studentów, mogą wcześniej zgłosić się po deklarację i uzyskać informacje o planowanych zajęciach, jednakże zapisać się będą mogły po
inauguracji i po opłaceniu „czesnego”. Początek zajęć 22 października.
				
Bogusław Zawadzki

Rejestrują dzieci za pomocą sieci

Czy wiedzą Państwo, że od 1 czerwca nie trzeba już fatygować się do Urzędu Stanu Cywilnego po
to, by zarejestrować narodziny dziecka? Nowa usługa wprowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji
pozwala bowiem na rejestrację malucha przez internet.
Rozwiązanie jest proste, szybkie i wygodne dla wszystkich (formalności da się podobno załatwić podczas drzemki niemowlaka), aczkolwiek jeszcze niewielu rodziców wie o możliwości zarejestrowania
swej pociechy bez konieczności wizyty w „cywilniaku”. W Giżycku – jak
informuje kierownik tutejszego USC Iwona Wojciulewicz – przez
pierwsze dwa miesiące sporządzono tylko dwa „elektroniczne” akty
urodzenia.
Pora na kilka wskazówek, jak zerejestrować dziecko online. Warunek podstawowy to posiadanie aktualnego tzw. Profilu Zaufanego
przez osobę rejestrującą. Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, służące jako zbiór informacji o użytkowniku i jego internetowy podpis, dzięki
któremu można potwierdzić tożsamość w sieci. Za jego pomocą można
również szybko i bezpiecznie wysyłać i sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Jeśli nie macie Państwo jeszcze Profilu
Zaufanego, bez problemów założycie go na stronie www.pz.gov.pl.
Dalej pójdzie już jak z płatka. Szczegóły w ramce.
				
Bogusław Zawadzki

REJESTRACJA W TRZECH KROKACH
1. Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i wybierz odpowiednią usługę. Po zalogowaniu system poprosi Cię o potwierdzenie, że
jesteś matką lub ojcem dziecka.
2. Zweryfikuj swoje dane i przejdź do właściwej rejestracji. Podaj nazwę szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię malucha.
Przygotuj także numer swojego aktu małżeństwa (lub aktu urodzenia, jeśli nie jesteś w związku małżeńskim), bo to ułatwi weryfikację
Twoich danych paniom z USC.
3. Wpisz adres, pod którym nowy obywatel będzie zameldowany
i wybierz sposób odebrania dokumentów (ePUAP, odbiór osobisty,
przesyłka pocztowa). Kliknij „podgląd wniosku” i podpisz się za
pomocą Profilu Zaufanego. Wraz z odpisem aktu urodzenia otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie
o zameldowaniu.

WYDARZENIA

ZIELONE OCZY MIŁOŚCI W ZAKOPANEM

Wypełniony po brzegi amfiteatr twierdzy Boyen to widok w ostatnich latach niepowszedni, a zarazem znak, że
do miasta nad Niegocinem przyjechał ktoś przez naprawdę duże „K”. Druga edycja imprezy pod nazwą „Giżycko na fali disco” miała powtórzyć sukces ubiegłorocznej i ten cel z pewnością został osiągnięty, bo największe
tegoroczne gwiazdy: Zenon Martyniuk z „Akcentem” i Sławomir oraz ponętne trio „Top Girls” przyciągnęły – jak
widać na zdjęciach Tomasza Karolskiego – tłumy amatorów skocznych rytmów. Czyli całkiem nieźle jak na muzykę, do słuchania której my, Polacy, nie zawsze potrafimy się otwarcie przyznać…
Bogusław Zawadzki
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„Twierdza” – najbardziej fantastyczny festiwal na Mazurach!

A będzie co oglądać i czym się zająć, bo
program imprezy jest naprawdę imponujący i z
pewnością zadowoli każdego, kto będzie chciał
ciekawie spędzić ten wrześniowy weekend.
Gry, koncerty folkowe, cosplay, warsztaty, tor
taktyczny, teatry ognia i ponad 200 godzin programu!!! Niespotykaną atrakcją będzie „Fantasmagorium”, czyli strefa na majdanie twierdzy,
gdzie fantastykę będzie można poczuć wszystkimi zmysłami. Znajdziecie tu Wioskę Fantasy,
w której Elfy i Krasnoludy rodem z „Władcy
Pierścieni” nauczą Was wyplatania kolczug czy
runicznego pisma. Swoich sił będziecie mogli
spróbować na zręcznościowej Wiedźmińskiej
Ścieżce pod okiem mistrzów. Na torze taktycznym Nocarzy i Renegatów poziom adrenaliny
wzrośnie do maksimum, kiedy wcielając się w
rolę medyka trzeba będzie uratować komuś
życie. A zaraz potem przeniesiecie się do postnuklearnej strefy zwanej Zoną, gdzie trzeba
będzie bacznie stawiać każdy krok pod okiem
jej mieszkańców – Stalkerów, doświadczonych

w omijaniu anomalii i mutantów. Następne kroki wprowadzą Was w klimat bitwy łuczników i
szkoły fechtunku, a jeśli jeszcze nie będziecie
mieli dosyć, swoich sił będziecie mogli spróbować na profesjonalnej strzelnicy. Duzi i mali
fani „Gwiezdnych Wojen” zostaną wciągnięci w
pasjonujący świat tej uwielbianej przez miliony
sagi science-fiction na prelekcjach i spotkaniach osadzonych w tym uniwersum. Będzie
można spotkać na żywo ulubione postaci ze
znanych i lubianych filmów, gier i seriali, ponieważ organizatorzy zaplanowali konkurs kostiumowy „AlterEgo Twierdza”, w którym poza
konkursem z jury zostanie przyznana nagroda publiczności. Kto ją otrzyma - zadecydują
uczestnicy Festiwalu. Każdy dostanie specjalnie przygotowany żeton, którym będzie mógł
nagrodzić przebranie.
Organizatorzy mają także niespodziankę dla wszystkich mieszkańców Giżycka i całego powiatu
giżyckiego – zniżkę ponad 30% na
wszystkie karnety, bilety rodzinne i
jednodniowe, które dostępne są w
GCK i które będzie można nabyć w
kasie twierdzy w dniu imprezy.
Rodzice z dziećmi będą mogli skorzystać
z wielu zaplanowanych rozrywek zapewniających mądrą i bezpieczną zabawę dla gości w
każdym wieku. Gra terenowa, zajęcia plastycz-

ne, eksperymenty chemiczne czy zabawy z animatorem to tylko niektóre z atrakcji w ramach
tak zwanej „Szkrabstrefy” – czyli bloku festiwalowego przeznaczonego dla najmłodszych.
Nie zabraknie także bajkowej krainy baniek
mydlanych, malowania buziek i kącika dla najmłodszych. Zachwyceni będą także fani wszelkiego rodzaju gier w każdym wieku. W sali gier,
zwanej „Games Room”. miłośnicy gier planszowych znajdą coś dla siebie. Organizatorzy
przygotowali ponad 1000 tytułów gier, w które
będzie można tutaj zagrać. A jeśli któraś z nich
się spodoba, będzie można kupić ją na miejscu.
Stanowiska z komputerami retro przeniosą gości do świata lat dziewięćdziesiątych XX wieku,
gdzie świetnie się bawiąc i grając w klasyczne
gry z minionej epoki uczestnicy poznają historię
dawnych komputerów. Niezwykła wręcz ilość
wrażeń czeka też miłośników najlepszej literatury. Fani książek i komiksów będą zachwyceni
imponującą i wciąż wydłużającą się listą sław
świata fantastyki, którzy będą do ich dyspozycji
podczas Festiwalu „Twierdza”.
Wszelkie szczegóły dotyczące imprezy
można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia (www.festiwaltwierdza.pl) oraz
na Facebooku. Ten wrześniowy weekend zapowiada się naprawdę fantastycznie! Zapraszamy!

