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BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Budynek kina „Fala” lata swojej świetności ma dawno za sobą.
Od wielu lat stoi nieużytkowany, czekając na swój czas, a historia
oczekiwania jest długa i złożona. Już w 2004 r., czyli 15 lat temu,
gdy chyba jeszcze odbywały się seanse, stan budynku, delikatnie
mówiąc, nie był ciekawy. W dokumentach z tego czasu możemy znaleźć wiele uwag o zawilgoceniu tynków, przeciekach z dachu, złym
stanie technicznym elewacji i obróbek blacharskich. Wskazywano na
konieczność kapitalnego remontu stolarki i wielu innych elementów.
W 2005 roku straż pożarna zakwestionowała w zasadzie całe wyposażenie sali kinowej: pokrycia i sposób ustawienia foteli, okładziny
ścian i sufitów, kotary, oświetlenie awaryjne, alternatywne zasilanie
itp., a kilka lat później (2009 r.) również sanepid stwierdził szereg
nieprawidłowości sanitarno - technicznych. Aby użytkować budynek
trzeba było ponieść bardzo duże wydatki. Ostatecznie straż pożarna,
uwzględniając wszystkie okoliczności, określiła maksymalną liczbę
osób, która mogłaby korzystać z budynku na… nie więcej niż 50. To
chyba nikogo nie zadowalało i budynek ciągle stał pusty…
W międzyczasie na podstawie uchwały XIV/99/07 z 8 listopada
2007 r. miasto nabyło budynek za 1 800 000 zł. Kwota, jak na owe
czasy, pokaźna, ale i decyzja ta miała swoje uzasadnienie – w końcu
to sam środek miasta i warto zachować nad tym obszarem kontrolę.
Niestety, już w dniu zakupu budynek nie nadawał się do użytkowania,
a szacowana kwota modernizacji była dla miasta nie do udźwignięcia (wg poziomu cen sprzed 9 lat byłoby to ponad 12 000 000
zł!). Dodatkowo sprawę nieco komplikowała własność ziemi pod
budynkiem kina, która należała do… Województwa Mazowieckiego.
Ostatecznie działki odkupiliśmy w październiku 2016 roku i staliśmy
się właścicielami kompletnej nieruchomości zabudowanej budynkiem
kina.
Ostatni rok, a może nawet nieco dłużej, byliśmy bardzo mocno zaangażowani w dwa duże i priorytetowe zadania, które bardzo nas czasowo pochłaniały, tj. analizę dotyczącą budowy 100
mieszkań w ramach formuły Partnerstwa Publiczno - Prywatnego i przetarg na teren po byłym Kurhausie. Status obu spraw
jest dziś na tyle zaawansowany, że możemy już szczegółowo i
bez szkody dla innych potrzeb zająć się budynkiem kina „Fala”.
Na początek zostaną naprawione usterki ścian i dachu, które pojawiły
się po zimie. Według posiadanej ekspertyzy z 2018 roku i oględzin bu-

dynku kilka tygodni temu jego
stan jest zadowalający, jednak
zima zrobiła „swoje”. Warto
podkreślić, że budynek całą
zimę był ogrzewany, aby nie
doprowadzić do jego szybkiej
degradacji. Zabezpieczony
zostanie także neon i mozaika
frontowa. Uważam, że oba
te elementy powinny znaleźć
swoje miejsce po modernizacji
budynku jako symbole tego miejsca. Neon kina jest atrakcyjny – był
bowiem już przedmiotem zainteresowania muzeum neonów, ale nie
zgodziłem się na przekazanie go do tej ekspozycji, gdyż pierwotnie
miał być naprawiony i przeniesiony do budynku GCK, ale nie znalazła
się odpowiednio duża powierzchnia. Poczeka w takim razie do modernizacji „swojego” budynku.
Zanim jednak ogłosimy przetarg, w ramach konsultacji społecznych chcę Państwa zapytać o dwie kluczowe kwestie:
1. Jakie są Państwa oczekiwania dotyczące sposobu ponownego zagospodarowania nieruchomości
zabudowanej aktualnie budynkiem dawnego kina
„Fala” oraz placem zabaw i zielenią urządzoną, która
ma zostać oddana w użytkowanie wieczyste wraz z
jednoczesną sprzedażą znajdujących się na niej budynków (charakter budynku/ów oraz oczekiwana ich
stylistyka)?
2. Jakie potrzeby publiczne powinny być uwzględnione
przy ponownym zagospodarowaniu nieruchomości (np.
rekreacyjne, kulturalne, komunikacyjne itp.)?
Proszę zatem śledzić ogłoszenia ws. konsultacji społecznych i
wyrazić swoją opinię. Pomoże to nam sformułować warunki przetargowe, a czym więcej głosów i opinii, tym lepiej. Warto przygotować
się do tego przetargu, bo wciąż jest zainteresowanie prywatnych podmiotów zagospodarowaniem tej przestrzeni. A na rozwoju i estetyce
miasta wszystkim nam powinno przecież zależeć.
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

KTO ZROBI NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ?
Giżyckie Centrum Kultury ogłosiło konkurs na najładniejszą wielkanocną palmę. Jego rozstrzygnięcie (i prezentacja wszystkich prac konkursowych)
nastąpi 7 kwietnia podczas II Jarmarku Wielkanocnego na miejskim targowisku. Świąteczny kiermasz rozpocznie się już o godz. 9.00, a część artystyczna planowana jest od godz. 12.00, W programie m.in. koncert, zbiórka karmy dla podopiecznych Stowarzyszenia „BRAT KOT”, wielkanocne konkursy i
atrakcje dla całych rodzin. Uwaga, wystawcy! Podczas Jarmarku pobierana będzie opłata targowa zgodna z obowiązującym cennikiem.
bz
Z REGULAMINU KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ
Palma powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych, a do jej wykonania należy użyć materiałów naturalnych (np. bukszpanu, suchych lub sztucznych kwiatów, wstążki, bibuły) lub materiałów plastycznych. Wysokość palmy powinna wynosić min.
1m. Dopuszcza się, aby nad jedną palmą pracowały max. 2 osoby. Prace należy składać do 1 kwietnia 2019 r. w sekretariacie GCK w godz. 8.00
-16.00, można je też przesłać pocztą na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11 - 500 Giżycko. Każda praca powinna być zawinięta
w celofan, do palmy musi być dołączona kartka z danymi autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy). Jury oceni prace pod kątem
inwencji twórczej uczestnika, doboru materiałów i elementów zdobniczych (dodatkowe punkty będą przyznawane za wykorzystanie materiałów
przeznaczonych do recyklingu), samodzielności i estetyki wykonania. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Więcej dla Orkiestry
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podała
ostateczną kwotę, zebraną w Giżycku podczas tegorocznego 27.

Finału WOŚP. Po przeliczeniu waluty obcej i wycenie wartości
precjozów wrzuconych do puszek wolontariuszy giżycki wynik został poprawiony o 700 złotych! Oficjalna kwota to 96 tysięcy 736
złotych i 95 groszy.
						
bz

AKTUALNOŚCI

Granty podzielone - do kogo trafią miejskie pieniądze?
Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz zatwierdził podział środków na
realizację zadań publicznych w kilku dziedzinach. Dziś przedstawiamy Państwu
podział grantów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony
zwierząt, opieki społecznej i ekologii oraz ochrony zdrowia, w następnym wydaniu
zajmiemy się kulturą fizyczną i sportem.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (303 200 zł)
Fundacja Wodne Krainy – 100 000 zł, Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski – 31 000 zł, Stowarzyszenie „Wspólnota Mazurska” – 20
500 zł, Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE – 22 000 zł, Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” – 17 000 zł, Mazurska
Fundacja Sztuki „Art. Progress” – 16 399, 97 zł, Stowarzyszenie „MamooLec” – 15 327, 61 zł, Fundacja Domów Konesera – 12 000 zł, Fundacja Teatr IOTA – 11 100 zł, Giżycka Grupa Regatowa – 7300 zł, Warmińsko – Mazurski Moto Club – 7000 zł, Stowarzyszenie Klub Mam
i Tatusiów „Monti” – 4500 zł, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niesłyszanych „Nie migaj się” – 4500 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy – 3972,42 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Radosnych Dzieci – 3800 zł, Stowarzyszenie „Zintegrowani” przy
Przedszkolu Miejskim nr 1 – 3600 zł, Fundacja „Actis Cactus” – 2800 zł, Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej – 2800 zł, Fundacja „Nowoczesny Konin” – 1700 zł, Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie ZS Zarząd Koła w Giżycku – 1700 zł, Stowarzyszenie na rzecz
Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” – 1500 zł, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną – 1400 zł, Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny – 1300 zł

OCHRONA ZWIERZĄT, OPIEKA SPOŁECZNA I EKOLOGIA (98 000 zł)
Giżyckie Stowarzyszenie „Brat Kot” - 45 000 zł, Stowarzyszenie na rzecz Chorych z Choroba Nowotworową „Promyk” - 20 000 zł, „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna – 8000 zł, Klub Płetwonurków „Płetwal” – 5800 zł, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 5800
zł, Stowarzyszenie „Wspólnota Mazurska” – 5650 zł, Stowarzyszenie „Zintegrowani” przy Przedszkolu Miejskim nr 1 – 2750 zł,* Stowarzyszenie Klub Mam i Tatusiów „Monti” 2000 zł

OCHRONA ZDROWIA (80 000 zł)
Stowarzyszenie na rzecz Chorych z Choroba Nowotworową „Promyk” – 40 000 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 16 900 zł, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” – 6500 zł, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 6000 zł, Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach
Edukacyjnych „Szansa” – 4500 zł, Stowarzyszenie Klub Mam i Tatusiów „Monti” – 4400 zł, Giżyckie Stowarzyszenie Amazonek – 1700 zł

Uwaga! Nie otwierajcie takich wiadomości!

„Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku
możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019 r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie
w dniu 6.04.2019 r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować
kontroli na 29.04.2019 r. о godz. 9.00”. Brzmi trochę, a nawet bardzo „nie po naszemu”? To charakterystyczne dla „wirusów”, a takie
właśnie wiadomości trafiają ostatnio do skrzynek e-mailowych przedsiębiorców i prywatnych osób. „Nie jesteśmy autorem tych zawiadomień”
– twierdzi Urząd Skarbowy. Bądźcie czujni, Drodzy Państwo! Nie otwierajcie podejrzanych załączników i linków, nie wysyłajcie odpowiedzi
do nadawcy! Może to bowiem spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika
nieuprawnionym osobom.				
							
bz

Zwierciadło świata i duszy? Mniej dzwonków w „Siódemce”
Czym jest fotografia? Czym jest na Mazurach, gdzie z racji ich
słynnego piękna niemal każda chwila domaga się uwiecznienia? Na te
pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy kolejnego spotkania
Klubu 6/8. „Przyjdź, posłuchaj, popatrz. Jeśli chcesz, przynieś kilka fotografii (pendrive) i opowiedz o nich” – zachęcają giżycczan organizatorzy wydarzenia. Spotkanie pod hasłem „Moja fotografia – zwierciadło
mojego świata, zwierciadło mojej duszy?” odbędzie się 5 marca (wtorek, godz. 18.00) w „Lokalu 25” przy ul. Mickiewicza.
bz

W Szkole Podstawowej nr 7 rzadziej niż dotychczas można usłyszeć
dźwięk dzwonka. Dyrekcja placówki przychyliła się bowiem do sugestii
młodzieży (zawartych w szkolnej ankiecie, która wypełniło 741 uczniów),
zostawiając jedynie dzwonki ogłaszające początek każdej lekcji. W ankiecie należało odpowiedzieć na dwa pytania: „Czy podoba Ci się pomysł z
jednym dzwonkiem wzywającym na lekcje” (TAK – 380 osób, NIE – 280,
NIE MAM ZDANIA – 80) oraz „Czy wyobrażasz sobie szkołę zupełnie
bez dzwonków?” (TAK – 319, NIE – 341, NIE MAM ZDANIA – 79). bz
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POŻEGNANIE
Ci, którzy odeszli wczoraj, mieli plany na dzisiejszy poranek. Ci, którzy odeszli tego ranka, mieli plany
na wieczór. Nie traktujmy życia jak oczywistości, bo wszystko może się zmienić w ciągu jednej sekundy