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fantastyka to obecnie najpopularniejszy nurt zarówno w kinie, książce, sztuce, grach, jak i modzie. Fantastyka
niejedno ma imię, ale wszystkie jej oblicza będzie można znaleźć na Festiwalu Fantastyki „Twierdza”, który
odbędzie się po raz czwarty w dniach 7-9 września w twierdzy Boyen w Giżycku.

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski
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SKRAWEK TĘCZY NAD JEZIOREM

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Jaka szkoda, że wakacje są tylko raz w roku, prawda? Szkoda podwójnie, bo przez to również tylko raz w roku odbywa się „Kolorowe Pożegnanie Wakacji”, które jest przecież jednym z nielicznych radosnych pożegnań. Tegorocznej kanikule na „do widzenia” pomachaliśmy w ostatnią
sierpniową sobotę. Tego dnia Giżycko było bodaj najbardziej rozświetlonym miastem na Mazurach, a nasza plaża widziana z kosmosu przypominała maleńki „skrawek tęczy”…						
Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Tłumy giżycczan i turystów pożegnały tegoroczne wakacje na Mazurach

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Proszek holi sprawia, że świat staje się dużo weselszy

Zabawa nie zna granic – także tych wiekowych

Gwiazda tegorocznego „Pożegnania Wakacji”
– DJ Gromee

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Giżyckiej publiczności nie trzeba był specjalnie zachęcać do zabawy

Imprezę na plaży zwieńczył efektowny pokaz
laserowy

WYDARZENIA

Dwadzieścia lat minęło, czyli jubileusz w chmurach

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Na mazurskim niebie już po raz dwudziesty zaprezentowali się mistrzowie podniebnych ewolucji. „Mazury AirShow”, czyli jedne z największych i najlepszych w kraju pokazów lotniczych, jak co roku przyciągnęły nad
Niegocin tysiące giżycczan i przyjezdnych.

Fot. Bogusław Zawadzki

Podczas sierpniowych pokazów nie zabrakło widowiskowych ewolucji zespołowych i indywidualnych, czyli tego, co „airshowowa” publiczność
kocha najbardziej

Niektórzy „tylko” latali nad Niegocinem, a inni latali i… lądowali na
nabrzeżu Niegocina

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Jubileuszową imprezę jak zwykle obejrzały tłumy widzów, zgromadzonych głównie na plaży miejskiej i w pobliżu portu „Ekomarina”

Gościem tegorocznego „Mazury AirShow” był gen. Mirosław Hermaszewski, który 40 lat temu (jako jedyny dotychczas Polak) latał po przestrzeni kosmicznej

Miasto od początku wspiera MAS. Od lewej: przewodniczący Rady
Miejskiej Cezary Piórkowski, burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz i organizator pokazów Stanisław Tołwiński

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski
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Wymowna podniebna dedykacja dla wszystkich miłośników awiacji
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Z rolami jest trochę tak jak z kupnem butów

Jestem w Giżycku po raz pierwszy, ale już wiem, że na pewno tu wrócę, nawet jeśli mnie więcej nie zaprosicie
– powiedział Robert Więckiewicz, który w połowie sierpnia gościł w kinie „Nowa Fala”. Wizyta jednego z
najbardziej ostatnio „rozchwytywanych” polskich aktorów związana była z projekcją filmu „Jak pies z kotem” w
reżyserii Janusza Kondratiuka. Obraz był wcześniej prezentowany tylko podczas festiwalu „Nowe Horyzonty”
we Wrocławiu, a jego oficjalna premiera kinowa planowana jest w październiku. Film z pewnością nie jest bez
szans w walce o „Złote Lwy” na tegorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

udało się nakręcić pożądane sceny.
Spotkanie z Robertem Więckiewiczem było okazją do krótkiej podróży po jego bardzo bogatym artystycznym dorobku. Aktor opowiadał o swoich licznych wcieleniach (m.in. w filmach „Wałęsa – człowiek
z nadziei” i „Baby są jakieś inne”), odpowiadał również na pytania z
sali. „Według jakich kryteriów dobiera pan role?” – zapytał jeden z
widzów.
– To jest trochę tak jak z kupnem butów – stwierdził Więckiewicz.
– Czyli biorę te, które mi pasują.
Za swoje najważniejsze kreacje 51-letni aktor uznał role w filmach
„W ciemności” Agnieszki Holland i „Pod Mocnym Aniołem” Wojciecha Smarzowskiego. U tego drugiego Robert Więckiewicz
zagrał ostatnio w głośnym „Klerze”, który już we wrześniu wchodzi na
ekrany kin (obejrzymy go także w „Nowej Fali”).
				
Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

„Jak pies z kotem” to dzieło, które „zostaje w widzu” na bardzo
długo. Fabuła oparta jest na autentycznej historii, przedstawiającej
niełatwe relacje łączące dwóch braci, znanych polskich reżyserów:
Andrzeja i Janusza Kondratiuków (w ich rolach znakomici
Olgierd Łukaszewicz i Robert Więckiewicz).Gdy starszy
z nich podupada na zdrowiu po udarze, młodszy – mimo długoletniej przerwy w kontaktach rodzinnych – staje na wysokości zadania i
opiekując się chorym skutecznie odbudowuje zerwane więzi.
– Zdjęcia do filmu powstawały w prawdziwych mieszkaniach Kondratiuków – zdradził Robert Więckiewicz, który po seansie spotkał
się z giżycką publicznością. – Psy i kot, które tam „zagrały”, dzieci
Janusza czy sąsiedzi Andrzeja też byli prawdziwi. Jak cała ta historia. Prawdziwy, przywieziony na jeden dzień ze Słowacji, był nawet
niedźwiedź, który pojawia się w zwidach starszego z braci. Zwierzę
początkowo nie było skore do współpracy na planie, ale ostatecznie

Po seansie Robert Więckiewicz odpowiadał na pytania widzów, ale wcześniej o kulisach powstawania filmu i o pracy aktora rozmawiał z dziennikarką Weroniką Wawrzkowicz

MAZURSKIE MOTOMIASTO

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Jakub Bieniek

Fot. Bogusław Zawadzki

„Giżycko motoryzacją stoi” – można by było pomyśleć patrząc na to,
co w samym środku wakacji działo się w naszym mieście. Pod koniec
lipca nad Niegocin „zleciało się” kilkuset amatorów „ryczących rumaków”,
zaś w pierwszej dekadzie sierpnia nasze miasto wystąpiło w roli gospodarza 15. Ogólnopolskiego Zlotu Fiatów 126p. A to jeszcze nie koniec
tegorocznych motoatrakcji, albowiem 22 września w twierdzy Boyen planowany jest dwudniowy Zlot Pojazdów Zabytkowych, natomiast tydzień
później na torze przy ul. Świętego Brunona odbędą się Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Motocrossie.
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

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Świetna zabawa, ale także wsparcie Antosia Żochowskiego, zmagającego się z dystrofią mięśniową – takie
były główne cele Wielkiego Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego 18 sierpnia przez dr Katarzynę Karolską
z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Zachęcając do obejrzenia zdjęć z imprezy na plaży
miejskiej już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym wydarzeniu, podczas którego będzie można
pomóc sześciolatkowi z Giżycka w nierównej walce z chorobą. 8 września (sobota) na stadionie MOSIR odbędzie
się towarzyski mecz piłkarski Mamry Giżycko – Jagiellonia Białystok (więcej na str. 24). W trakcie spotkania
planowana jest licytacja sportowych gadżetów, z której dochód zostanie przekazany na leczenie Antosia.
											
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki
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W CENTRUM

„KOLUMBOWIE” kontra „PIŁSUDCZYCY”

15

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej podsumowało tegoroczne wakacje. Markową imprezą
prężnie działającej miejskiej jednostki od lat jest „Bajkowe Lato ze Świetlicą”, które w lipcowe i sierpniowe
czwartki jak co roku zgromadziło dziesiątki milusińskich. Ale tegoroczna oferta Centrum to nie tylko „Bajkowe”…

Dzieci od poniedziałku do piątku miały zorganizowane zajęcia
świetlicowe w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna
Chata” i w Świetlicy Socjoterapeutycznej, gdzie codziennie czekały na nie inne atrakcje – wyjścia na podwórko, na plażę czy na
ściankę wspinaczkową, zajęcia sportowe, artystyczne, taneczne. Uczestniczyły również w wycieczkach do stajni Miła, Mazurolandii, Wioski Indiańskiej w Spytkowie oraz w rejsie dezetami
w Rynie. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało 60 dzieci.
Nowością w tym roku była wielopokoleniowa gra terenowa (jej
uczestnicy na zdjęciu). Odbyła się ona 10 lipca na trasie hotel „St.
Bruno” - wzgórze Świętego Brunona. Ze względu na charakter roku
2018 gra miała tematykę związaną ze 100 - leciem odzyskania
niepodległości. W rozgrywkach wzięły udział cztery 8-10 osobowe
drużyny: „Młode Wilczki” (studenci Giżyckiego UTW), „Legioniści”
(dzieci z „Pełnej Chaty”), „Kolumbowie” (podopieczni Streetworking
Giżycko) oraz „Piłsudczycy” (dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej). Każda drużyna miała te same zadania, ukryte na trasie w
różnych miejscach. Zadania związane były, oczywiście, z tematyką
„100 lat Niepodległej Polski”, a rozpoczęły się zapaleniem znicza
pod pomnikiem w parku im. Rogera Goemaere’a. Wśród licznych

konkurencji były: znajomość hymnu, rozpoznawanie postaci historycznych, malowanie godła Polski za pomocą farb i stempli z
ziemniaka, odznaczanie stolic Polski na mapie, rozpoznawanie
melodii patriotycznych, kompletowanie stroju żołnierskiego, udzielanie pomocy przy złamaniu kończyny i tworzenie kotylionu. Były
też zadania humorystyczne i ruchowe takie jak przeciąganie liny,
liczenie schodów na wzgórzu, „usiądź na ławkę i popatrz w niebo”,
a każdy członek drużyny musiał też powiedzieć trzy miłe rzeczy o
sobie (co wbrew pozorom nie było dla niektórych takie łatwe). Zadaniem końcowym, a jednocześnie najbardziej wspominanym, był
„Pewex”, czyli wydawanie kiełbasek, picia i chleba w oddzielnych
kolejkach – dzięki znalezionym na trasie kartkom żywnościowym
uczestnicy mogli odebrać prowiant. Ponadto każda drużyna miała
ukryte na trasie kolorowe kartki z literami, z których w ramach integracji na koniec zabawy ułożone zostało wspólne hasło – „100 lat
Niepodległej Polski”. Gra okazała się bardzo atrakcyjna, planujemy
więc jej powtórzenie dla szerszego kręgu osób.
Ewa Ostrowska
dyrektor Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej

„Stanęły naprzeciw dwie armie złowrogie, do boju się gotując
na śmierć i na życie” – tak zaczyna się wiersz Feliksa Chybickiego „Partia szachów”, który posłużył za scenariusz plenerowej
„partyjki” na szachownicy przy „Orliku” przy Szkole Podstawowej
nr 7. W wydarzeniu, zorganizowanym 17 sierpnia przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, wzięli udział
przedstawiciele trzech pokoleń giżycczan, a kronikarski obowiązek odnotować nakazuje, iż zwycięstwo – zgodnie z wierszem
Chybickiego – odniosła „armia biała”. Amatorom królewskiej gry
przypominamy, iż figury do plenerowych szachów znajdują się na
„Orliku”, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
						
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

„Białe” tym razem górą

Czarne”, czyli Dariusz Gajownik i jego ekipa, były z góry skazane na
niepowodzenie

16

WSPOMNIEŃ CZAR

ZE STAREGO ALBUMU
Wakacje, wakacje i już po wakacjach. W oczekiwaniu na pierwszy dzwonek
prezentujemy migawki z życia dawnych przedszkolaków, a konkretnie z otwarcia
obecnego Przedszkola Miejskiego nr 4 (rok 1983) i wycieczki maluchów na lody
do kultowej kawiarni „Ekran” (rok 1971). Ciekawe, ilu naszych Czytelników (dziś
czterdziesto- i pięćdziesięciolatków) rozpozna się na zdjęciach autorstwa Marii
Szarskiej… Więcej sentymentalnych fotek znajdą Państwo na stronie Giżyckiego
Archiwum Cyfrowego (gac.gizycko.pl).

CO JEST GRANE

KONKURS! MAMY DLA WAS DZIESIĘĆ BILETÓW DO KINA!
Giżyckie kino „Nowa Fala” po wakacjach wraca do weekendowego trybu pracy, co – oczywiście - nie
oznacza, że po sezonie spoczywa na laurach. Wręcz przeciwnie, czego dowodem wrześniowy repertuar, w
którym na czoło wysuwa się najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego „Kler”. Obraz na ekrany trafi
dopiero pod koniec września, a już mówi o nim cała Polska i z całą pewnością sala giżyckiego kina w dniach
jego wyświetlania (od 28 września) każdorazowo zapełni się do ostatniego miejsca. Znakomicie zapowiada
się także kolejny „Maraton horrorów”, a kierownik giżyckiego kina Adrian Jagieliński gorąco poleca
kontynuację musicalowego szlagieru sprzed dekady „Mamma Mia! Here we go again” i „Mission: Impossible
- Fallout” (szósta część serii). My zaś zachęcamy do obejrzenia świetnego rosyjskiego „Lata” oraz rodzimych dzieł: „Kamerdyner” i „Dywizjon
303. Historia prawdziwa” o polskich asach przestworzy. Bilety do nabycia w kasie kina i online (za pośrednictwem strony kino.gizycko.pl),
ale wejściówki można też tradycyjnie wygrać w naszym comiesięcznym konkursie. Pytamy, oczywiście, o „Kler”, a konkretnie o nazwiska trzech
księży, w których role wcielili się Jacek Braciak, Robert Więckiewicz i Arkadiusz Jakubik. Na odpowiedzi czekamy pod adresem:
redakcja@gizycko.pl i na naszym facebookowym profilu. A wylosowania biletów w poprzednim miesiącu gratulujemy Martynie Miniewicz, Andrzejowi Orlińskiemu, Rafałowi Stanke, Milenie Strzeleckiej, Kai Pawelec, Karolinie Futerze, Damianowi
Prokopiukowi, Anicie Nadolnej, Ilonie Kryłowicz i Ewie Grzegorczyk. Laureatów prosimy o kontakt pod nr. tel. 22/357-78-00
w celu ustalenia terminów rezerwacji. 								
Bogusław Zawadzki