Numer gazety zamknięty przed czasem
Sławek Kędzierski miał dużo planów – i tych na wieczory, i tych na poranki. Na jeszcze długie lata. Wszystkie straciły jednak jakiekolwiek znaczenie w chwili, gdy przestało bić Jego serce.
Znaliśmy się jakieś ćwierć wieku, może troszkę dłużej, przygodę z
dziennikarstwem obaj zaczynaliśmy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. On, wtenczas pracownik ochrony w jednym z giżyckich banków, był „z doskoku” korespondentem „Gazety Olsztyńskiej”, ja uczyłem się fachu w powstałej kilka lat wcześniej „Gazecie
Giżyckiej”. Nie byliśmy dla
siebie żadną konkurencją,
„Olsztyńska” w Giżycku i na
całym terenie ówczesnego
województwa suwalskiego
sprzedawała się w śladowych ilościach, wyraźnie
przegrywając rywalizację
o czytelnika z dominującą
na tym obszarze białostocką „Gazetą Współczesną”.
Proporcje odwróciły się po
reformie administracyjnej,
po której wszystkim nam
bliżej zrobiło się do Olsztyna niż do Suwałk. Sławek
był już wówczas etatowym
dziennikarzem „Ziemi Giżyckiej” – nowego lokalnego tygodnika założonego
przez byłego dziennikarza
„GG” Irka Dągowskiego (niestety, jego także nie
ma już z nami), a niedługo
potem przejętego przez
„Gazetę Olsztyńską”. W
2002 roku „Ziemia Giżycka” połączyła się z „Gazetą
Giżycką”, co w praktyce
oznaczało likwidację tej
pierwszej oraz dołączenie
do zespołu „GG” Sławka
Kędzierskiego i Waldka
Albowicza. Do dziś uśmiecham się na wspomnienie imprezy
powitalnej, którą zorganizowaliśmy z okazji „przyjęcia na pokład”
nowych członków załogi. Urządziliśmy ją sobie – a jakże! – w piątek w redakcji przy placu Grunwaldzkim, oczywiście po godzinach
pracy (choć podobno dziennikarze takowego terminu nie znają). O
atmosferze podczas spotkania niechaj świadczy fakt wyczerpania
zasobów trunkowych, których – jak się nam na początku wydawało
– zbraknąć nie powinno. Oddelegowany do najbliższego „źródełka”
posłaniec szybko dostarczył nam zgrabną butelczynę z zawartością
o dość zaskakującym smaku ni to ziół, ni to owoców leśnych. Kiedy
następnego dnia po południu wpadłem na chwilę do redakcji, Sławek
Kędzierski tkwił na posterunku, czytając jakąś gazetę i podskubując
wąsy (ktoś jeszcze pamięta, że nosił wąsy?). „Jak tam po wczorajszym?” – zagadnąłem retorycznie, świadomy przecież własnego
samopoczucia, a On tym swoim nie do podrobienia łagodnym i roz-

brajającym tonem odparł: „Jest ok, ale po tej ostatniej flaszce do
dziś odbija mi się szyszkami”. Cały Sławek. Z reguły traktujący świat
bardzo poważnie, ale często pozwalający sobie na odrobinę luzu
okraszonego niewyszukanym żartem, uszczypliwością czy nawet
nutką złośliwości, wnikliwy obserwator rzeczywistości, potrafiący ją
doskonale spuentować; jako dziennikarz odpowiedzialny, świetnie
zorganizowany, niespotykanie pracowity i zawsze zorientowany, co
w trawie piszczy. Na dźwięk sygnałów pogotowia czy straży pożarnej natychmiast chwytał za
telefon, by już po chwili –
zlokalizowawszy miejsce
zdarzenia – pędzić hen za
miasto na pożar czy wypadek. Dla jednego zdjęcia.
Kilkanaście lat temu ciężko
zachorował. Ze szpitala w
Olsztynie przyjeżdżał tylko
na weekendy, by spędzić
je… za redakcyjnym biurkiem. Potem wiele razy
przyznawał, że wtedy
ucieczka w pracę bardzo
pomogła Mu wygrać batalię o życie. Lubiłem z Nim
rozmawiać, choć ostatnimi
laty najczęściej udawało
się nam pogaworzyć głównie „w biegu” podczas imprez, które już dla różnych
mediów obsługiwaliśmy.
Zauważyłem, że mocno
się zmienił i sporo w swoim życiu przewartościował.
Pewne rzeczy świadomie
„odpuszczał”, więcej czasu
poświęcając swoim pasjom
i osobom, na których Mu (z
wzajemnością) zależało.
Przy czym nadal wszędzie
było go pełno. Jak sam
jednak powtarzał, zaczął
wreszcie dostrzegać to, że są na świecie rzeczy o wiele ważniejsze
niż praca. Praca, której utraty bardzo się obawiał, analizując niepokojące ruchy personalne w redakcjach w regionie. „Jeszcze parę
miesięcy i będę pod ochroną, wtedy mogą mnie zwalniać” – mówił,
a ja klepałem go po ramieniu pytając: „A gdzie oni znajdą takiego
drugiego?”. Bo wiedziałem i wiem, że nie znajdą.
Patrzę dziś na to czarno - białe zdjęcie Sławka i choć od pożegnania minęło już sporo dni, wciąż nie dociera do mnie to, że
Jego świeczka zgasła. Czytam o otwartym notesie, pozostawionym
na biurku w redakcji „Gazety Giżyckiej”, wspominam naszą ostatnią
rozmowę. A Ty, Kolego? Pewnie siedzisz gdzieś tam na wysokości,
z aparatem jak zwykle gotowym do „strzału”, dla jednego zdjęcia. I
uśmiechasz się pod nosem czytając wpisy kondolencyjne tych, którzy nazywają Cię legendą. Bo przecież sam nigdy byś się tak nie
określił…
Bogusław Zawadzki

POŻEGNANIE / AKTUALNOŚCI

POŻEGNALIŚMY PŁK. GRZEGORZA PASZKIEWICZA
Pułkownik Grzegorz Paszkiewicz odszedł na wieczną służbę. „Strata takiego człowieka boli potwornie i wie
o tym każdy, kto miał okazję bliżej poznać mojego Dziadka” – napisał na facebooku Krzysztof Paszkiewicz,
wnuk zmarłego 24 lutego pułkownika.
Uczciwy, serdeczny, pomocny, życzliwy, opiekuńczy – kiedy
pytam, jaki był ś.p. Grzegorz Paszkiewicz, te właśnie słowa powtarzają się najczęściej. „Odszedł ktoś, kto był uosobieniem
altruizmu i ciepła; ktoś, kto zawsze spajał całą rodzinę” – mówi
wspomniany na wstępie wnuk zmarłego. Z kolei Andrzej Paszkiewicz, syn Pana Pułkownika, dodaje, że ojciec miał złote serce
– każdy, kto Go poznał, mógł poczuć bijące od niego ciepło, dobroć i
siłę, dla każdego miał uśmiech, a poświęcenie dla innych było Jego
życiową mantrą. „Człowiek, który przez całe życie pokazywał, jak być
prawdziwym człowiekiem” – tak o teściu mówi Eulalia Paszkiewicz. Pan Grzegorz był jednym z założycieli i pierwszym prezesem
WKS Mamry Giżycko – bodajże trzysekcyjnego klubu sportowego,
powstałego na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych minionego stulecia, szczycił się również jedną z pierwszych w naszym
mieście legitymacji instruktora żeglarstwa. Połowę z 88 lat swojego
życia oddał służąc Ojczyźnie (nad Niegocinem pracował 31 lat). Był
długoletnim dowódcą nieistniejącego już dziś 2. Ośrodka Szkolenia
Specjalistów Służby Czołgowo - Samochodowej w Giżycku (JW
3244 na ul. Moniuszki), w trudnym okresie stanu wojennego piastował funkcję dowódcy Garnizonu Giżycko, a po przejściu na zasłużoną emeryturę kierował lokalnym ogniwem Związku Byłych Żołnierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. To właśnie Pan
Pułkownik był pomysłodawcą wybudowania amfiteatru na terenie
twierdzy Boyen. Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej został
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ś.p.
Grzegorz Paszkiewicz był człowiekiem powszechnie szanowanym
w naszym mieście. Kilkanaście lat temu Rada Miejska przyznała Mu
„Medal za szczególne zasługi dla Giżycka”, nadawany za dokonania
na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz inicjatywy służące dobru
mieszkańców.
Bogusław Zawadzki

Można już składać wnioski o wydanie e-dowodu

Od 4 marca obowiązują nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego. Zmiany spowodowane są wprowadzeniem
tzw. e-dowodów, które od dotychczasowych dokumentów różnią się tym, że posiadają niewidoczny chip oraz
numer identyfikacyjny CAN, zapisany na awersie i w kodzie kreskowym na rewersie.
E-dowód to plastikowa karta, zachowująca wszystkie dotychczasowe funkcje tradycyjnego dowodu – potwierdza tożsamość i uprawnia do
przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo – dzięki warstwie
elektronicznej – można go będzie używać do komunikacji z administracją publiczną, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi (np. bankami),
umożliwi także elektroniczne podpisywanie dokumentów czy korzystanie
z automatycznych bramek (np. na lotniskach). E-dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip,
w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone
w warstwie graficznej. Chip będzie bezstykowy i niewidoczny. Razem z
nowym dowodem jego właściciel otrzyma kody PIN i PUK. Oczywiście
korzystanie z dodatkowych funkcji e-dowodu nie będzie obowiązkowe,
choć z pewnością wiele osób zdecyduje się na ułatwienie sobie życia.
Warto jednak wiedzieć, że…
- Z nowych funkcjonalności nie będzie można skorzystać od razu po
odebraniu dokumentu – zaznacza Grażyna Bogdanowicz, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku. - Trzeba będzie bowiem dokupić specjalny czytnik.

Proces wymiany na e-dowody potrwa do 2029 roku. Nie ma konieczności zmiany dotychczasowego dokumentu, jeśli nie stracił on ważności.
Wnioski o wydanie e-dowodu można składać w dowolnej gminie.
				
Bogusław Zawadzki

E-dowód wizualnie niewiele różni się od obowiązujących dotychczas
dokumentów
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W tym roku pomagamy Filipowi Czerniawskiemu
Krystian Czyrko, Bartuś Frączek, Adrian Jarosz i Antoś Żochowski – w minionych latach to właśnie ich w
walce z ciężkimi chorobami wspierali mieszkańcy naszego miasta. Rok 2019 jest rokiem pomocy dla Filipa
Czerniawskiego. Pieniądze na leczenie chłopca będą
zbierane m.in. podczas wszystkich organizowanych
przez miasto imprez. Patronem całorocznej akcji jest
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.
Filip urodził się z rozszczepem kręgosłupa. Dziesięciolatek jest dzieckiem pogodnym, bardzo wrażliwym i empatycznym. Świetnie się uczy, z
klasy do klasy przechodzi z bardzo wysokimi wynikami. Interesuje się piłką
nożną, siatkówką, skokami narciarskimi, geografią, bardzo lubi śpiewać.
Filip rehabilituje się pięć razy w tygodniu. Jest pacjentem bardzo zdyscyplinowanym - doskonale wie, że musi ćwiczyć, by móc chodzić. W tej chwili
czeka na trzecią operację, zabiegowi będzie poddana jego prawa noga.
Mały giżycczanin jest świadomy intensywnej rehabilitacji, ale myśli tylko o
tym, że w przyszłości będzie mógł w końcu biegać, grać w piłkę czy jeździć
na łyżwach. Ta przyszłość – dzięki naszemu wsparciu – wcale nie musi być
bardzo odległa…
Bogusław Zawadzki

Giżycki Szpital dziękuje Orkiestrze

Spółka „Szpital Giżycki” podziękowała Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nieocenioną współpracę oraz wsparcie dla Oddziału
Pediatrycznego i Noworodkowego. W piśmie do Fundacji, podpisanym przez dyrektora zarządzającego i prokurenta spółki Anitę Karnacewicz,
czytamy m.in.: „W ciągu wielu lat działalności Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymywaliśmy jako szpital urządzenia do prowadzenia działań profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych. W trakcie ostatniego roku przekazano nam szczególnie dużo urządzeń przeznaczonych
do opieki medycznej nad dziećmi. Niewątpliwie pozwala to na zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami, szczególnie najmłodszymi, a także wpływa
pozytywnie na udoskonalenie codziennej pracy, zapewnia szanse rozwoju naszej placówki. Jest wiadomym, że przyznano nam kolejne urządzenia
w konkursie ofert, których na Oddziale Noworodkowym spodziewamy się w ciągu najbliższych miesięcy”.
bz
DZIĘKI WOŚP…
… Oddział Noworodkowy giżyckiego szpitala otrzymał: aparaturę i oprogramowanie do przesiewowego badania słuchu (ciągle unowocześnianą i aktualizowaną), urządzenia do monitorowania funkcji życiowych (kardiomonitory), stanowisko do resuscytacji, aparaty do wsparcia
oddechowego, inkubatory zamknięte, lampy do fototerapii, fotele do karmienia piersią i „kangurowania” oraz bilirubinometr (miernik żółtaczki).
Natomiast pediatria tylko w minionej pięciolatce wzbogaciła się o pulsoksymetr, ssak elektryczny, pompy infuzyjne, kardiomonitor i rozkładane
fotele dla rodziców przebywających z dziećmi na oddziale.

Dzień Kobiet ze zbiórką dla Agnieszki

Premiera najnowszego filmu „Całe szczęście” Tomasza Koneckiego (tego od „Ciała”, „Lejdis” i
„Testosteronu”) planowana jest na 8 marca i właśnie tego dnia komedię romantyczną będzie można
zobaczyć w giżyckim kinie „Nowa Fala”.
Na dwa bezpłatne seanse giżycczan – a zwłaszcza giżycczanki – zaprasza burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. To prezent włodarza miasta dla pań z okazji Dnia Kobiet (wejściówki rozdawane były w GCK
przez trzy dni). Przed projekcjami (od godz. 16.30 i 19.00) prowadzona będzie zbiórka pieniędzy dla Agnieszki Kretuńskiej, żony żołnierza 15.
Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, matki dwóch synów. Kobieta zmaga
się z guzem pnia mózgu. „Moje życie legło w gruzach, gdy dowiedziałem się
o chorobie mojej miłości” – pisze mąż chorej. – „Szansa na życie najważniejszej dla mnie osoby, mamy dwójki naszych wspaniałych dzieci, jest już tylko
w Waszych rękach. Nie wiemy ile zostało nam czasu, ale jest go coraz mniej.
Agnieszka umiera na moich oczach. Leczenie to jedyna szansa i nadzieja.
Jeśli nic nie zrobię, Agnieszka odejdzie. Musimy spróbować, bo jeśli się nie
uda, nie wybaczę sobie nigdy, że pozwoliłem Agnieszce umrzeć!”. Zbiórka
pieniędzy trwa już na portalu pomagam.pl, natomiast wszelkie informacje
dotyczące akcji (także licytacje) znajdą Państwo na facebookowym profilu
„Ratunek dla Agnieszki”. Zachęcamy Państwa do wsparcia leczenia 38-letniej kobiety. 			
Bogusław Zawadzki

Fot. Archiwum prywatne
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Agnieszka Kretuńska z mężem i synami
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Wnioski wysłane, czekamy na odzew

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

Fot. Bogusław Zawadzki

Owocem styczniowej sesji Rady Seniorów w Giżyckim Centrum Kultury (informowaliśmy o
niej w poprzednim numerze), podczas której rozmawiano o polityce senioralnej w Giżycku, powiecie i regionie, jest dziesięć wniosków, spisanych przez komisję w składzie; Nina Piórkowska, Jadwiga Chmielewska, Jadwiga Pietnoczko, Iwona Wieczorek - Arnt i
Teresa Zieniewicz. Wnioski te przesłano m.in. do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego.
Bogusław Zawadzki

Podczas sesji w GCK wnioski zgłosił m.in. Stanisław Bojarski

WNIOSKI SENIORÓW

• Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Giżycku wnioskuje o skorygowanie i włączenie przynależności terytorialnej Oddziału Rejonowego w Giżycku w struktury PZERiI w Olsztynie.
• Znieść podatek od rent i emerytur do wysokości 50% płacy średniej krajowej.
• Powołać pełnomocnika do spraw Stowarzyszenia Dzieci Wojny przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
• Wprowadzić całodobową opiekę pielęgniarek środowiskowych (opiekunów osób starszych) nad seniorami wymagającymi stałej opieki.
• Ustalić jednolity wiek seniorów w całej Polsce do wszystkich ulg.
• Objąć bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi wszystkich seniorów, nie ograniczać wieku
do 69 r. życia.
• Usprawnić komunikację między małymi miejscowościami w powiecie giżyckim.
• Wznowić edukację pielęgniarek na poziomie szkolnictwa średniego.
• Rozpocząć działania w celu pozyskania lekarza geriatry w Giżycku.
• Utworzyć Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i hospicjum w Giżycku.