REPERTUAR
1 WRZEŚNIA (SOBOTA)
13.00 „Co w trawie piszczy”
15.00 „Ant-Man i Osa”
17.45 „Ant-Man i Osa”
20.15 „Mamma Mia! Here we go again”
2 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
13.00 „Co w trawie piszczy”
15.00 „Ant-Man i Osa”
17.45 „Ant-Man i Osa”
20.15 „Mamma Mia! Here we go again”
7 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
13.30 „Patryk”
15.30 „Mamma Mia! Here we go again”
18.15 MARATON HORRORÓW
„Obecność”
„Obecność 2”
„Zakonnica”
8 WRZEŚNIA (SOBOTA)
13.30 „Patryk”
15.30 „Mamma Mia! Here we go again”
18.15 „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
20.45 „Zakonnica”

16 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
14.15 „Księżniczka i smok”
16.00 „Księżniczka i smok”
18.15 „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
20.45 „Zakonnica”
21 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
13.30 „Księżniczka i smok”
15.15 „Lato”
17.45 „Kamerdyner”
20.30 „Mission: Impossible – Fallout”
22 WRZEŚNIA (SOBOTA)
13.30 „Księżniczka i smok”
15.15 „Lato”
17.45 „Kamerdyner”
20.30 „Mission: Impossible – Fallout”
23 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
13.30 „Księżniczka i smok”
15.15 „Lato”
17.45 „Kamerdyner”
20.30 „Mission: Impossible – Fallout”
25 WRZEŚNIA (WTOREK)
19.00 RETRANSMISJA KONCERTU
Andre Rieu: „Amore – mój hołd dla miłości”

9 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
13.30 „Patryk”
15.30 „Mamma Mia! Here we go again”
18.15 „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
20.45 „Zakonnica”

28 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
14.30 „Książę Czaruś”
16.20 „Kamerdyner”
18.55 „Kler””
21.00 „Kler”

14 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
14.15 „Księżniczka i smok”
16.00 „Księżniczka i smok”
18.15 „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
20.45 „Zakonnica”

29 WRZEŚNIA (SOBOTA)
14.30 „Książę Czaruś”
16.20 „Kamerdyner”
18.55 „Kler””
21.00 „Kler”

15 WRZEŚNIA (SOBOTA)
14.15 „Księżniczka i smok”
16.00 „Księżniczka i smok”
18.15 „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
20.45 „Zakonnica”

30 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
14.30 „Książę Czaruś”
16.20 „Kamerdyner”
18.55 „Kler””
21.00 „Kler”
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OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO

OFERTA INWESTYCYJNA – PRZETARG NA TEREN
NAD KANAŁEM ŁUCZAŃSKIM
Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w
użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej
Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o nr ewid.289/1 (obręb 1Miasta Giżycko), o pow.1,4785 ha, położona w Giżycku przy ul. Moniuszki powstała w wyniku podziału działki 289 (obręb 1. Miasta Giżycko) zatwierdzonego ostateczną decyzją Burmistrza
Miasta Giżycka z dnia 5 stycznia 2018 r. znak WM.6831.21.2017.JK. Decyzja ta zostanie ujawniona w ewidencji gruntów i budynków oraz
księdze wieczystej nr OL1G/00045213/8po spełnieniu warunków w niej wskazanych,tj. ustanowieniu dostępu do drogi publicznej dla stanowiącej aktualnie własność Gminy Miejskiej Giżycko działki 289/2 (zabudowanej trafostacją) przez ustanowienie na działce 289/1 (obręb 1.
Miasta Giżycko) stanowiącej przedmiot przetargu służebności drogowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki 289/2 (obręb 1Miasta
Giżycko).
Położenie nieruchomości: nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie kanału Łuczańskiego, czterogwiazdkowego hotelu oraz zabytkowego mostu obrotowego. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości bez utrudnień, drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Moniuszki.
Nieruchomość znajduje się w granicach zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480, decyzją znak WKZ 534/410/d/83 z dnia 3 sierpnia 1983r. jako „układ urbanistyczny stanowiący część miasta Giżycko”. W drodze przylegającej
do działki – ul. Moniuszki istnieje pełna infrastruktura techniczna. Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych
użytkownik wieczysty nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską
w Giżycku – uchwała Nr XL/101/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko
– Mazurskiego z dnia 6 października 2017 r., poz. 3961) i położona jest na obszarze opisanym symbolem 1UT – teren zabudowy usług
turystycznych.
Termin zagospodarowania nieruchomości: termin rozpoczęcia zabudowy (wybudowanie fundamentów budynku) – do 3 lat licząc
od daty wydania całości nieruchomości (całego terenu wchodzącego w skład nieruchomości) po zawarciu w formie aktu notarialnego umowy
oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Termin ukończenia stanu surowego zamkniętego budynku – do 6 lat licząc od daty wydania całości
nieruchomości (całego terenu wchodzącego w skład nieruchomości) po zawarciu w formie aktu notarialnego umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. W przypadku niedotrzymania sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy działu
II rozdziału 3 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uregulowania określone we wzorze ramowym umowy.
Ceny i opłaty: cena wywoławcza nieruchomości gruntowej: 6.000.000 zł. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%. Wadium – 600.000 zł. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% uzyskanej
w przetargu ceny nieruchomości gruntowej (podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przewidywana stawka procentowa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynosi 2%, co stosownie do art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami odpowiada przeznaczeniu nieruchomości określonemu zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Terminy wnoszenia opłaty i zasady ich aktualizacji: zgodnie z postanowieniami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Forma zbycia: nieruchomość gruntowa jest przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
Kryteria wyboru ofert, termin składania, wymogi: oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według
poniższych kryteriów: oferowana cena (maks. 50 punktów), koncepcja zagospodarowania nieruchomości (0-35 pkt), wskaźnik intensywności
zabudowy (0-15 pkt). Pisemne oferty do udziału w przetargu składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem przetarg „Moniuszki 289/1”
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 104, w terminie do dnia 28 września 2018 r. Za datę złożenia uważa się datę wpływu
oferty do Urzędu Miejskiego w Giżycku. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do
dnia 24 września 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku. Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 5
października 2018 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku w salce konferencyjnej (pokój 104).
Pozostałe informacje: do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym
notarialnie.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany
terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego. Ogłoszenie przetargowe zostanie w terminie
30 dni od daty ogłoszenia przetargu uzupełnione o ramowy wzór umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon 87 732 41 11 wew. 5.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz
opublikowana na stronach internetowych: www.bip.gizycko.pl w dziale „przetargi” oraz www.gizycko.pl w zakładce „nieruchomości”.

WARTO WIEDZIEĆ

SZKOLNE UBEZPIECZENIE – RODZICE, TO WY DECYDUJECIE!
Jak co roku rodzice dzieci w szkołach dostaną informację o konieczności wpłacenia np. 50 zł na szkolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Większość rodziców decyduje się na zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia w szkole, gdyż tak jest zazwyczaj
najłatwiej i niedrogo. Warto jednak mieć świadomość za
co tak naprawdę płacimy, żeby uniknąć rozczarowania
wysokością wypłaty po ewentualnym wypadku dziecka
– mówi Katarzyna Tota - Leszczyńska (na zdjęciu), powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku.

Materiały marketingowe obiecują często zbyt wiele w stosunku do
rzeczywistego zakresu. Kuszą atrakcyjnie brzmiącymi opcjami np.
wypłatami za ukąszenie przez osę. Ale nie zawsze znajdziemy w nich
informację o warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby świadczenie dostać
i ile ono wyniesie. Dlatego ważne jest zwrócenie uwagi rodzicom, by
zapoznawali się z warunkami umowy, zanim zapłacą składkę.
Niskie składki, niskie wypłaty
Składka na poziomie 50 zł rocznie to przeciętnie nieco ponad 4 zł za
każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej. Za taką kwotę nie spodziewajmy się wysokich wypłat w razie wypadku dziecka. Trzeba pamiętać,
że wpisana w materiałach reklamowych suma ubezpieczenia w wysokości 10 tys. zł to maksymalna kwota świadczenia, jaką można otrzymać z takiej polisy w razie śmierci dziecka lub jego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zwykle za taki są uznawane uszkodzenia ciała, które
są trwałe i nie rokują poprawy. W większości przypadków zgłoszeń
szkód z takich polis chodzi o drobne urazy typu stłuczenie, zwichnięcie czy złamanie, nie powodujące trwałego uszczerbku i wtedy zakłady
ubezpieczeń albo odmawiają wypłaty, albo wypłata stanowi określony
procent tej głównej sumy ubezpieczenia. W praktyce są to często symboliczne kwoty rzędu 70-150 zł.
Warunki trudne do spełnienia
W części umów można znaleźć obietnicę symbolicznej wypłaty również
za urazy, które nie skutkują trwałym uszczerbkiem. Tu jednak nawet
otrzymanie tych niewielkich kwot bywa uzależnione od spełnienia wielu
warunków. Część umów przewiduje wypłatę w razie pogryzienia przez
psa, pokąsania, ukąszenia czy użądlenia. Przy czym najczęściej jest
to 1% sumy ubezpieczenia, co przekłada się na około 100 zł wypłaty.
Jednak żeby taką kwotę otrzymać, dziecko musi trafić na przynajmniej
2 dni do szpitala, a o tym wymogu materiały marketingowe nie zawsze
wspominają. Takie ograniczenia są też stosowane w innych opcjach
atrakcyjnie brzmiących w ulotkach promocyjnych. Na przykład wypłaty
dziennego świadczenia szpitalnego są realizowane dopiero przy pobytach dłuższych niż 1-2 dni, ale ubezpieczyciel wypłaca świadczenie

maksymalnie za 20-30 dni pobytu w szpitalu. Z kolei świadczenie z
tytułu korepetycji bywa wypłacane dopiero wtedy, gdy dziecka nie ma
w szkole ponad 14 dni, ale tylko za okres nieobecności nie dłuższy niż
35 dni szkolnych.
W niektórych przypadkach ubezpieczyciele uznają, że są zobowiązani
do wypłaty świadczeń tylko w okresie trwania umowy ubezpieczenia.
Tymczasem dzienne świadczenie szpitalne może być wypłacane nawet do 180 dni pobytu w szpitalu, co w materiałach marketingowych
brzmi atrakcyjnie. Problem w tym, że jeśli dziecko trafi na skutek wypadku do szpitala np. na 10 dni przed końcem umowy, to świadczenie
będzie wypłacane tylko za te 10 dni. Nawet jeśli uraz był na tyle poważny, że spędzi w szpitalu pół roku. Niektóre zakłady obiecują też wypłatę
świadczenia z tytułu niezdolności do nauki. Jeśli jednak dziecku zdarzy
się wypadek w wakacje czy ferie i nie będzie mogło przedstawić zaświadczenia ze szkoły o nieobecności w lekcjach - wypłaty nie będzie.
Ważne definicje
Analiza ekspertów Rzecznika Finansowego pokazała też, że na szczegóły umowy powinni uważać rodzice, których dzieci uczęszczają na
sportowe zajęcia dodatkowe. Należy upewnić się, że szkolne ubezpieczenie NNW obejmie również wypadki w czasie tzw. sks-ów czy innych zajęć pozalekcyjnych. Część umów standardowo obejmuje tylko
urazy powstałe w szkole, w czasie lekcji wf. To efekt tego, że niektóre
umowy definiują sks czy uczestnictwo dziecka w różnego rodzaju turniejach czy zawodach jako wyczynowe, zawodowe lub profesjonalne
uprawnianie sportu. Warto zapoznać się też z definicjami sportów tzw.
wysokiego ryzyka i ekstremalnych. Można tam znaleźć wyłączenie odpowiedzialności np. za urazy powstałe w trakcie treningu sportów walki.
Może też się zdarzyć, że nie dostaniemy wypłaty, jeśli dziecko złamie
sobie rękę jeżdżąc na rowerze, rolkach czy deskorolce na coraz popularniejszych specjalnie przygotowanych rampach czy - jak to bywa zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – w terenie naturalnym
obfitującym w przeszkody.
Uznaniowa likwidacja
Ze względu na szybkość wypłaty i niskie koszty ubezpieczyciele coraz chętniej oferują umowy, w których wypłacają świadczenia tylko
za uszczerbki jasno zdefiniowane w tabeli i tylko na podstawie dokumentacji medycznej. Zakłady ubezpieczeń przyznają sobie wyłączną
kompetencję do uznawania, kiedy konieczne jest przeprowadzenie
badania przez lekarza orzecznika. Przy czym umowy nie wskazują
żadnych obiektywnych kryteriów do podjęcia takiej decyzji. Zdaniem
Rzecznika Finansowego klient w razie wątpliwości co do wysokości wypłaty powinien mieć prawo do badania. Innym problemem jest praktyka
polegająca na odrzucaniu roszczeń w oparciu o informacje o przebiegu
wypadku z dokumentacji medycznej. Jednocześnie ubezpieczyciele ignorują oświadczenia klienta w tym zakresie. Lekarz koncentruje
się na udzieleniu pomocy, a nie analizie przyczyn wypadku. Stąd jego
wpisy są skrótowe, często oparte o pobieżny wywiad. Tymczasem
ubezpieczyciele traktują lapidarny opis przyczyny obrażeń jako jedyne
i niepodważalne źródło informacji.
Sam zdecyduj, czy potrzebujesz polisy
Warto mieć świadomość, że decyzja o przystąpieniu do takiej umowy
należy wyłącznie do rodzica. Wciąż pokutuje mit o obowiązkowości
takiego ubezpieczenia. Tymczasem jedyną obligatoryjną umową jest
ubezpieczenie (NNW) i kosztów leczenia uczniów wyjeżdżających na
zagraniczną wycieczkę. Rzecznik Finansowy apeluje o większe zaangażowanie rodziców w wybór ubezpieczenia na kolejny rok lub skorzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego. Jego zdaniem tylko presja
ze strony rodziców może wpłynąć na zmianę warunków takich umów.
Z jednej strony dobrze, że istnieje takie powszechne ubezpieczenie i
dzieci mają jakąkolwiek ochronę ubezpieczeniową jednakże wydaje
się, że konstrukcja tych umów wymaga gruntownych zmian, żeby zapewniały one rzeczywiste wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku.
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PIÓRKIEM
BOCZONIA
ATRYBUT
Adwokat i polityk
(w poglądach swych nie błądzę)
mają swoisty język:
to kłamcy za pieniądze.
BEZTALENCIE
Po dwa lata w każdej klasie,
a więc sprawa jest bezsporna:
albo ukochała szkołę,
lub na wiedzę jest odporna.
NIEKTÓRE
Niektóre kobiety
(rzecz od wieków znana)
lwa pragną na kochanka,
na męża zaś barana.
MALKONTENT
Z której by nie spojrzał strony
zawsze niezadowolony.