… oferowanej w Punkcie Konsultacyjnym Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej
przy ul. Sikorskiego 3b, tel. 87/42851-63 (dla osób uzależnionych,
współuzależnionych, ich rodzin
oraz sprawców i ofiar przemocy).
KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA
* dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu - poniedziałek w godz.
12.00 - 13.00, środa w godz. 15.00 - 18.00
POMOC PSYCHOLOGICZNA
* dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych, sprawców i ofiar przemocy, konsultacje dla
rodziców
(problemy
wychowawcze)
- poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE
* dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym - wtorek w godz. 15.00 - 17.00
(konsultacje indywidualne), wtorek w
godz. 17.00-19.00 (grupa wsparcia dla
rodzin osób uzależnionych), czwartek w
godz. 16.00 - 17.00 (konsultacje indywidualne), czwartek w godz. 17.00 - 19.00
(grupa wsparcia dla osób uzależnionych)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
* w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży
uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców - wtorek w godz. 15.30 - 17.30

GIŻYCKI WIECZÓR
Z PASZPORTEM
I DOWODEM OSOBISTYM
13 MARCA (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

SENIORZY DYŻURUJĄ

Na marzec zaplanowano tradycyjnie cztery
dyżury członków giżyckiej Rady Seniorów. Przypominamy, iż z radnymi można się spotkać w każdy czwartek w godz. 10.00 - 12.00 w biurze Rady
Miejskiej (Urząd Miejski, pokój nr 1, tel. 87/732-4157). W tym miesiącu dyżury pełnić będą:
7 MARCA
Mieczysław Smoleński, Iwona Wieczorek - Arnt
14 MARCA
Franciszek Wiszniewski, Teresa Zieniewicz
21 MARCA
Elżbieta Ziniewicz, Nina Piórkowska,
Jadwiga Chmielewska
28 MARCA
Czesława Aptazy, Irena Godlewska - Schnell
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Fot. Roman Popiołek

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Fot. Jakub Bieniek

Fot. Jakub Bieniek

Fot. Jakub Bieniek

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Fot. Roman Popiołek

Fot. Roman Popiołek

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Fot. Roman Popiołek
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ZIMOWA BITWA NA MAZURACH - FOTORELACJA
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Olsztyńska „Urania” w giżyckich barwach

Hala „Urania”, sektor numer 1 – największe zagęszczenie giżycczan na
metr kwadratowy

Zrób selfie, wygraj łyżwy!
To już naprawdę ostatni dzwonek, by wziąć udział w zabawie, organizowanej przez „Kinder Pingui”. Trwa kampania, której celem jest
wspieranie rodziców w wychowywaniu radosnych dzieci. „Kinder Pingui” nagradza wszystkie uczestniczące w akcji lodowiska, przekazując
im m.in. chodziki - pingwinki do bezpiecznej jazdy na łyżwach, kaski i
odblaskowe kamizelki.
Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku w kampanii
uczestniczy już po raz drugi. Gorąco zachęcamy do korzystania z naszego lodowiska i do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania co tydzień jest 10 par dziecięcych łyżew. Co zrobić, by zdobyć
nagrodę? Odpowiedź jest prosta: rodzinne selfie z logo „Kinder Pingui”.
Zdjęcie należy opublikować w zakładce konkursowej na stronie firmy.
Szczegóły: kinder.pl lub lodowiskakinderpingui.pl. Konkurs
trwa do 17 marca. 				
bz

Czego burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz życzył przed meczem Pawłowi Woickiemu? Z pewnością wygranej, która dla rozgrywającego
Indykpolu miała szczególny smak. Został on bowiem uznany za MVP
spotkania ze Skrą

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Miasto Giżycko już po raz drugi „patronowało” wydarzeniu w ramach
Programu Partnerstwa Regionalnego i po raz wtóry przynieśliśmy szczęście siatkarzom ze stolicy Warmii i Mazur. Za pierwszym razem – pod
koniec 2017 roku – w „Uranii” po czterech setach poległ szczeciński
Espadon, teraz na takim samym dystansie „Akademicy” uporali się z
aktualnymi mistrzami Polski z Bełchatowa, w barwach których pierwsze
skrzypce grał giżycczanin i były zawodnik Indykpolu Jakub Kochanowski. Obecności Giżycka na tym spotkaniu nie dało się nie zauważyć. Na korytarzu kibiców (a tego dnia przybyło ich ponad 2400) witały
panie z Biura Promocji i Polityki Społecznej naszego Ratusza, w jednym
z sektorów zasiadła nasza siatkarska młodzież (z miejskimi flagami i literami składającymi się w nazwę miasta), a logo Giżycka można było
dostrzec w kilku widocznych miejscach (m.in. na trybunach, na parkiecie
tuż za linią boiska oraz na koszulce libero AZS Michała Żurka). Ponadto w ceremonii otwarcia meczu uczestniczył burmistrz Wojciech
Iwaszkiewicz, kadetka MOSiR Giżycko Weronika Poczynek
wygrała jeden z konkursów w przerwie spotkania, a dzięki bezpośredniej transmisji w „Polsacie Sport” o partnerze - patronie znad Niegocina
(przez spikera w hali odmienianego co rusz przez wszystkie przypadki)
usłyszała cała siatkarska Polska. Warto wiedzieć, że śladem Giżycka poszły inne samorządy, które podpisały umowy partnerskie z Indykpolem
AZS (w kolejnych meczach PlusLigi olsztynian dopingowali m.in. kibice
z Węgorzewa i Ełku). Teraz – zgodnie z umową – czekamy na rewizytę
„Akademików” w Giżycku, do której ma dojść jeszcze w marcu. Tak jak
ponad rok temu olsztyńscy siatkarze przeprowadzą pokazowy trening z
naszą bardzo zdolną młodzieżą.
Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Ze statystyk wynika, że gdyby Giżycko było partnerem siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn w każdym ligowym
starciu, „Akademicy” nie mieliby sobie równych w kraju. W lutym grupa giżycczan dopingowała olsztynian w
zwycięskim meczu ze Skrą Bełchatów.

Promocja Giżycka przez wielkie „P”, czyli Jakub Kochanowski na tle
miejskiego logotypu

Fo

Fo
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Polak, Litwin – dwa bratanki…

Fot. Archiwum prywatne

Na początku lutego w litewskim Alytusie gościło trzydziestu studentów Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Uczestniczyli oni w konferencji podsumowującej projekt „Włączenie społeczne osób zagrożonych
wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Gmina Miejska Giżycko,
reprezentowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, jest partnerem projektu.

Polak, Litwin - dwa bratanki, co doskonale widać na powyższej fotografii

Przeprowadzono szereg różnorodnych działań skierowanych do seniorów, m.in. zajęcia językowe (angielski, litewski, polski), zajęcia z nowoczesnych technologii, zajęcia psychologiczno - gerontologiczne, warsztaty artystyczne i zajęcia taneczne. Dodatkowo realizowany był program
zdrowego stylu życia i program kulturalno - artystyczny. Seniorzy brali
udział także w zajęciach z edukacji ekologicznej, historycznej i dziedzictwa kulturowego. Wymiana zaowocowała nie tylko efektami wymiernymi
w postaci zdobytych umiejętności i wiedzy, ale przede wszystkim spowodowała, że zawiązały się przyjaźnie. Nasi seniorzy są mile widziani w
Alytusie, a w Giżycku chętnie witani są przyjaciele z Litwy.

W konferencji finalnej wzięli udział zaangażowani w projekt seniorzy oraz koordynatorzy projektu – ze strony polskiej dyrektor Centrum
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska
wraz ze współpracownikami: Beatą Sołtysiak i Dariuszem
Grądzkim, a stronę litewską reprezentował dyrektor Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Gintautas Draugelis wraz z zespołem, obecna
była także pani wicemer Alytusa Vale Gibiene oraz przedstawiciele
tamtejszej oświaty i kultury. Po oficjalnym spotkaniu delegacja GUTW
udała się na Święto Seniorów, gdzie podczas występów artystycznych
zaprezentowała efekty nauki języka litewskiego.

„Sztuki piękne” to jeden z „wydziałów” Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Najnowszym „owocem” jego studentów jest
kalendarz (już drugi), w którym zamieszczono prace autorstwa
Krystyny Szepietowskiej, Marianny Maculewicz,
Alicji Dembińskiej, Jana Różańskiego, Bronisławy
Kaczanowskiej, Bożenny Macuk, Romana Popiołka
i Janiny Knap (która prowadzi zajęcia plastyczne). Tematyka
prac związana jest z mazurskimi krajobrazami i martwą naturą.
– Na zajęcia uczęszcza kilkanaście osób – mówi Ewa
Ostrowska, dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. – Seniorzy chętnie rozwijają swoje pasje, na które w czasie pracy zawodowej nie mieli zbyt wiele czasu.
Dzieła naszych studentów są coraz lepsze i pojawiły się plany, by
wkrótce przedstawić je szerszemu gronu odbiorców.
bz

Autorzy kalendarza GUTW prezentują swoje dzieło

Fot. Archiwum CPUiIS

Studenci stworzyli kalendarz Poetycka victoria Wiktorii

Fot. Archiwum prywatne
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Laureaci i wyróżnieni. Pierwsza z lewej zwyciężczyni Wiktoria Sokołowska, pierwszy z prawej – Jerzy Opęchowski

Wiktoria Sokołowska z Giżycka wygrała I Konkurs Recytatorski
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, który ostatniego dnia stycznia
odbył się w giżyckim Klubie Seniora. Drugie miejsce przyznano Irenie Jochaniewicz z Górowa Iławeckiego, a trzecie – kętrzyniance Kazimierze
Urbanowicz. Ponadto jury wyróżniło troje wykonawców, a w gronie tym znalazł się Jerzy Opęchowski z Giżycka. W styczniowym konkursie rywalizowało 25 przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku z Olsztyna, Kętrzyna,
Olecka, Gołdapi, Miłek, Górowa Iławeckiego, Bisztynka, Miłek, gminy Purda i
Giżycka, w interpretacji których usłyszeliśmy utwory m.in. Adama Mickiewicza,
Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Przerwy - Tetmayera, Juliana Tuwima czy
Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej. Pomysłodawczyniami konkursu były: instruktor teatralny Bożenna Oleksiak oraz dyrektor Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska, która stanęła na czele
czteroosobowego jury, tworząc je z Danutą Treszczyńską (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej), Grażyną Imporowicz (wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji) i Marią Butrym (Gołdapski Uniwersytet
Trzeciego Wieku).
bz

SPOŁECZEŃSTWO

Pokaż serce, przekaż jeden procent podatku!
Prezentujemy listę potrzebujących giżycczan (głównie
dzieci) i organizacji pożytku publicznego, proszących
o Państwa wsparcie jedną setną Waszego podatku
dochodowego. Przypominamy, że przekazanie 1
procenta w rocznym rozliczeniu z fiskusem w żaden
sposób nie obciąża podatnika i jest dziecinnie proste.
Wystarczy wpisać do zeznania podatkowego numer
KRS oraz cel szczegółowy (w przypadku osób lub
organizacji będących pod opieką fundacji).

MIESZKAŃCY GIŻYCKA

* Igor Kamiński – KRS 0000382243 (Fundacja Pomocy Dzieciom i
Osobom Chorym „Kawałek Nieba”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające
– cel szczegółowy 1%”: 1938 pomoc dla Igora Kamińskiego.
* Aleksandra i Wiktor Wróblewscy – KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z pomocą”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: 30844 Aleksandra Wróblewska;
KRS 00002777339 (Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy
1 %”: dla Wiktora Wróblewskiego.
* Patrycja Sznajderowicz – KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z pomocą”) – wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1 %”: 5356 Sznajderowicz Patrycja.
* Patrycja i Mikołaj Osieccy (Fundacja „Zdążyć z pomocą”) –
KRS 0000037904 (Patrycja), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: 20978 Osiecka Patrycja; KRS
0000037904 (Mikołaj), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające
– cel szczegółowy 1 %”: 20977 Osiecki Mikołaj.
* Adrian Jarosz – KRS 0000133671 (Fundacja Marka Kamińskiego), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: dla Adriana Jarosza.
* Krystian Czyrko - KRS 0000266644 (Fundacja Serce Dziecka
im. Diny Radziwiłłowej), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: Krystian Czyrko.
* Bartosz Frączek - KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z pomocą”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: 28540 Bartosz Frączek.
* Szymon Laskowski – KRS 0000270809 (Fundacja Avalon –
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: Laskowski, 7070
* Oliwia Borowik - KRS 0000186434 (Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: Oliwia Borowik 109/B.
* Krzysztof Szachnowicz - KRS 0000086210 („Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: Krzysztof Szachnowicz.
* Emilia Półtorak - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1 %”: 6812, Emilia Półtorak.
* Teofil Sinkiewicz - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające
– cel szczegółowy 1 %”: 5059 Teofil Sinkiewicz.
* Maciej Furmaniak - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające
– cel szczegółowy 1 %”: 9853 Maciej Furmaniak.
* Piotr Pyrko - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: 4354 Pyrko Piotr.
* Filip Czerniawski - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1%”: Filip Czerniawski.
* Maciej Kozłowski - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1%”: Maciej Kozłowski.
* Kacper i Marcin Michalkiewicz - KRS 0000148747 (Fundacja
„Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: Kacper i Marcin Michalkiewicz.