SPORT/KULTURA

ZAWODOWE „URODZINY” PANI HALINY

Rok 2018 to wyjątkowy czas w życiu Haliny Poboży, szefowej Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku. Kilka miesięcy temu wraz
z mężem Ryszardem celebrowała ona jubileusz 50-lecia małżeństwa,
teraz nadarza się kolejna okazja do świętowania. 1 września mija bowiem
dokładnie 40 lat od dnia, w którym Pani Halina rozpoczęła pracę w
ówczesnym Cechu Rzemiosł Różnych.
„Dziękujemy Pani za wielkie serce, pomocną dłoń i poświęcenie niemal całego życia
dla naszej wspólnej instytucji” – czytamy w
podziękowaniach dla jubilatki, wystosowanych
przez Zarząd, pracowników i członków Cechu.
– „Pani wiedza i doświadczenie pozwoliły wielu młodym ludziom znaleźć drogę życiową i
odnieść sukces, wspinając się po kolejnych
szczeblach kariery zawodowej. Dzięki Pani
Cech stał się jasnym punktem na mapie
Giżycka. Dziś nasz Cech Rzemieślników i
Przedsiębiorców kojarzy się z sumiennością,
życzliwością i profesjonalizmem. Także my,
rzemieślnicy i pracownicy, zawsze mogliśmy
liczyć na Pani pomoc i wsparcie. Dziękujemy
za te czterdzieści lat wspólnej pracy i życzymy
dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości
w realizacji nowych przedsięwzięć oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.
Giżycki Cech, kierowany przez Halinę
Poboży, skupia około 80 zakładów rzemieślniczych, w których szkolą się uczniowie

Halina Poboży w towarzystwie starszych Cechu: obecnego - Mieczysława Smoleńskiego
(w środku) i dawnego - ś.p. Henryka Kołakowskiego

szkół zawodowych z Giżycka, Węgorzewa
i Mrągowa. Uzyskanie dyplomów czeladniczych stanowi przepustkę do pracy w polskich
zakładach i firmach na terenie Unii Europejskiej.
Bogusław Zawadzki

C’EST LA VIE!
Kobieta jest jak narkotyk,
o czym wie każdy z nas,
bowiem gdy się do niej zbliżysz,
to chciałbyś jeszcze raz.
DETALISTA
Wokół małych sprawek
czyni wiele hałasu,
za to na problemy
brakuje mu czasu.
ETYKA POLITYKA
Mówi: „Wszystkim ludziom służę”,
ale trzyma z tymi w górze.
GINEKOLOG
Jego bystry wzrok
patrzy tylko… w krok.
KARIEROWICZ
Walczył jak tygrys,
aż wszystkich wygryzł
MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM
Wpadł niczym w kompot
śliwka przysłowiowa:
z jednej strony żona,
z drugiej zaś… teściowa.
O STAREJ PANNIE
Bogata…
w lata.

Czy w Cechu Rzemiosł Różnych, czy w Cechu Rzemieślników i Pracowników Halina Poboży
zawsze na eksponowanej pozycji

GRATULUJEMY LAUREATKOM!

Kilka dni temu rozstrzygnęliśmy nasze
dwa wakacyjne konkursy. W pierwszym – który współorganizowaliśmy z właścicielem sklepu i serwisu rowerowego na placu Targowym
Piotrem Fiedorowiczem – nagrodą był
rower składak marki „Camp”, a jego nową
właścicielkę – Leokadię Szabelską –
wyłoniło losowanie. Gratulujemy serdecznie,
życząc tradycyjnie… szerokiej drogi! Laure-

atką drugiego konkursu, w którym zadaniem
uczestników było dokończenie frazy: „Giżycko? Lubię, bo…”, została natomiast Barbara Guzewicz. Pani Basia Giżycko lubi
za zieleń, letnie atrakcje oraz jeziora i za to
właśnie otrzyma od nas zapowiadany zestaw
gadżetów. Z obiema paniami skontaktujemy
się w najbliższych dniach w sprawie ustalenia
terminu odbioru nagród.
bz
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Najważniejsze: wyciągnąć ludzi z domu
Grają w kręgle, szachy i warcaby stupolowe, strzelają z broni pneumatycznej i laserowej, rywalizują na torze kajakowym i na basenie. Gdyby mogli, z pewnością uprawialiby wszystkie sporty
świata. Niestety, nie mogą. Jest bowiem coś, co mocno ogranicza ich aktywność. Nie widzą.

Fot. Bogusław Zawadzki

czykami). Przed wykonaniem ruchu zawodnik ma prawo dotykania
wszystkich „klocków”, jeżeli jednak wyjmie któryś z nich, musi go
już „zakołkować” w innym miejscu. Kolory na szachownicy zawodnicy odróżniają po kształcie – figury czarne mają ostre krawędzie,
białe są obłe (pościnane).
– Śledzę zmagania niewidomych szachistów od lat i zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem ich umiejętności – mówi Henryk
Gudojć. – Proszę sobie wyobrazić, że najlepsi rozgrywają nawet
symultany z pełnosprawnymi graczami, z powodzeniem rywalizując
jednocześnie na kilku lub kilkunastu szachownicach.

Zajęcia szachowe i warcabowe odbywają się w „podziemiach” starej
przychodni przy ul. Bohaterów Westerplatte. Pierwszy z lewej prezes
GKSN Kormoran Andrzej Gasiul

O sukcesach członków Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „Kormoran” słychać rzadko, by nie powiedzieć: wcale nie słychać. Bynajmniej nie dlatego, że tych sukcesów nie ma. Członkowie
„Kormorana” nie pukają do mediów, by pochwalić się osiągnięciami,
choć mają ich całkiem sporo. „A kogoż by mogły obchodzić nasze
zawody?” – pytają. Błąd! Obchodzą nas wszystkich. Wszak niewidomi sportowcy to tacy sami ludzie, jak ci, którzy na co dzień biją
rekordy i których podziwiamy na stadionach, bieżniach, skoczniach,
strzelnicach czy torach. Tacy sami, a może nawet zasługujący na
większy szacunek. Boleśnie doświadczeni przez los z rywalami walczą niejako w drugiej kolejności, w pierwszej pokonują zaś własne
słabości. Nieustannie taranują granice, które nam – pełnosprawnym
– wydają się niemożliwe do sforsowania.
Figury z bolczykami
Istniejący od 23 lat GKSN Kormoran (wcześniej z siedzibą w
Rynie) skupia 63 członków (nie tylko niewidomych czy niedowidzących, ale i osoby z innymi dysfunkcjami), z czego aktywnych jest
około 25. Klub utrzymuje się głównie ze skromnych kilkutysięcznych
dotacji z miejskich grantów i Ministerstwa Sportu. „Kormoranowi”
prezesuje Andrzej Gasiul, świetny szachista i warcabista, a
poza sportem – doskonały gitarzysta. Z pewnością wielu z Państwa
kojarzy go z zespołu „OKAW Sztorm” oraz z młodzieżowego zespołu „Betania”, działającego przy sanktuarium Świętego Brunona.
„Kocham muzykę, to cały mój świat” – wyznaje prezes.
– Serce me krwawi, bo to „szarpanie drutów” Andrzej przedkłada nad „przestawianie klocków” – żartuje Henryk Gudojć,
szachista i trener, współpracujący z „Kormoranem”. – Na grze na
gitarze znam się słabo, ale wieść gminna niesie, że prezes „daje
radę”. Jeśli zaś chodzi o szachy, powiem tak: pojęcie o grze, wyobraźnię i pamięć Andrzej ma ponadprzeciętne. Jestem przekonany, że wielu widzących zawodników przy „desce” nie miałoby z nim
najmniejszych szans.
A czy wyobrażają sobie Państwo partię szachów z udziałem
dwóch niewidomych? Takie pojedynki ze zrozumiałych względów
trwają zazwyczaj nieco dłużej niż mecze rozgrywane między zdrowymi zawodnikami. Rolę oczu przejmują dłonie graczy. Na każdym
polu szachownicy znajduje się niewielki otwór, w który wkładane są
figury (wszystkie zakończone od dołu pasującymi do otworów bol-