* Paweł Odojewski - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1%”: Paweł Odojewski.
* Korina Anastazja Piechorowska - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: Korina Anastazja Piechorowska.
* Olaf Ptak - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy
1%”: Olaf Ptak.
* Sebastian Rubajczyk - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające –
cel szczegółowy 1%”: Sebastian Rubajczyk.
* Antoni Żochowski - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1%”: Antoni Żochowski.
* Zofia Stankiewicz - KRS 0000371955 (Fundacja „Oswoić

Los”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy
1%”: Zofia Stankiewicz.
* Laura Smolak - KRS 0000270809 (Fundacja „Avalon”), wpis w
rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: Smolak 10769.

STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI

* Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie – KRS 0000116212,
wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1
%”: OSP w Spytkowie.
* Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran” – KRS:
0000270261 (Fundacja Studencka młodzi – młodym), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: GKSN
„Kormoran” Giżycko 3486.*
* Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich
Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” – KRS 00000221902 (Fundacja
„Żyć z Chorobą Parkinsona”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: Giżyckie Stowarzyszenie Osób z
Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany””.
* Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku – KRS 0000030497.
* Mazurska Akademia Piłkarska – KRS 0000086043, wpis w
rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: MAP.
* Giżycki Klub Sportowy „Mamry” - KRS 0000086043 (Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: Giżycki Klub Sportowy „Mamry”.
* Stowarzyszenie Akademia Tenisa Ziemnego „Active” –
KRS 0000270261, wpis w rubryce „Informacje uzupełniające –
cel szczegółowy 1 %”: Active Tenis Giżycko 6908.
* Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” - KRS 0000034507.
* Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” Inspektorat w Giżycku – KRS 0000069730 (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals), wpis
w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”:
Inspektorat w Giżycku.
* Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku –
KRS 0000358101.
* Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o
Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” – KRS
0000202570.
* Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Giżycku – KRS 0000073246
* Polski Związek Niewidomych Koło Giżycko – KRS
0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel
szczegółowy 1 %”: Koło Giżycko.
* ZHP Hufiec Giżycko – KRS 0000271499 (ZHP Chorągiew
Warmińsko-Mazurska), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: „Hufiec Giżycko”.
* Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie – KRS  0000036454
* Rotary Club Giżycko – KRS 0000077097
* Giżycka Grupa Regatowa – KRS 0000270261 (Fundacja Studencka Młodzi Młodym), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: GGR Giżycko 8913.
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„Kryształowe Kule” są jak wisienki,
Komplet widzów obejrzał walentynkowy koncert
Stefana Terrazzino w Giżyckim Centrum Kultury.
Czterokrotny triumfator polskiej edycji „Tańca z
Gwiazdami” i zwycięzca programu „Twoja twarz brzmi
znajomo” zaprezentował swoje taneczne i wokalne
umiejętności, ale najpierw… spotkał się z naszym
dziennikarzem. Życzymy miłej lektury!

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski
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W wywiadach określa Pan siebie jako „tancerza z pasją do śpiewania”. Mam wrażenie, że ostatnio częściej
widzimy Pana z mikrofonem niż na tanecznym parkiecie, więc może jest Pan już raczej „wokalistą z pasją
do tańca”?
Śpiewanie coraz bardziej staje się moim kolejnym „językiem”, a połączenie śpiewu z tańcem jest sposobem na wyrażanie siebie. To prawda,
że ostatnio sporo czasu inwestuję w śpiewanie, którego tak naprawdę
dopiero się uczę, ale już wiem, że jest ono pod pewnymi względami
bardzo podobne do tańca. Pamiętam, że kiedy jako nastolatek stawiałem pierwsze kroki na parkiecie, towarzyszyła mi podobna ekscytacja
do tej, jaką odczuwam obecnie, poznając tajniki śpiewu. Teraz, oczywiście, jestem o wiele bardziej świadomy tego, co robię, ale tak jak wtedy
czuję się bardzo młody i bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że robię w życiu
coś, co mnie „kręci” i że przy okazji jest to moja profesja. Podobno tylko
5 procent ludzi na świecie jest szczęściarzami zawodowo zajmującymi
się tym, co najbardziej kochają. I ja jestem w tym gronie. Ale przy tym
zdaję sobie sprawę z tego, że szczęście to jedno, a podejmowanie właściwych decyzji – to drugie. Pewnie nie osiągnąłbym sukcesu, gdybym
nie dostał od rodziców w genach życiowej odwagi.
Zaraz, zaraz – mały Stefano był przecież bardzo nieśmiały, więc o jakiej odwadze rozmawiamy?
To prawda, byłem nieśmiałym marzycielem, ale dzięki rodzicom, którzy
wysłali mnie na lekcje tańca, z czasem nabrałem pewności siebie. A ta
sprawiła, że jestem dziś tu, gdzie jestem. Taniec bardzo mi pomógł pokonać własne słabości, bo byłem w nim „schowany za ruchami”. Oczywiście
ani mama, ani tata nie wiedzieli wówczas, ze mam talent taneczny. Zapisali mnie na zajęcia tylko po to, żebym stał się śmielszy, a że trafili w dziesiątkę, to tylko chwała im za to. Jako nastolatek często podpatrywałem
dwóch chłopców z sąsiedztwa, którzy publicznie popisywali się swoim
tańcem, i już wówczas zachwyciłem się tym światem. Gdzieś po cichu
marzyłem, by być takim jak oni, w centrum uwagi. Taka typowa filmowa
„story” o stojącej ciągle z boku szarej myszce, która pragnie zostać kimś.
Oczywiście wtedy nawet w najśmielszych snach nie przewidywałem, że
moje życie dzięki tańcowi potoczy się tak, jak się potoczyło.

Podobno idolem młodego Terrazzino był Patrick Swayze, którego starał się Pan naśladować przed lustrem?
(śmiech) Po tym, jak po raz pierwszy obejrzałem „Dirty dancing”, poczułem w sobie coś, co trudno mi dziś określić, jakąś siłę, takie „wow!”.
Pomyślałem: „Jezu, chcę być taki jak on, taki cool, chcę się tak ruszać,
mieć takie włosy” (śmiech). I faktycznie, stanąłem przed lustrem, robiąc
różne miny i wykonując jakieś dziwne ruchy (śmiech). Ale to było bardzo dawno, kiedy jeszcze jakiekolwiek marzenia o tańcu wydawały się
dla mnie nieosiągalne, a brak tej pewności siebie, o której wspominałem,
podpowiadał: „to nie dla ciebie, nie nadajesz się, nie masz talentu”.
Pierwsze lekcje tańca pokazały, że ten talent jednak
drzemie w szesnastolatku?
Nie od razu. Najpierw odezwała się bowiem ta skrytość, moje ruchy
były nieśmiałe i na pierwszy rzut oka nie wyglądało, że oto pojawił się
jakiś przyszły mistrz. Moja pierwsza partnerka, taka ruda Francuzka
tańcząca o dwie klasy wyżej od początkującej, niekoniecznie widziała
we mnie tancerza. Otworzyła mnie dopiero druga dziewczyna, Włoszka, straszna gaduła. Ona ciągle mówiła, ja cały czas milczałem, dużo
tańczyliśmy i mniej więcej po roku widać było, że z tej mąki może być
chleb. Pamiętam, że potem ta ruda powiedziała: „Kurczę, że ja się na
tobie nie poznałam” (śmiech). Ćwiczyliśmy najpierw trzy razy w tygodniu, potem przyszły pierwsze starty w turniejach, więc trenowaliśmy
już pięć dni, a kiedy na dobre się w to wkręciłem – codziennie. Moja
partnerka chciała trochę rzadziej, ale ja się uparłem.
Nie ciągnęło Pana do kolegów? Obaj Pańscy bracia
uganiali się za futbolówką, obaj zresztą zostali piłkarzami (najmłodszy Marco to były młodzieżowy reprezentant Niemiec, obecnie grający w Bundeslidze w SC
Freiburg – przyp. red.).
Bardzo lubiłem grać w piłkę, byłem bardzo szybki i reaktywny, grałem
głównie z tyłu jako obrońca. Tyle tylko, że miałem jeden problem z
samą piłką. Taki mianowicie, że ona nigdy nie leciała tam, gdzie chciałem (śmiech). Kiedy już dostawałem futbolówkę do nogi, bardzo się
stresowałem i często podawałem niecelnie. Jakoś się nam relacje z
futbolem nie do końca ułożyły. Dziś rzadko zdarza mi się pokopać, a i
wtedy moi bracia mają ubaw, że mam takie taneczne ruchy (śmiech).
Wróćmy zatem do tańca, bo to właśnie dzięki niemu
przyjechał Pan do Polski. Wówczas nie znał Pan jeszcze naszego języka.
Szczerze? Nie tylko nie mówiłem po polsku, ale nawet niezbyt dobrze
orientowałem się, gdzie leży Wasz kraj. Kojarzyłem jedynie papieża
Jana Pawła II, a poprzez jego osobę miałem wyobrażenie, że wszyscy
Polacy są dobrymi ludźmi.
I co, potwierdziło się?
Na pewno coś w tym jest, w każdym razie ja od początku czułem się tutaj
bardzo dobrze. Żadnych lekcji polskiego nigdy nie pobierałem, nauczyłem się mówić w Waszym języku z dnia na dzień. Jestem tu już bardzo
długo, musiałbym więc być wyjątkowym antytalentem, żeby do dziś nie
porozumiewać się po polsku. Dzięki temu, że poznałem język, inaczej
spojrzałem na Polaków. Bardziej rozumiem ich mentalność, ich historię.
Ale polski nie jest jedynym językiem, którym Pan włada.
Znam jeszcze niemiecki, włoski, angielski i francuski.
Zapomniał Pan o rosyjskim, a przecież cała Polska
widziała i słyszała. „Biełyje rozy” w wykonaniu Stefana Terrazzino niektórzy uznali za lepsze od oryginału
Jurija Szatunowa.
(śmiech) No tak, faktycznie, „Twoja twarz brzmi znajomo”. Prawda
jest taka, że nawet nie wiedziałem wtedy, o czym śpiewam, bo tekstu
nauczyłem się fonetycznie. Ale miło było usłyszeć od Rosjan, że mam
„charoszyj” akcent.
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W tańcu Stefano Terrazzino czuje się jak ryba w wodzie

W „Tańcu z Gwiazdami” zdobył Pan już cztery „Kryształowe Kule”, nic dziwnego, że nazywają Pana „Adamem Małyszem polskiego parkietu”, który także czterokrotnie zdobywał „Kryształowe Kule” za zwycięstwa
w Pucharze Świata. Te trofea mają dla Pana jakąś
szczególną wartość?
Na pewno jest to jakieś potwierdzenie tego, że to co robię, ma sens i że
robię to właściwie. Ale puchary nie są dla mnie najważniejsze.
Co zatem jest?
Zdecydowanie relacje z ludźmi i piękne momenty w życiu, droga, którą
podążamy do celu. Proszę sobie wyobrazić, że w mojej pamięci zapadają te chwile, gdy moja partnerka płakała na treningu, albo gdy
żartowaliśmy, albo gdy zrobiliśmy coś przełomowego w tańcu lub gdy
po prostu fajnie zatańczyliśmy. A „Kryształowe Kule”? One są jak przysłowiowe wisienki na torcie. Na torcie, który bez tych wisienek smakuje
równie dobrze.
Która z dotychczasowych Pana partnerek w „Tańcu
z Gwiazdami” była diamentem najłatwiejszym do tanecznego oszlifowania?
Może Pana zaskoczę, ale Iwona Cichosz (tancerka niesłysząca –
przyp. red.), o której mógłbym rozmawiać godzinami. Byłem w szoku,
że jest tak naturalna, tak przygotowana do tańca, mimo tej olbrzymiej
bariery. Iwona jest doskonałym przykładem na to, że partnerka w tańcu
nie powinna słuchać muzyki, ale prowadzącego ją mężczyzny.
A o której swojej partnerce powiedział Pan tak: „Gdy
widzę już po kilku godzinach, jak pięknie świecą się jej
oczy, to jest najlepsza nagroda dla mnie”?
Oczywiście o Agnieszce Radwańskiej, z którą wystąpię w wiosennej
edycji „Tańca z Gwiazdami” (program ruszył 1 marca – przyp. red.).
Aga jest konkretną, waleczną kobietą, twardo stąpającą po ziemi. Jeśli
chodzi o taniec, na pewno potrzebuje trochę czasu, bo tak naprawdę
nigdy nie zajmowała się niczym oprócz tenisa. Dziewczyna ma przysłowiowy „dryg”, ale nie chodzi przecież wyłącznie o poruszanie się w rytm
muzyki. W „Tańcu” obowiązują zasady, na które należy nałożyć swoją
osobowość. Agnieszka rozczuliła mnie na początku wspólnych trenin-

gów mówiąc: „Wiesz, ja uwielbiam tańczyć, tyle tylko, że dotychczas
zdarzyło mi się to jedynie na czterech weselach, w tym na swoim”. Zatkało mnie. Całą pracę musieliśmy więc zacząć od fundamentów ruchu.
Taniec jest zupełną odwrotnością tenisa – na korcie nogi idą do środka,
z kolei na parkiecie na zewnątrz. Tam sylwetka jest zgarbiona, tu musi
być maksymalnie wyprostowana. W przypadku Agnieszki duży nacisk
kładę także na zabawę, bo chodzi o to, by program przede wszystkim
ją wyluzował. Powtarzam jej stale: „Jeśli coś się nie uda, uśmiechaj się,
nic się nie stało, masz prawo robić błędy”.
„Isia” na korcie nie lubiła przegrywać, Pan także jest
urodzonym zwycięzcą. Pachnie mi tu piątą „Kryształową Kulą”…
Wiele osób wywiera na nas taką właśnie presję, ale - tak jak wspominałem wcześniej – „Kula” jest sprawą co najmniej drugorzędną. Najważniejsze są piękne momenty i na nich chciałbym się skupić. Agnieszka
skończyła niedawno zawodową karierę, a ja taniec z nią traktuję jako
pewnego rodzaju osobistą misję przeprowadzenia jej do życia, do bycia
sobą. Jeśli uda się być w finale lub nawet wygrać, to będzie jedynie
wartość dodana do tego, co osiągnęliśmy po drodze.
Życząc więc samych pięknych chwil na koniec zapytam o Giżycko. Pewnie jest Pan tu pierwszy raz?
Tak, wcześniej nie zdarzyło mi się Was odwiedzić. Żałuję, że nie mam
czasu na zwiedzanie miasta, bo pewnie jest ono tak piękne jak widoki,
które dane nam było oglądać w drodze na Mazury. Zachwycające są
zwłaszcza jeziora.
Zapraszamy więc do Giżycka częściej. Może latem?
Nie mówię „nie”. Może wkrótce ponownie się spotkamy.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

ale bez nich tort jest równie smaczny

Okazję do zaprezentowania tanecznych umiejętności mieli także przedstawiciele publiczności
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SPOŁECZEŃSTWO

Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych
na rok szkolny 2019/20

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 1.
Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole) – 5 pkt
2) kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/
prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;
3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 - 5 lat – 5 pkt
4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w
obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt
5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt
6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości
zamieszkania – 2 pkt
§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o
przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Składanie wniosków 						

1 - 29 marca (postępowanie uzupełniające: 3 - 5 czerwca)

Weryfikacja wniosków przez komisję 				

1- 5 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 6 - 7 czerwca)

Podanie do publicznej wiadomości list
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 			

8 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 10 czerwca

kandydatów 						
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do placówki 					

9 - 12 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 11 - 12 czerwca)

Podanie do publicznej wiadomości list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 1				

5 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 13 czerwca)

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
§1.
Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.;
2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy
nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;
3) kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;
4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców
lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;
5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;
6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt.
§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej.
UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Składanie wniosków 						

1 marca – 5 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 25 kwietnia – 10 maja)

Składanie wniosków do oddziałów sportowych 			

1 marca do dnia ustalonego przez dyrekcję szkoły (postępowanie 		

								

uzupełniające: od 25 kwietnia do dnia ustalonego przez dyrekcję szkoły)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
(oddziały sportowe) 						

terminy ustala dyrekcja szkoły

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej 		

terminy ustala dyrekcja szkoły

Weryfikacja wniosków przez komisję 				

8 – 11 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 13 – 14 maja)

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów 				

12 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 15 maja)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do placówki 					

15 – 23 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 16 – 17 maja)

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 				

24 kwietnia (postępowanie uzupełniające: do 31 sierpnia)

OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Giżycczanie!
Porozmawiajmy o przyszłości Naszych Dzieci – rozpoczęły się prace
związane z opracowaniem polityki oświatowej Giżycka
Około 13 % mieszkańców Giżycka to dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i uczniowie szkół podstawowych. Około 30 % budżetu Giżycka to wydatki związane z oświatą i sprawnym funkcjonowaniem naszych szkół i przedszkoli. Chcemy dobrze wydatkować te pieniądze oraz
zapewnić uczniom naszych szkół jak najlepszy start w dorosłe życie. Dlatego Samorząd Giżycka w styczniu przystąpił do opracowywania
strategii oświatowej – wspólnie z Państwem chcemy określić 6-letni plan działań dla naszych szkół podstawowych oraz przedszkoli, który
pozwoli dostosować ofertę edukacyjną placówek oświatowych do ambicji uczniów i rodziców i będzie służyć edukacji naszych dzieci.
Jako samorządowcy jesteśmy przekonani, że Mieszkańcy wiedzą, jakie powinny być priorytety edukacji ich dzieci. Chcemy wsłuchać się
w Wasz głos i razem, w porozumieniu z nauczycielami i dyrektorami, zaplanować najważniejsze zadania dla naszych szkół na kolejne 6 lat.
Wierzymy, że program działań stworzony w oparciu o potrzeby mieszkańców, we współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, będzie
realny oraz wspólnie wprowadzimy go w życie.
Pierwszym etapem przygotowania strategii oświatowej będzie analiza sytuacji naszych szkół i przedszkoli. Jednocześnie zapytamy rodziców, dziadków, uczniów i nauczycieli, jak oceniają obecną pracę naszych szkół oraz przedszkoli i jakich zmian sobie życzą w przyszłości.
Wierzymy, że diagnoza stanie się punktem wyjścia do dyskusji o przyszłości edukacji w Giżycku, a także o zmianach, które mieszkańcy chcieliby wprowadzić w życie naszych szkół i przedszkoli. W marcu i kwietniu br. odbędzie się cykl spotkań środowiskowych na temat jak szkoły
mogą wpłynąć na udane życie naszych dzieci. O miejscach i terminach spotkań będziemy na bieżąco informowali.
Efektem naszej pracy będzie przedłożenie Radzie Miejskiej w Giżycku projektu uchwały w sprawie polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 – 2025. Mamy nadzieję, że uchwała zapoczątkuje wdrożenie działań służących lepszej edukacji najmłodszych giżycczan.  
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
burmistrz Giżycka
dr Robert Kempa
przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku

BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA INFORMUJE
Dla zapewnienia bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat należności na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko w Urzędzie Miejskim od lutego 2019 r. wprowadzony został system indywidualnych numerów
bankowych prowadzony przez Bank Pekao S.A.
I. PODATKI
* od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
1. W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków bankowych zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych wydawanych na rok 2019.
2. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze rachunku podatnika dla ww. podatków i podatku od środków transportowych
zostały poinformowane odrębnym pismem.
Nie należy udostępniać przypisanego numeru rachunku bankowego innym podmiotom, ani posługiwać się
tym samym numerem przy wpłacie innych należności.
Informacje na temat nadanego indywidualnego rachunku bankowego podatnika, osoba uprawniona może
uzyskać w pok. 103. W przypadku nowych podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.
II. NALEŻNOŚCI MIENIA GMINY
* wieczystego użytkowania, dzierżaw, przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności, opłaty
adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, należności tytułem sprzedaży mienia
1. Osoby zobowiązane do zapłaty wymienionych należności o nadanych numerach rachunków indywidualnych zostaną poinformowane odrębnym pismem.
Informacje na temat nadanego indywidualnego rachunku bankowego płatnika, osoba uprawniona może uzyskać w pok. 109, 121, 114 i 215.
Uwaga! Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Giżycka.

OGŁOSZENIE - PRZEKSZTAŁCENIE GRUNTÓW

Burmistrz Miasta Giżycka informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Dokumentem potwierdzającym przekształcenie gruntów stanowiących dotychczas
własność Gminy Miejskiej Giżycko jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Giżycka. Zaświadczenie wydawane jest z urzędu
(nieodpłatnie, w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) na wniosek właściciela (opłata skarbowa w wysokości 50 zł w terminie czterech
miesięcy od otrzymania przez Urząd wniosku) lub na wniosek właściciela, uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnych, mających
za przedmiot lokal (np. sprzedaż, ustanowienie hipoteki) bądź ustanowienia odrębnej własności lokalu (opłata skarbowa w wysokości 50 zł
w terminie 30 dni od otrzymania przez Urząd wniosku). Wzór wniosku można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (pokój nr
7), w pokoju nr 215 lub z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko (bip.gizycko.pl). Do każdego wniosku należy dołączyć
dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wnioski można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 7) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Giżycku, aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
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AKTUALNOŚCI

Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu pn. „Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich”, dofinansowanego w ramach programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Kieruje nim Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku, a partnerem jest Centrum Kompetencji
Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2018, a jego finał planowany jest z ku miasta Giżycka.
końcem 2019 roku. Całkowity przewidywany koszt jego realizacji wynoW ramach projektu specjalistyczna firma zewnętrzna zdigitalizowasi 162 090 zł , w tym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa ła 3 500 negatywów z kolekcji GAC oraz wykonano kopie cyfrowe 2
Narodowego z Funduszu Proarchiwalnych ksiąg pochodzących
mocji Kultury – 121 552 zł, ze
z parafii ewangelicko-augsburskiej
środków Miasta Giżycka – 40
w Giżycku (prawie 900 skanów).
538 zł.
Za digitalizację ksiąg parafialnych
W 2018 roku zaprojektowano i
odpowiedzialne było Centrum
wdrożono nową wersję serwisu inKompetencji Cyfrowych Uniwersyternetowego Giżyckiego Archiwum
tetu Warszawskiego. Digitalizacja
Cyfrowego (GAC). Centrum Kom- Nowe logo Giżyckiego Archiwum Cyfrowego
została przeprowadzona zgodnie
petencji Cyfrowych UW zbudowało
z wytycznymi „Katalogu Dobrych
go zgodnie z obowiązującymi standardami i najlepszymi praktykami w Praktyk Digitalizacji Materiałów Archiwalnych” oraz „Katalogu Praktyk
budowaniu repozytoriów i archiwów cyfrowych. W serwisie udostęp- i Standardów Digitalizacji Obiektów Bibliotecznych”. Skany wykonano
niono już część zbiorów zgromadzonych w ramach dotychczasowej w formie bezstratnej kompresji i w taki sposób, aby były jak najbliższe
działalności GAC. Będą one sukcesywnie powiększane o następne oryginałowi.
kolekcje oraz o nowe materiały przekazane przez mieszkańców GiżycDzięki projektowi rozbudowano również pracownię digitalizacyjka. Platforma umożliwia deponowanie i prezentowanie różnorodnych ną. Zakupiono do niej dodatkowy sprzęt: zestaw komputerowy z mokolekcji multimedialnych, nie tylko fotografii i dokumentów, ale także nitorem graficznym EIZO ColorEdge CS2420 z kalibratorem Spyder5
nagrań audio i wideo. Dzięki temu będzie mogła powstać w przyszło- Express, skaner płaski A3 z możliwością skanowania negatywów
ści regionalna mediateka. Archiwum zyskało czytelny układ, intuicyjną Epson Expression 12000XL, skaner bezdotykowy Fujitsu Scan Snap
nawigację i estetyczny wygląd. Zostało stworzone z dbałością o wyso- SV600, program graficzny do obróbki digitalizowanych materiałów Adką jakość kopii cyfrowych i możliwie najwierniejsze opisy metadanych. obe Photoshop CS6, skaner negatywów Plustek OpticFilm 8200i Ai.
Serwis został zoptymalizowany do przeglądania na urządzeniach moProjekt został objęty pabilnych. W ramach prac przy nowym serwisie zaprojektowano pełną tronatem Wydziału Historyczidentyfikację graficzną wraz z logotypem pracowni, kolorystyką i księgą nego Uniwersytetu Warszawznaku. Logotyp został stworzony w oparciu o obowiązującą księgę zna- skiego.

Obywatel Unii o naszym miejscu w Unii

Podczas spotkania w Giżycku Olgierd Łukaszewicz zwracał uwagę na zagrożenia wynikające z ewentualnego wyprowadzenia Polski z Unii

Fot. Regina Ludwiszewska

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Wolne Miasto Giżycko” 17 lutego nad Niegocinem gościł wybitny aktor Olgierd Łukaszewicz (ponad
100 ról filmowych i teatralnych w dorobku). Popularny Albercik z kultowej „Seksmisji” tym razem przyjechał na Mazury z inną misją – nie jako aktor,
ale jako założyciel Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”. Tematem spotkania w porcie „Ekomarina” było miejsce Polski w Europie i walka
o pozostanie w szeregach Unii Europejskiej, w której – jak zaznaczył gość – niekoniecznie widzą nas obecnie rządzący naszym krajem. W tym
kontekście rozmawiano także o czekających nas w maju wyborach do Parlamentu Europejskiego. 				
bz

Fot. Regina Ludwiszewska
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CO JEST GRANE

W MARCU OBEJRZYMY AŻ OSIEMNAŚCIE FILMÓW

Na „dzień dobry” zabawimy się w jasnowidza. Otóż przewidujemy, że Olga Hul, Natalia
Piskorz, Aleksandra Kabat, Piotr Piotrowski, Ewa Romanowska, Mateusz Bystrzycki, Agnieszka Targońska, Irena Natkańska, Wiesław Mikulewicz i Kamil
Jachimczyk w marcu wybiorą się do kina „Nowa Fala”. No dobra, nie przewidujemy, ale jesteśmy
pewni, albowiem wiemy, że wygrali oni bilety na dowolny film w naszym comiesięcznym konkursie
(rezerwacji można dokonać pod numerem 22/357-78-00). Marcowy repertuar jest bardzo bogaty (18
filmów) i atrakcyjny. Mamy bowiem m.in. „Green Booka”, czyli zdobywcę trzech tegorocznych statuetek „Oscara”, mamy rodzimego „Kuriera” w reżyserii Władysława Pasikowskiego (rzecz o
Janie Nowaku - Jeziorańskim, podobno znakomite dzieło), mamy też „Kobiety Mafii 2” Patryka Vegi i inne hitowe krajowe produkcje,
np. „Córkę trenera”, „Underdoga”, „Ciemno, prawie noc” czy „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”). Operatorzy giżyckiego kina nie zapomnieli
o najmłodszych widzach, przygotowując dla nich aż pięć filmów, w tym mocno reklamowanego „Ralpha Demolkę w Internecie” i „Jak wytresować smoka 3”. W ostatnim tygodniu marca nie lada gratka czeka miłośników teatru – w „Nowej Fali” będzie można obejrzeć retransmisję
spektaklu „Śpiąca królewna” z moskiewskiego Teatru „Bolszoj”. Mamy dla Państwa dwa bilety na to wydarzenie. Szczegóły – na naszym
facebookowym profilu „Miesięcznik MOJE Giżycko”.
Bogusław Zawadzki

R E P E R T U A R

1 MARCA (PIĄTEK)
14.00 „Ralph Demolka w Internecie”
16.15 „Córka trenera”
18.15 „Kobiety Mafii 2”
20.45 „Kobiety Mafii 2”
2 MARCA (SOBOTA)
11.30 „Ralph Demolka w Internecie”
13.45 „Ralph Demolka w Internecie”
16.15 „Córka trenera”
18.15 „Kobiety Mafii 2”
20.45 „Kobiety Mafii 2”
3 MARCA (NIEDZIELA)
18.15 „Kobiety Mafii 2”
20.45 „Kobiety Mafii 2”
7 MARCA (CZWARTEK)
17.30 „Ralph Demolka w Internecie”
20.00 „Córka trenera”