Zachęcić do sportu
Szachy i warcaby stupolowe to sekcje dominujące (ale nie jedyne) w Giżyckim Klubie Sportowym Niewidomych „Kormoran”. W
ubiegłym roku dwóch naszych zawodników: Ryszard Pawłowski i Andrzej Gasiul zakwalifikowało się do półfinałów Mistrzostw
Polski, a ten drugi w finale uplasował się na znakomitej 4. pozycji.
W tym roku w półfinałach krajowego championatu ponownie mieliśmy dwóch reprezentantów, a do finału dotarł Ryszard Pawłowski.
W roku 2017 znakomity wynik w Pucharze Polski w strzelaniu z broni pneumatycznej zanotował David Maksymiuk, który okazał
się najlepszy w stawce 16 zawodników, wyprzedzając m.in. mistrza
Polski i Starego Kontynentu w jednej osobie. Członkowie giżyckiego klubu uczestniczą także w zawodach bowlingowych, pływackich,
kajakarskich i w showdownowych (udźwiękowiony tenis). W ostatniej dekadzie września „Kormoran” będzie organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju w Warcabach Stupolowych „O Puchar Mazur”,
który zostanie rozegrany w wilkaskim ośrodku AZS. Tam także można spodziewać się sukcesów gospodarzy. Poczynania sportowców
Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych mogą Państwo na bieżąco śledzić za pośrednictwem facebooka.
– Jak każdy klub z prawdziwego zdarzenia chcielibyśmy doczekać się mistrza Polski czy Europy – uśmiecha się Andrzej Gasiul.
– Ale najważniejsze dla nas jest to, by zachęcić do wyjścia z domu i
do uprawiania sportu jak najwięcej osób niepełnosprawnych.
				
Bogusław Zawadzki

W akcji tegoroczny finalista mistrzostw Polski w warcabach stupolowych Ryszard Pawłowski (z lewej)

21

SPORT

Wszystkie nasze drużyny stanęły na „pudle”
Piłka ręczna w Giżycku nie zginęła i nie zginie, jeśli zdrowia i wytrwałości starczy Andrzejowi Paszkiewiczowi
i grupie ludzi, którym naprawdę na szczypiorniaku w naszym mieście zależy. Mamy spory potencjał zarówno
wśród chłopców, jak i dziewcząt, o czym można było się przekonać podczas XV Mazurskiego Festiwalu Piłki
Ręcznej – największych w Polsce zawodów dla młodzieży.

Sylwia Czeska z MTS Giżycko (z piłką) w ataku na bramkę rywalek z
Radzymina. Druga z prawej Elżbieta Nowicka

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

W tegorocznych zmaganiach zobaczyliśmy 34 drużyny z Polski i Litwy, a wśród nich czwórkę reprezentantów gospodarzy. Na najwyższym
stopniu podium stanęli juniorzy MTS Giżycko, drugie miejsca wywalczyli nasi juniorzy młodsi oraz seniorki (które skrzyknęły się specjalnie na ten
turniej), zaś młodziczki znad Niegocina ukończyły rozgrywki na trzeciej pozycji.
			
Bogusław Zawadzki

Młodzież MTS Giżycko podczas uroczystego zakończenia Festiwalu

Dzieci rozpoczęły klubowe świętowanie
Prologiem obchodów 70-lecia Giżyckiego Klubu Sportowego „Mamry” (o których piszemy także na stronie 24.) był Europejski Weekend Piłkarski. Na stadionie MOSiR oraz na „Orlikach” w Giżycku i Wilkasach przez dwa dni rywalizowało około 40 drużyn z Polski i Litwy, reprezentujących
kategorie wiekowe U-7, U-8, U-9 i U-10. Wyniki zmagań znajdą Państwo na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (mosir.gizycko.
pl) oraz Mamr Giżycko (mamrygizycko.pl).
									
bz

Giżycczanin Daniel Radzewicz (w środku) w starciu z dwoma rywalami
z Rakovii Warszawa

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski
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W nieustępliwej walce o piłkę Aleksander Zaorski (nr 33)

Kibicujmy chłopakowi z Giżycka!

Przed nami siatkarskie mistrzostwa globu (10 – 30 września), a w nich – oczywiście – broniący
tytułu sprzed czterech lat „Biało - Czerwoni” z giżycczaninem Jakubem Kochanowskim w składzie. Czy 21-letniemu środkowemu bełchatowskiej Skry uda się wywalczyć pierwszy w seniorskiej
karierze medal na mistrzowskiej imprezie? W grupie Polacy zagrają z Kubą (12 września), Portoryko (13 września), Finlandią (15 września), Iranem (17 września) i Bułgarią (18 września), która jest
współgospodarzem zawodów. Wszystkie mecze naszej reprezentacji pokaże TVP, transmisje także na
antenach Polsatu. Kibicujmy Jakubowi!
bz
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Sezon lodowy na Mazurach uważamy za otwarty
Gdy się ogląda ich popisy, wszelkie piruety, flipy
czy toe loopy wydają się dziecinną igraszką. Schody
zaczynają się, gdy trzeba samemu wyjechać na lód.
Do rangi mistrzostwa świata urasta wówczas samo
utrzymanie równowagi i dopiero wtedy tak naprawdę
zaczynamy doceniać tych, dla których podwójny
salchow czy lutz nie stanowią żadnego problemu.

Fot. Bogusław Zawadzki

W Giżycku sezon lodowy od lat zaczyna się w sierpniu, a jego prologiem są pokazy łyżwiarstwa figurowego na tafli Mazurskiego Centrum
Sportów Lodowych. W tym roku swoje umiejętności zaprezentowali
adepci łyżwiarstwa (ale sporo już potrafiący) z Lublina i Łodzi oraz dzieci trenujące w otwartej dwa lata temu giżyckiej Akademii Łyżwiarskiej.
			
Bogusław Zawadzki

Sierpniowe pokazy otworzyli: burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz (z lewej) i kierownik Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych
Roman Chomicz

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Trenujemy raz w tygodniu – powiedziała Elżbieta Kotlicka, prowadząca Akademię Łyżwiarską w Giżycku

A oto efekty treningów młodych giżycczan

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych zaprasza wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych zajęciach
instruktażowych z curlingu. Odbędą się one 3 września (poniedziałek, przed i po południu) oraz 4 września
(wtorek, do południa). Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel. 530- 283-777. Jednocześnie informujemy, że ze względu na rezerwację lodowiska indywidualni użytkownicy będą mogli z niego korzystać
dopiero na początku drugiej dekady września.

Uwaga, Kolarze! Ci wyczynowi i ci „niedzielni”!
Już niebawem, dokładnie 9 września (a
nie – jak początkowo planowano - 2 września),
po raz siedemnasty pomkniemy do mety leśnymi duktami. W drugą wrześniową niedzielę w
lesie miejskim odbędzie się bowiem coroczny
Mazurski Wyścig Kolarski MTB o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko. Kto w poprzednich szesnastu wyścigach nie startował,
niech żałuje i czym prędzej nadrabia zaległości.
Kto startował, ten wie, że leśne ściganie to najlepsza pod słońcem impreza dla całych rodzin,
łącząca rywalizację z dobrą zabawą i aktywnym
wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Uroczyste

otwarcie zawodów przewidziano na godz. 11.00,
a piętnaście minut później po krótkich – mamy
nadzieję – przemówieniach na rundę o długości
1700 metrów wyruszą najmłodsi przedstawiciele kategorii „Superamator” (przypominamy o
kaskach). Potem na starcie stawać będą coraz
to starsi superamatorzy, czyli miłośnicy dwóch
kółek bez licencji kolarskiej, a ich zmagania
zwieńczy „morderczy” wyścig na trzy okrążenia
dla wszystkich chętnych. Tradycyjnie każdy, kto
dotrze do mety (tempo „spacerowe” absolutnie
dozwolone), zostanie uhonorowany pamiątkowym medalem (dekoracja około godz. 12.30).