15 MARCA (PIĄTEK)
12.00 „Sekretny świat kotów”
13.40 „Green Book”
16.00 „Kurier”
18.30 „Całe szczęście”
20.30 „Całe szczęście”
16 MARCA (SOBOTA)
12.00 „Sekretny świat kotów”
13.40 „Green Book”
16.00 „Kurier”
18.30 „Całe szczęście”
20.30 „Całe szczęście”

17 MARCA (NIEDZIELA)
11.30 „Sekretny świat kotów”
13.10 „Green Book”
15.30 „Kurier”
18.00 „Całe szczęście”
20.00 „Całe szczęście”

8 MARCA (PIĄTEK)
21.45 „Kobiety Mafii 2”

20 MARCA (ŚRODA)
18.00 „Faworyta”
20.30 „Prodiży. Opętanie”

9 MARCA (SOBOTA)
13.00 „O psie, który wrócił do domu”
15.00 „O psie, który wrócił do domu”
17.15 „Całe szczęście”
19.30 „Całe szczęście”
21.45 „Kobiety Mafii 2”

22 MARCA (PIĄTEK)
14.00 „Jak wytresować smoka 3”
16.00 „Jak wytresować smoka 3”
18.00 „Kurier”
20.30 „Ciemno, prawie noc”

10 MARCA (NIEDZIELA)
12.30 „O psie, który wrócił do domu”
14.30 „O psie, który wrócił do domu”
16.45 „Całe szczęście”
19.00 „Całe szczęście”
21.15 „Kobiety Mafii 2”
13 MARCA (ŚRODA)
18.00 „Mój piękny syn”
20.30 „Kobiety Mafii 2”

23 MARCA (SOBOTA)
14.00 „Jak wytresować smoka 3”
16.00 „Jak wytresować smoka 3”
18.00 „Kurier”
20.30 „Ciemno, prawie noc”
24 MARCA (NIEDZIELA)
13.30 „Jak wytresować smoka 3”
15.30 „Jak wytresować smoka 3”
17.30 „Kurier”
20.00 „Ciemno, prawie noc”

26 MARCA (WTOREK)
18.00 „Śpiąca królewna”
– retransmisja teatralna
27 MARCA (ŚRODA)
18.00 „Jak wytresować smoka 3”
20.15 „Vice”
29 MARCA (PIĄTEK)
14.30 „Mia i biały lew”
16.30 „Miłość i miłosierdzie”
18.30 „Underdog”
20.55 „Ciemno, prawie noc”
30 MARCA (SOBOTA)
14.30 „Mia i biały lew”
16.30 „Miłość i miłosierdzie”
18.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.55 „Ciemno, prawie noc”
31 MARCA (NIEDZIELA)
14.30 „Mia i biały lew”
16.30 „Miłość i miłosierdzie”
18.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.55 „Ciemno, prawie noc”
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KULTURA
ZAJĘCIA W GŻYCKIM CENTRUM KULTURY

HIP-HOP DANCE (sala kameralna)
Instruktor: Elżbieta Buratyńska (tel. 531-280-894)
WTOREK
godz. 15.30 – hip-hop dance (5 lat)
godz. 16.30 – hip-hop dance “Na Wyższym Levelu”
CZWARTEK
godz. 16.00 – hip-hop dance kids (8-10 lat)
godz. 17.00 – hip-hop dance (powyżej 11 lat)
godz. 18.00 – hip-hop dance „Na Wyższym Levelu”
godz. 19.30 – house dance (od lat 10)

Muzyczne wsparcie dla „braci kotów”
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku uczcili Światowy Dzień Kota (obchodzony w Polsce od trzynastu lat) koncertem
charytatywnym dla miejscowego Stowarzyszenia „BRAT KOT”. Wydarzenie miało miejsce 12 lutego w Giżyckim Centrum Kultury, a niewątpliwymi wartościami dodanymi do duchowej strawy były dary w postaci
karmy dla mruczków z giżyckiego „Kociętnika” i datki pieniężne (zebrano 383 złote). 				
bz

TANIEC (sala kameralna)

BREAKDANCE (sala kameralna)
Instruktor: Andrzej Szachniewicz (tel. 513-020-937)
WTOREK
godz. 18.00 – zajęcia otwarte
TEATR (sala kameralna)
Instruktor: Grażyna Darska (tel. 87/428-43-26)
ŚRODA
godz. 15.00 – dzieci 8-11 lat
godz. 16.15 – dzieci 12-14 lat
PIĄTEK
godz. 15.30 – Teatr Formy „Tenebris”
PLASTYKA (sala plastyczna)
Instruktor: Romana Waszak (tel. 504-058-028)
Wpisowe; 50 zł/6 miesięcy
PONIEDZIAŁEK
godz. 17.00 – klasy IV-VI
godz. 18.00 – dorośli
ŚRODA
godz. 17.00 – dzieci 5-6 lat
godz. 18.00 – klasy I-III
godz. 19.00 – młodzież
SZACHY (sala plastyczna)

Trener: Henryk Gudojć
WTOREK
godz. 15.30 - grupa początkująca
godz. 17.00 – grupa zaawansowana
CZWARTEK
godz. 17.00 – grupa początkująca
godz. 18.30 - grupa średnio zaawansowana

ZAJĘCIA MUZYCZNE (sala muzyczna)
Instruktor: Jakub Kokocha
CZWARTEK
godz. 16.00 – zajęcia gitarowe (grupa młodsza)
godz. 17.00 – zajęcia gitarowe (grupa starsza)
godz. 18.00 – zajęcia wokalne (grupa młodsza)
godz. 19.00 – zajęcia wokalne (grupa starsza)

FOTOGRAFIA (sala zajęć nr 2)
Instruktor: Marek Kaczorowski
PIĄTEK
godz. 16.00 – zajęcia otwarte

Fot. Jakub Bieniek

Instruktor: Grażyna Wojtkiw
PONIEDZIAŁEK
godz. 16.15 – dzieci 5-6 lat (rytmika, klasyka, nowoczesny)
godz. 17.00 – dzieci 7-9 lat (rytmika, klasyka, nowoczesny)
godz. 18.15 – kobiety 40+ (integracyjny, latino, w kręgu)
godz. 19.30 – dorośli (walc wiedeński i angielski, rumba,
cha-cha, samba disco)

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej na scenie GCK

Pięć tysięcy do podziału
Do Wielkiego Otwarcia Sezonu, które w Giżycku tradycyjnie świętować będziemy 1 maja, pozostało jeszcze trochę czasu, ale już dziś
można zadeklarować udział w corocznej paradzie jednostek pływających. Jak co roku jej główną częścią będzie konkurs na najlepiej udekorowaną jednostkę i przebraną załogę. Czym w tym roku zaskoczą nas
uczestnicy? Minione lata pokazały, ze ich wyobraźnia nie zna granic,
więc z całą pewnością i tym razem możemy się spodziewać eksplozji
kreatywności. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin parady i konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Giżyckiego Centrum Kultury
(gck.gizycko.pl). Termin przyjmowania zapisów mija 24 kwietnia o
godz. 16.00, zgłoszenia można osobiście dostarczyć do GCK, wysłać
pocztą tradycyjną na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko) lub drogą elektroniczną na adres: lidia.chodan@gck.gizycko.pl. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. imię i
nazwisko, adres, NIP, PESEL, telefon kontaktowy, nazwę załogi, imiona i nazwiska wszystkich jej członków, opis dekoracji i przebrania oraz
kontakt do kapitana lub sternika. Jednostki oceni komisja powołana
przez dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury, która przyzna nagrody o
łącznej wartości 5 tysięcy złotych brutto.
bz

Na klawiszach i guzikach
Trwają zapisy do udziału w Konkursie Akordeonowym Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „Concertina”, który już po raz dziewiętnasty odbędzie się w Giżycku. Dwudniowe wydarzenie (5 - 6 kwietnia) zorganizują
tradycyjnie Giżyckie Centrum Kultury i miejscowa Państwowa Szkoła
Muzyczna. Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów kameralnych, uczniów państwowych i ogólnokształcących szkół muzycznych,
studentów kierunków muzycznych, uczniów ognisk muzycznych, muzyków zawodowych i amatorów. Zgłoszenia (wraz z potwierdzeniem
opłaty wpisowego w wysokości 45 zł /os.) z dopiskiem „konkurs akordeonowy” należy przesłać do 15 marca na adres Giżyckiego Centrum
Kultury (ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko) lub pocztą elektroniczną na
adres: grazyna.darska@gck.gizycko.pl. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci dodatkowo nagrody pieniężne
i rzeczowe. Łączna pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych.
bz

WARTO WIEDZIEĆ

W TYM BADANIU LICZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM… KUPIEC
Schemat takich spotkań zazwyczaj jest identyczny –
bezpłatne badanie, dziwna diagnoza i „leczenie” za
pomocą zakupionych na miejscu produktów. Wiele
osób daje się oszukać. W styczniu do giżycczan
trafiły ulotki zapraszające na badanie układu krążenia.
Można na nich wyczytać, że badanie przeprowadzane
jest pod kątem arytmii, miażdżycy, nadciśnienia oraz
stanu układu tętnic i serca.

gnoza są bezpłatne, przedsiębiorcy zarabiają na „leczeniu”. I tutaj
właśnie czyha pułapka, bo pojawia się pokusa, żeby przestraszyć
pacjentów - klientów, wmówić im chorobę, której w rzeczywistości nie mają, i na miejscu zaproponować leczenie za pomocą
„niezwykłych” wynalazków. Często uczestnik takich spotkań nieświadomie ulega zaplanowanej perswazji. W rezultacie nabywa
drogie rzeczy wątpliwej jakości, często zaciągając na ten cel wieloletnie zobowiązania kredytowe. Nie zawsze potrafi skutecznie
odstąpić od umowy i nader często, już po fakcie, uważa, że padł
ofiarą oszustwa. Niestety, jeszcze częściej pozostaje utwierdzony w błędnym przekonaniu, że racjonalnie i celowo zainwestował w swoje zdrowie. Oczywiście zbadać się można, chociaż nie
wiadomo, ile te badania mają wspólnego z medycyną, ponieważ
interpretacji wyników na spotkaniu dokonuje nie lekarz, ale handlowiec, a sprzedawane podczas takich badań produkty prawdopodobnie nie mają właściwości leczniczych.

Nie podpisuj, zanim nie przeczytasz!

Według informacji badanie jest „bezpłatne, bezpieczne i bezinwazyjne”, a metoda została opracowana przez prof. dr. hab.
Ryszarda Krzyminiewskiego z poznańskiego Zakładu
Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową jego nazwisko, by znaleźć materiały pokazujące, że bezpłatne badania w
stylu tych, które 7 lutego odbyły się w Giżyckim Centrum Kultury,
z procedurą medyczną mają niewiele wspólnego, a ich głównym
celem jest sprzedaż artykułów i urządzeń, które - według osób
prowadzących badania - posiadają właściwości uzdrawiające. W
zależności od firmy i lokalizacji przedmiotem sprzedaży są często
srebrne płytki, pościel ze srebrem, urządzenia generujące pole
magnetyczne, maści z egzotycznych zwierząt, czy też rzekomo
„medyczne” fotele lub lampy. Akcesoria te są może ciekawe, ale
raczej nie lecznicze, za to najczęściej bardzo drogie (od 4 do 8
tysięcy złotych). Jeśli dobrze się wczytamy, zauważymy, że na
dole – mniejszą czcionką – podana jest informacja, że „w trakcie
oczekiwania na wyniki badań, około godziny, odbędzie się część
wykładowa i handlowa”.

Badanie – tak, sprzedaż – nie!

W tym przypadku chodzi o badanie pulsometrem pod kątem
chorób układu krążenia (pulsoksymetr to nakładane na palec
niewielkie urządzenie elektroniczne służące do pomiaru tętna i
nasycenia krwi tlenem. Organizatorzy powołują się na osobę
prof. Krzyminiewskiego, on sam twierdzi natomiast, że „udostępnia zewnętrznym firmom jedynie licencję na oprogramowanie do
bezpłatnych badań i że nie ma nic wspólnego ze sprzedawanymi
podczas takich spotkań produktami”. Samej sprzedaży profesor
nie popiera i nie firmuje.
O ile samo badanie nie budzi zastrzeżeń, o tyle jego wykorzystanie przez komercyjne firmy już tak. Bo skoro badanie i dia-

Na pokazie w GCK oferowano zakup nawilżacza powietrza za
cenę 3000. zł oraz aplikator do pola magnetycznego za około 7000
zł, jednakże na spotkaniu, na którym był giżycki rzecznik konsumentów, nikt nie dokonał takiego zakupu. Warto przypomnieć, że
należy szczegółowo czytać zawierane przy takich okazjach umowy. Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup, to należy pamiętać, że
konsument ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od umowy
bez podania przyczyny. Taka informacja musi być zawarta w każdej umowie zawieranej poza siedzibą sprzedawcy, a do dokumentu musi być załączony wzór oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpić
od umowy należy pisemnie, nie warto dzwonić, bo sprzedawcy
często grają na czas i wprowadzają w błąd. Ale, co bardzo ważne, to klient ponosi koszty wysyłki, a często są to przesyłki wartościowe, bardzo duże, paletowe, składające się z kilku paczek,
które trzeba ubezpieczyć, opłacić i odesłać do sprzedawcy. Nie
należy wysyłać przesyłki do przedsiębiorcy za pobraniem, ponieważ przedsiębiorca nie odbierze takiej przesyłki, a my zostaniemy
obciążeni kosztem jej zwrotu do nas. Największym problemem takich pokazów jest to, że ludzie bardzo często podpisują wszystko,
co im się podsunie, nie czytając dokumentów. Jeśli rzeczywiście
jesteśmy chorzy, nie pomogą żadne „cudowne” produkty. Trzeba
po prostu udać się do lekarza. Lepiej się więc zastanowić dwa
razy, zanim weźmiemy udział w takich „bezpłatnych” badaniach,
które nie są wykonywane w placówce medycznej.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku
apeluje do konsumentów, aby nie uczęszczali na
podobne spotkania, a do przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki kultury, hotele, restauracje,
domy weselne czy szkoły - aby zachowali szczególną ostrożność, wynajmując sale na wydarzenia, które mogą mieć charakter handlowy. Wynajmujący często nie zdają sobie sprawy, że nieraz biorą udział w
oszustwie czy też przyczyniają się do tego procederu narażając
swoją reputację. Brak ostrożności przy wynajmowaniu przestrzeni
na prezentacje produktów o charakterze handlowym może skutkować przyzwoleniem na nieuczciwe praktyki. Często wystarczy
poprosić organizatora o dodatkowe informacje lub sprawdzić w
internecie, czym zajmuje się osoba/spółka organizująca pokaz i
czy są na jej temat negatywne opinie. W razie wątpliwości można
skontaktować się z powiatowym rzecznikiem konsumentów w Giżycku (tel. 87/428-59-58 w. 52) lub Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Katarzyna Tota – Leszczyńska
powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku
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PIÓRKIEM
BOCZONIA
ETYKA POLITYKA
Mówi: „Wszystkim ludziom służę”.
Ale trzyma z tymi w górze.