Trwają rewanże na „Orliku”

Pod koniec sierpnia rozpoczęła się runda rewanżowa rozgrywek o
piłkarskie mistrzostwo Giżycka drużyn sześcioosobowych, O zwycięstwo
w lidze, organizowanej przez Marka Grochowskiego, walczy –
przypomnijmy – osiem zespołów, które w tym miesiącu zobaczymy w

Kwadrans przed godziną 13.00 rozpoczną się
zmagania „zawodowców”, czyli kolarzy na co
dzień ścigających się w klubach. Na trasie (rundy o długości 2,2 km) zobaczymy m.in. żaczki,
żaków, młodziczki, młodzików, juniorki młodsze,
juniorów młodszych i juniorów oraz reprezentantów kategorii „kobiety open”, „elita” i „masters”.
Emocje gwarantowane – zapewniają organizatorzy Mazurskiego Wyścigu MTB, czyli Nadleśnictwo Giżycko, Towarzystwo Kolarskie „Masters
– Giżycko”, Urząd Miejski oraz Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.
Bogusław Zawadzki

akcji pięciokrotnie. Na mecze, odbywające się na „Orliku” przy SP 7,
zapraszamy 3, 5, 10, 13 i 17 września (seria finałowa) w godz. 18.00
- 20.15. Pełny terminarz, tabelę, wyniki, nazwiska strzelców bramek, klasyfikację snajperów i inne informacje dotyczące ligi znajdą Państwo na
stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (mosir.gizycko.pl).
					
bz
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Jubileusz z wielką „Jagą”

Nie lada gratka czeka niebawem giżyckich sympatyków „kopanej”. 8
września (sobota) na stadionie MOSiR czwartoligowe Mamry zagrają
towarzysko z – uwaga, uwaga! - białostocką Jagiellonią. Mecz z aktualnym
wicemistrzem Polski uświetni obchody 70-lecia klubu nad Niegocinem.
Druga sobota września to czas, w któ- szeli działacze klubu z Giżycka. Oczywiście
rym drużyny Lotto Ekstraklasy nie rozgry- wynik wrześniowego spotkania będzie sprawają swoich meczów, korzystając z tzw. wą drugorzędną, niemniej nasi futboliści z
przerwy na reprezentację (dzień wcześniej pewnością będą chcieli zaprezentować się
wyjazdowym meczem z Włochami w Lidze jak najlepiej na tle znacznie wyżej notowaNarodów „Biało-Czerwoni” zadebiutują pod nego przeciwnika. Pierwszy gwizdek – o
wodzą nowego selekcjonera Jerzego godz. 18.00.
Bogusław Zawadzki
Brzęczka). Prawdopodobieństwo, że
„Jaga”
(szesnaście
sezonów w najwyższej
lidze, trzy medale mistrzostw kraju, jeden
Puchar Polski) pojawi
się nad Niegocinem w
optymalnym składzie
(bez
potencjalnych
kadrowiczów, nie tylko
Polaków), jest zatem
całkiem spore. Takie
właśnie zapewnienia
podczas
wstępnych Wychowanek Mamr Szymon Łapiński (drugi z lewej) jest obecnie
rozmów z kierownic- graczem Jagiellonii. Być może 8 września ponownie zobaczymy go
twem Jagiellonii usły- na giżyckim stadionie w starciu z kolegami z rodzimego klubu

WYBIERAMY DRUŻYNĘ
SIEDEMDZIESIĘCIOLECIA
Przez siedem dekad w klubie nad
Niegocinem (od MKS Matura poprzez
Łuczanina, Związkowca, Ogniwo,
Mewę i Stal po Mamry) przewinęło się
wielu znakomitych piłkarzy. Uhonorujmy tych najlepszych, tworząc Mamrowski „Dream Team”. Kogo widzieliby
Państwo w „złotej jedenastce”? Przysyłajcie do nas kandydatury graczy (z
krótkim uzasadnieniem), którzy – Waszym zdaniem – postawą na boisku lub
poza nim najbardziej zasłużyli na to,
by znaleźć się w gronie wyróżnionych.
Mocno liczymy zwłaszcza na zgłoszenia od starszych kibiców, pamiętających graczy z lat siedemdziesiątych,
sześćdziesiątych i wcześniejszych.
Propozycje przesyłajcie Państwo na
adres: redakcja@gizycko.pl.

Przyjdź na stadion i kibicuj Mamrom
Dwa mecze na własnym boisku (plus towarzyskie starcie z
Jagiellonią Białystok, o którym piszemy wyżej) i trzy wyjazdowe
potyczki czekają we wrześniu czwartoligowych piłkarzy giżyckich
Mamr. 15 września nad Niegocin przyjedzie świetnie w tym sezonie spisująca się Granica Kętrzyn, z którą „Gieksa” ma drobny
rachunek do wyrównania (0:4 w sparingu), a dwa tygodnie później
gościć będziemy spadkowicza z trzeciej ligi Drwęcę Nowe Miasto
Lubawskie, która dla odmiany początku rozgrywek nie może zaliczyć do udanych. Oba spotkania w Giżycku rozpoczną się o godz.
16.00, zapraszamy na stadion przy ul. Moniuszki. Mamry, które
miniony sezon zakończyły na doskonałej 4. pozycji, plasują się
na razie w dolnej połowie tabeli po remisach u siebie z Olimpią II
Elbląg 3:3 i GKS Wikielec 1:1 oraz wyjazdowej porażce 1:2 z Romintą Gołdap i zwycięstwie w Suszu z miejscową Unią 1:0. Nasz
zespół szybko, bo już w pierwszej rundzie, pożegnał się z Wojewódzkim Pucharem Polski, a jego pogromcą (3:2 po dogrywce)
okazał się tegoroczny spadkowicz z czwartej ligi Orlęta Reszel.
						
bz

EKSTRAKLASA PO GIŻYCKU

Oczy giżyckich sympatyków futbolu (a zwłaszcza amatorów rodzimej Lotto Ekstraklasy) w tym sezonie zwrócone są na Wrocław,
Kraków i Białystok – barwy klubów z tych właśnie miast reprezentują bowiem trzej byli piłkarze naszych Mamr. W grodzie Kraka o
punkty dla tamtejszej Cracovii walczy 28-letni Marcin Budziński, na Podlasiu do pierwszego zespołu Jagiellonii dołączył nie-

W trzeciej kolejce Mamry po bardzo dobrym meczu zremisowały 1:1 z
liderującym GKS Wikielec, który w poprzednich sezonach grał w trzeciej lidze. Na zdjęciu: Jacek Rutkowski, Tomasz Bańkowski i Błażej
Drężek powstrzymują napastnika gości

dawno o dziesięć lat młodszy od „Budzika” Szymon Łapiński, a
ze stolicy Polski do stolicy Dolnego Śląska przeniósł się najstarszy
z naszych „ekstraklasowiczów” Łukasz Broź. Na piłkarskim bezrobociu 33-letni „Diabeł” przebywał niespełna miesiąc. 26 lipca były
obrońca Legii (przez pięć sezonów zdobył z nią cztery tytuły mistrza
Polski i trzykrotnie wygrał Puchar Polski) podpisał dwuletni kontrakt
ze Śląskiem Wrocław.
						
bz

Fot. Bogusław Zawadzki
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