GDY CIAŁO A…
Żeby nie naruszyć prawa Newtona,
gdy on bił ją, jego biła ona.
IN FLAGRANTI
Sprowadzała kochanków wciąż,
aż ją przyłapał mąż.
ITD.
Kiedy dziewczyna chętnie
bluzeczkę rozbiera,
należy przypuszczać,
że będzie… et cetera.
JEDNAKOWE UPODOBANIA
I mężczyzna, i giez
lubią kobiety bez…
KOBIETA KWIATEM
Że kobieta jest kwiatem,
przekonałem się latem.
Rozkwitała z pąka,
pachniała jak łąka.
Próbowałem ją zrywać,
piekła jak pokrzywa.
MAGIA MINI
Gdy widzi stroje kuse,
natychmiast ma pokusę.
METAMORFOZA
Śmieszne to, gdy stara ciotka
zabawnego gra podlotka.
NATURA
I pies, i ptak
też wiedzą jak.
NATURA KOBIETY
Kobieta – natura złożona
(jest to prawda szczera);
dla rywalek się stroi,
dla mężczyzn rozbiera.
NAWIEDZONY EKSPERT
W każdej dyskusji głos zabiera
i zawsze w roli konesera

STREFA CZYTELNIKA

Fizjoterapeuta to zawód medyczny
Na łamach „Mojego Giżycka”
debiutuje
dziś
fizjoterapeuta
Zbigniew Bolesławicz i nowa
rubryka „zdrowotna”, w której nasz
ekspert będzie m.in. odpowiadał
na Państwa pytania i udzielał
rad dotyczących walki z różnymi
dolegliwościami.
Dzięki ostatnim zmianom w Ustawie o
zawodzie fizjoterapeuty specjaliści zyskali więcej uprawnień, ale wraz z nimi doszły
im nowe obowiązki. Zbigniew Bolesławicz doskonale zdaje sobie z tego sprawę,
regularnie uczestnicząc w szkoleniach i kursach.
– Uważam, że koniecznością każdego
fizjoterapeuty jest stałe powiększanie swojej wiedzy i umiejętności pracy z pacjentem
– mówi. – W swojej pracy stawiam bardzo
duży nacisk na diagnostykę. Po wykonaniu
testów funkcjonalnych i upewnieniu się badaniem obrazowym jestem w stanie prowadzić terapię ukierunkowaną na problem. Po
postawieniu właściwej diagnozy, szczególnie
u pacjentów ortopedycznych, pourazowych
czy u sportowców, wykonuję badanie usg,
które zwiększa bezpieczeństwo pracy. Pozwala mi również pokierować do lekarza
specjalisty pacjenta, który nie kwalifikuje się
do leczenia fizjoterapeutycznego.
Zdaniem Zbigniewa Bolesławicza nie
każdy problem wymaga fizjoterapii prowadzonej w gabinecie. Często zdarza się
bowiem, że można pomóc, zalecając kilka

prostych ćwiczeń, aktywności ruchowych do
samodzielnego wykonywania.
– Badanie zawsze rozpoczynam od oceny ogólnej postawy ciała, chodu, pozycji siedzącej – mówi fizjoterapeuta. – Ważne jest
poznanie nawyków ruchowych czy pozycji
wymuszonej podczas wykonywania obowiązków. Problem występowania danej dysfunkcji
umiejscowiony może być daleko od np. dolegliwości bólowych pacjenta. Jeżeli jest to
możliwe, staram się przekazywać pacjentowi
dużo informacji na temat jego problemu.
I tak właśnie Pan Zbigniew zamierza
czynić także na łamach „Mojego Giżycka”.
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań
naszemu ekspertowi, które można przesyłać na adres: redakcja@gizycko.
pl. A już za miesiąc konkurs dla naszych
Czytelników!
Bogusław Zawadzki

Dziesięć tysięcy do wzięcia

Uwaga, Artyści! Mamy coś dla Was! Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
ogłosił właśnie konkurs na pamiątkę regionu Warmii i Mazur. Praca ma nawiązywać do charakterystyki i dziedzictwa kulturowego regionu oraz wyróżniać go na tle innych województw.
Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo
artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę z
tytułem i danymi autora oraz propozycje wykonawcy dotyczące dystrybucji i rozpowszechniania
dzieła. Pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych, z czego połowa zasili konto zwycięzcy konkursu.
Termin składania prac upływa 30 czerwca. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy
znajdą Państwo na stronie www.warmia.mazury.pl.
bz

Targi pomogą zdecydować

Sala bankietowa „Biłas i Synowie” przy pasażu Portowym będzie już po raz trzeci areną Targów
Edukacyjnych. Wydarzenie, organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, odbędzie się 28 marca (czwartek). Targi są imprezą niebiletowaną dla uczniów
- przyszłych maturzystów i rodziców chcących się zapoznać z ofertą edukacyjną prezentowanych
szkół wyższych. W ich ramach planowane są wykłady, prowadzone przez doradców zawodowych,
a na stanowiskach komputerowych będzie możliwość wykonania Komputerowych Testów
Kariery. Początek tegorocznych Targów Edukacyjnych o godz. 9.00, szczegółowych informacji
można zasięgnąć u organizatora (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, al. 1 Maja
30, tel. 87/428-20-12, e-mail: ku11_gizycko@poczta.onet.pl).
bz
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Panie Burmistrzu! Państwo Radni! Szanowni mieszkańcy Giżycka!

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski

Od młodości (ukształtowany do jego wdrożenia. Nie byłoby mazurskich pokazów lotprzez rodzinę i harcerstwo) wpa- niczych, gdyby nie kilkudziesięciu zaangażowanych orjano mnie szacunek dla innych, do ganizacyjnie wolontariuszy. Nie byłoby „Mazury AirShow”
ich inicjatyw i przyjaznych gestów. w Giżycku, gdyby nie decyzja (w 2009 r.) Pani Burmistrz
Takich np. jak dowody życzliwego Jolanty Piotrowskiej zaproszenia już jedenastej edycji
i bezinteresownego wsparcia w dynamicznych pokazów lotniczych właśnie do Giżycka i
sprawach publicznych czy zaproszenie do współdziałania. udzielenia przez samorząd miasta symbolicznego wsparI to niezależnie od zaproszeń do udziału w konkretnych cia materialnego. Nie byłoby efektu publicznego pomysłu
wydarzeniach osobistych czy publicznych. Szanując wysi- na mazurskie pokazy, gdyby nie konsekwentne rozwijanie
łek zapraszającego i wykazaną pamięć o mojej skromnej wsparcia i tworzenie klimatu życzliwej współpracy przez
osobie zawsze staram się odpowiedzieć pozytywnie swoją Pana Burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza, Samorząd
obecnością i oddaniem szacunku dla inicjatorów. Nie wda- Miasta oraz UM i jednostek Burmistrzowi podporządkowając się w powody wyróżnienia mojej osoby z zaciekawie- nych. Jak już nie raz mówiłem i pisałem, w swoich dzianiem przyjąłem intrygujące graficznie zaproszenie. Pan łaniach nie zabiegam o osobiste splendory. Oczywiście
Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz zapraszając na spotka- bardzo sobie cenię decyzje władz miasta, które wyróżniły
nie noworoczne sprawił mnie miłą niespodziankę. Czując mnie medalem „Za Zasługi dla Miasta Giżycko”. Z tego
się zaszczycony tym faktem zaplanowałem obecność w wyróżnienia jestem szczególnie dumny, a pamiętając o
organizowanym spotkaniu
tym chciałbym nadal jak
wyróżnionych
mieszkańnajlepiej służyć w budowaców Giżycka. W przeddzień
niu prestiżu Giżycka. Na
spotkania otrzymałem mail
ostatniej Gali wyróżniono
przypominający z dopiskiem
mnie Statuetką Św. Bru„obecność obowiązkowa”.
nona. Ale nie to daje mnie
To mnie trochę zastanowinajwiększą
satysfakcję.
ło. Tym z większą ciekawoMoim zamiarem zawsze
ścią 22 stycznia stawiłem
było i nadal jest, aby każsię wraz z małżonką na
dy mieszkaniec Giżycka
spotkaniu noworocznym w
czy najbliższego regionu
Giżyckim Centrum Kultury.
miał poczucie dumy z tych
W jego trakcie okazało się,
mazurskich pokazów lotże odbywa się również uroniczych. Chciałbym mieć
czysta gala rozstrzygnięcia
poczucie autentycznego
giżyckiego plebiscytu o Stai narastającego wsparcia
tuetkę Św. Brunona. Mając Stanisław Tołwiński (z lewej) odbiera statuetkę Św. Brunona z rąk burcoraz większej ilości inwiele różnych zajęć w War- mistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza
stytucji i osób w mieście.
szawie nie miałem okazji do
Nieważne w jakiej skali (na
poznania założeń i przebiegu tego plebiscytu. Jakież było miarę możliwości), ale poczucie nawet symbolicznego gemoje zdziwienie, kiedy okazało się, że byłem nominowany stu ma dla mnie, dla organizatorów, istotne znaczenie, byw jednej z ośmiu kategorii „Pomysł” za „Mazury AirShow”. cia we wspólnej „drużynie” współtwórców atrakcyjnego wiA niewątpliwie kolejnym zaskoczeniem był werdykt Kapi- dowiska, a również międzynarodowej promocji Giżycka.
tuły. Kiedy przewodniczący kapituły Pan Burmistrz Iwasz- Jest takie powiedzenie , że sukces ma wielu ojców, a pokiewicz ogłosił: „statuetkę otrzymuje Stanisław Tołwiński, rażka jest sierotą. Jestem dumny, że już dziś tych ojców
nie tylko za pomysł ale i jego konsekwentną dwudziesto- jest sporo, ale formuła jest otwarta dla kolejnych. Jeżeli
letnią weryfikację”, nie zaprzeczę, że poczułem się mile czyniąc to, co od lat czynię uważacie Państwo za wartousatysfakcjonowany, bo któż nie lubi m.in. takich dowodów ściowe dla społeczności Giżycka, dołączcie do „rodziny”
uznania.
współtwórców „Mazury AirShow”. Z tym apelem zwracam
Po takim wstępie chciałbym skorzystać z okazji, by wy- się do banków, instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańrazić swoje widzenie pomysłu (na mazurskie pokazy lot- ców Giżycka. Nie oceniamy wartości tej pomocy, a bardzo
nicze) i jego realizacji. Największe cywilne pokazy lotnicze sobie cenimy sam fakt chęci bycia z nami.
w Polsce, eksportowe wydarzenie Warmii i Mazur, jedyne
Będąc szczęśliwym laureatem Statuetki Św. Brunona za
tego typu w Europie (na wodzie i nad jeziorem Niegocin) pomysł mam potrzebę podziękowania Kapitule i Panu Burstały się znakomitą identyfikacją sierpniowych atrakcji Gi- mistrzowi za docenienie pomysłu, a za pomoc w realizacji
życka. W tych rozważaniach nasuwa się pewna i nieraz należą się podziękowania władzy wykonawczej, samorząprzez wielu doświadczana refleksja. Było wiele wspania- dowi miasta, sprawdzonej grupie wolontariuszy i wszystkim
łych pomysłów, wartościowych, godnych zrealizowania, osobom oraz instytucjom za materialne wsparcie. Kończąc
ale… pozostały tylko zapomnianymi pomysłami. Piszę chciałbym unaocznić, że ten oryginalny pomysł zasłużył
o tym bo chciałbym podkreślić, że pomysł (niewątpliwie na wyróżnienie, bo spotkał się z szerokim wsparciem i wymojego autorstwa) jest tylko początkiem długiej drogi i po- jątkową akceptacją publiczną. Dziękuję więc jeszcze raz
szukiwania partnerów realizacji. Dla mnie cenniejszą war- wszystkim, a szczególnie Panu Burmistrzowi Iwaszkiewiczotością od pomysłu jest umiejętność pozyskania szerszej wi za dotychczasowe wsparcie oraz liczę na dalszą owocną
akceptacji, partnerów i środków materialnych niezbędnych współpracę i na nowych partnerów.
Stanisław Tołwiński
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TRENING SIĘ SKOŃCZYŁ. ŻEGNAJ, TRENERZE!
Życie miał ciężkie, ale pogrzeb naprawdę piękny. Godny człowieka, dla którego zawsze najważniejszy był
drugi człowiek. W lutym pożegnaliśmy Edwarda Hincmana – trenera wielu pokoleń piłkarzy, społecznika,
prawdziwą legendę sportu i Giżycka.
Sanktuarium Świętego Brunona, na środku trumna przykryta
flagą Giżycka, przy niej strażnicy miejscy i piłkarze Mamr Giżycko
- klubu, dla którego oddał całe swoje gołębie serce. W kościele są
też kibice, byli zawodnicy, znajomi i sąsiedzi „Edka”, bo przecież
właśnie tak wszyscy go nazywaliśmy. Zadumani wsłuchujemy się
w słowa wzruszającego kazania, w którym kapłan kilkakrotnie podkreśla, że
żegnamy dziś przede wszystkim dobrego
człowieka. Głos zabiera także burmistrz
Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.
Mówi, że „wprawdzie trening się skończył
i Trener opuścił już boisko, ale wszyscy
będziemy pamiętać, czego nas nauczył”.
Będziemy pamiętać o Nim. Na cmentarzu
na trumnie w ciszy lądują czerwone róże
i po chwili rozchodzimy się w milczeniu,
pozostawiając niemy krzyż, przepasany
szalikiem z emblematami ukochanego
klubu Pana Edwarda.
Legendarny kajet
Podobno nazwiska wszystkich, którzy przyszli do Niego choć na jeden
trening, trafiały do specjalnego zeszytu.
Dziś trudno to zweryfikować, ale On sam
o tym kajecie mówił bardzo często. W
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych „granie u Edka” było czymś, co
zapewniało „szacun na dzielni”. Trener miał niesamowity dar przyciągania dzieciaków. Doskonale wiedział, czego potrzebują – może
dlatego, że sam nigdy nie poznał smaku beztroskiego dzieciństwa
(ojca nie znał, matka zmarła dwa tygodnie po porodzie, a mały Edek
tułał się po dziewięciu domach dziecka). Rekrutacja do Jego zespołu odbywała się głównie na podwórkach, których Trener był częstym
gościem. „Ty, przyjdź na trening, bo dobrze grasz!” – wskazywał palcem piłkarskie diamenty, co było równoznaczne z „powołaniem” do
kadry trampkarzy Mamr.

Przede wszystkim piłka
Nie było dla Niego nic ważniejszego od futbolu i „łebków”, jak nazywał swoich podopiecznych. To dla nich
przemierzał miasto wzdłuż i wszerz, prosząc w sklepach o
napoje, owoce i słodycze. A nierzadko sam stawał się sponsorem. „Gdyby nie piłka już
dawno jeździłbym luksusowym
autem” – żartował. Kiedy któregoś dnia w klubie odmówiono mu autokaru na wyjazd na
mecz (bo „po co jechać, skoro
i tak przegracie”), dogadał się
z taryfiarzami i do Stradun pomknęło pięć taksówek z młodymi piłkarzami Mamr (notabene
wygrali 3:1). Najbardziej spektakularne świadectwo bezgranicznej miłości do futbolu
Edward Hincman dał jednak
podczas poprawin po własnym
weselu, z których… dwukrotnie
„ulotnił się” na mecze w Pierkunowie i Giżycku.
Wielki skromny człowiek
Kiedyś spotykaliśmy się dosyć często. Gdy pracowałem w
„Gazecie Giżyckiej”, przychodził do redakcji pogadać o sporcie, zapytać o wynik jakiegoś
meczu czy o to, co słychać w klubie. Potem widywaliśmy się
na stadionie, na „Orliku”, gdzie co roku we wrześniu organizował swój urodzinowy turniej, czy najczęściej po prostu na
ulicy. „Cześć redaktor!” – wołał tak głośno, że odwracali się
ludzie w promieniu dobrych trzydziestu metrów. Dobroduszny, poczciwy Pan Edzio! „Świat się kończy. Odszedł wielki
skromny człowiek” – napisałem na wieść o Jego śmierci.
			
Bogusław Zawadzki

Edward Hincman kochał futbol i tą miłością przez kilkadziesiąt lat zarażał młodych giżycczan. Na zdjęciu z lewej: Trener i jego podopieczni przed
zimowym treningiem w roku 1980, z prawej - z piłkarkami z Wilanowa na giżyckim „Orliku” podczas jednego ze swoich urodzinowych turniejów

BĘDZIE POMNIK OD GIŻYCCZAN?
Pan Edward należał do elitarnego grona 40 mieszkańców odznaczonych „Medalem za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka”, był
także zdobywcą Statuetki Świętego Brunona w kategorii „społecznik”. Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż nie był człowiekiem zamożnym,
dlatego też po Jego śmierci pojawiła się inicjatywa ufundowania przez społeczeństwo pomnika na Jego grobie. Według pomysłodawców niezbędne środki można byłoby zebrać np. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do tematu wrócimy w jednym z najbliższych wydań „Mojego Giżycka”. 							
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Jest dobrze! „Masters” Giżycko pierwszym liderem!
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Takiej sytuacji w nowoczesnej historii giżyckiego hokeja jeszcze nie było. Po inauguracyjnym turnieju w
ramach Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie, rozegranym w Giżycku, na czele tabeli plasuje się ekipa znad
Niegocina. Giżyccy „Mastersi” wygrali trzy z czterech spotkań.
SKŁAD „MASTERS” GIŻYCKO
Daniel Rocki (6 goli, 10 asyst), Mateusz Pawelecz (6 goli, 2 asysty),
Krzysztof Graczyk (2 gole, 4 asysty), Jacek Matwiejczyk (3 gole, 1 asysta), Tomasz Wróblewski (3 gole), Krzysztof Rutkiewicz (1 gol), Jarosław Pisiak, Wiesław Radoń, Jan Lewczyk, Łukasz Huta - Hołdowski,
Bułat Tuyakow, Jan Iwicki, Wojciech Graczyk, Grigorij Michalew, Iwan
Michalew, Oliwier Andrukiewicz i Jerzy Gawarecki
TABELA
1. Masters Giżycko 		
4
2. STH Siedlce / Orły Przasnysz 3
3. Orły Warszawa 		
4
4. MHK Mińsk Mazowiecki
3
5. Torpeda Warszawa 		
4

6
5
4
3
0

21:17
13:5
10:9
16:16
11:24

Giżyccy „Mastersi” dominowali w meczu z połączonymi siłami STH Siedlce i Orłów Przasnysz – niestety, jedynie na zdjęciach. Od lewej: Jarosław Pisiak, Bułat Tuyakow, Mateusz Pawelecz i Grigorij Michalew

Sparingi „w kratkę”, liga rusza już w tym miesiącu

Kibice futbolu liczą już dni do powrotu na boiska drużyn czwartoligowych. A ten planowany jest w ostatni marcowy weekend. Seniorzy Mamr
Giżycko (5. miejsce w tabeli) zmagania rozpoczną w Wikielcu w starciu z tamtejszym GKS, po 17 kolejkach plasującym się na 2. pozycji w stawce.
Różnica punktowa między zespołami jest niewielka (4 „oczka”), liczymy więc na udany dla naszej „Gieksy” początek piłkarskiej wiosny i wynik co
najmniej tak dobry jak w jesiennej potyczce obu ekip nad Niegocinem (1:1). Formę na zmagania o punkty podopieczni trenera Zbigniewa Marczuka szlifują w zimowych sparingach, w których grają „w kratkę”. Po remisie 1:1 z trzecioligowym MKS Ełk (1:1) nasi piłkarze ograli Żagiel Piecki
aż 9:1, a następnie ulegli 1:3 orzyskim Śniardwom, wygrali 3:0 w Olecku z miejscowymi Czarnymi i przegrali 2:5 z MKS Korsze. Ostatni lutowy
sprawdzian z Mrągowią Mrągowo zakończył się już po oddaniu do druku tego wydania „Mojego Giżycka”. Wynik tego meczu, rezultaty marcowych
sparingów (z Pisą Barczewo, Tęczą Biskupiec i Vęgorią Węgorzewo) oraz relacje z ligowych spotkań naszego zespołu znajdą Państwo na stronie
internetowej www.mamrygizycko.pl. 									
bz

Gladiatorzy powalczą, ale dopiero za kilka miesięcy

Najpierw z lutego na marzec, teraz z marca na… koniec roku. Organizatorzy czwartej już Giżyckiej Nocy Gladiatorów,
czyli corocznego święta miłośników sztuk walki (a zwłaszcza MMA), zdecydowali o jej przesunięciu o kilka miesięcy. Na
oficjalnym profilu w mediach społecznościowych czytamy: „Giżycka Noc Gladiatorów stała się zimową wizytówką Giżycka. Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom kibiców i utrzymać wysoki poziom imprezy
wraz z Burmistrzem Miasta Giżycko oraz Dyrektorem MOSiR wspólnie podjęto decyzję o zmianie
terminu na koniec roku 2019, co ułatwi sprostanie wysokim oczekiwaniom naszych kibiców oraz pozwoli na podniesienie poziomu imprezy. Będzie się działo!!!”. 				
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

Gospodarze byli najskuteczniejszym zespołem dwudniowych zmagań (16 - 17 lutego), umieszczając krążek w siatce rywali aż 21 razy. Zdecydowanie gorzej było w defensywie
– „Mastersi” dali sobie strzelić bowiem aż 17 bramek (gorzej
wypadła tylko najsłabsza w Giżycku drużyna warszawskiej Torpedy). Najwięcej, bo po sześć goli, nasz zespół stracił w meczu
z MHK Mińsk Mazowiecki (7:6) i zamykającym turniej starciu z
STH Siedlce / Orły Przasnysz (1:6). Znacznie lepiej miejscowi
hokeiści spisali się w zwycięskich pojedynkach ze wspomnianą
Torpedą (9:3) i Orłami Warszawa (4:2). Kolejny ligowy turniej
także odbędzie się w Giżycku. Miłośników hokeja zapraszamy
do Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych już 16 i 17 marca.
Wstęp wolny.
				
Bogusław Zawadzki
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Piekarnia Kruklanki podąża śladami Amaru
Giżycka „halówka” ma nowego mistrza. Rok temu wygrała Oleńka przed Piekarnią Kruklanki, teraz Piekarnia
zrewanżowała się Oleńce, pokonując ją po rzutach karnych. Trzecie miejsce wywalczyli gracze mikołajskiego
Hotelu Robert’s Port.

Piekarnia Kruklanki – świeżo (nomen omen) upieczony mistrz giżyckiej „halówki” w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej w
Giżycku Roberta Kempy (stoi pierwszy z lewej) i organizatora ligi Macieja Kudyka (drugi z lewej)

karne. Te lepiej wykonywali piłkarze z Kruklanek, a w zasadzie można
powiedzieć, że więcej zimnej krwi wykazał ich golkiper Piotr Roman
(uznany za najlepszego bramkarza ligi), który obronił dwa strzały rywali.
To trzeci w historii triumf ekipy z Kruklanek w giżyckiej „halówce”,
ale pierwszy pod szyldem Piekarni. Wcześniej dwa razy z rzędu „pod
dachem” zwyciężał Amar.
Bogusław Zawadzki

PAMIĘCI EUGENIUSZA EKSTOWICZA

Ostatnim akordem halowego sezonu piłkarskiego w Giżycku będzie
dwudniowy Memoriał Eugeniusza Ekstowicza, który odbędzie się
już po raz 29. Pierwszego dnia (9 marca, sobota, godz. 10.00) planowane są zmagania w kategorii open, zaś dzień później (godz.
12.00) swoje umiejętności zaprezentują oldboje. Zgłoszenia drużyn
do 7 marca do godz. 10.00 przyjmuje Maciej Kudyk z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku (tel. 507-058-780).

Fot. Bogusław Zawadzki

Zarówno finał, jak i poprzedzający go mecz o miejsce na najniższym stopniu podium były widowiskami godnymi obejrzenia. Brązowe
medale wywieźli z Giżycka piłkarze Hotelu Robert’s Port, od początku
uznawani za głównego kandydata do „złota”. Zespół Roberta Śliwińskiego z całą pewnością „wylądowałby” wyżej, gdyby kończył
rozgrywki w takim składzie, w jakim je zaczynał. W starciu o trzecie
miejsce mocno okrojona ekipa mikołajsko - orzysko - giżycka pokonała
rewelację tego sezonu, czyli Romper Team. Mecz tych drużyn w fazie
zasadniczej zakończył się wysoką wygraną Hotelu 14:3, w walce o „pudło” kibice nie oglądali już takiej kanonady, a faworyt wygrał zaledwie
3:2. Gola w tym pojedynku nie zdobył wprawdzie Michał Maciorowski (HRP), ale 25 trafień w poprzednich spotkaniach wystarczyło mu, by cieszyć się z tytułu króla strzelców. Potyczka o tron między
Oleńką a Piekarnią zakończyła się wynikiem nierozstrzygniętym (1:1)
i o tym, kto zdobędzie największy puchar, musiały zdecydować rzuty

Fot. Bogusław Zawadzki

A to już Blaugrana, której w tegorocznych rozgrywkach nie oglądaliśmy, a która reprezentowała Giżycko w ligach w innych miastach. W
Węgorzewie „Barca” znad Niegocina wywalczyła tytuł wicemistrzowski (z taką samą liczba punktów co zwycięski Omet Srokowo), a w
Mikołajkach nie miała sobie równych. Gratulacje!

Na siatkarskiej huśtawce nastrojów
Kadetki MOSiR Giżycko wygrały „finał pocieszenia” siatkarskich
mistrzostw województwa, zajmując w nich ostatecznie 5. miejsce.
Podopieczne Arkadiusza Gija, które pechowo nie weszły do
najlepszej czwórki regionu, nie miały sobie równych w turnieju w
Olsztynie, ogrywając gospodynie i rywalki z Ełku po 2:0 oraz drużynę z Dobrego Miasta 2:1. Niestety, gorzej powiodło się naszym
młodziczkom, walczącym o medale (i awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski) w Ełku. W pierwszym z dwóch finałowych imprez
ekipa Iwony Kochanowskiej nie dała rady żadnemu z trzech
konkurentów (Truso Elbląg, Mikro Ełk i Olimp Bartoszyce). Druga
odsłona rywalizacji o podium odbyła się w Elblągu już po oddaniu
do druku tego wydania „Mojego Giżycka”. 		
bz

Wielkie Derby w Wielką Sobotę

Rozpoczęły się przygotowania do corocznego starcia dwóch giżyckich „Ogólniaków”. Dodajmy: starcia piłkarskiego. Jedenaste już
Wielkie Derby I LO – II LO zaplanowane są na przedwielkanocną
sobotę (20 kwietnia) na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-

Fot. Archiwum prywatne

24

Kapitan drużyny kadetek Weronika Poczynek odbiera puchar za zwycięstwo w Olsztynie

acji. Absolwentów obu placówek gorąco zachęcamy do kontaktu (poprzez imienne profile na facebooku) z „selekcjonerami”, czyli Amadeuszem Szewczykiem (I LO) oraz Maciejem Kudykiem
i Maciejem Nowakiem (II LO). W dotychczasowych potyczkach
częściej wygrywali gracze „Dwójki”, którzy sześciokrotnie wznosili puchar za zwycięstwo. 				
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