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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest 

potrzeba posiadania mieszkania i nie jest niczym dziwnym, że 
większość ludzi dąży do zdobycia własnego „M”. Niestety, dla 
wielu rodzin zakup mieszkania za gotówkę znacznie przekra-
cza możliwości finansowe, a przy relatywnie niskich dochodach 
uzyskanie kredytu jest w zasadzie niemożliwe. Powstaje swoisty 
pat: za bogaci na lokal komunalny, za biedni na kredyt. Trzeba 
szukać rozwiązań pośrednich. Giżycko jako pierwsze w Polsce 
uzyskało pozytywną opinię Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i 
rozpoczynamy bardzo ważny etap w planowanej budowie 100 
mieszkań, które miałyby powstać w formule partnerstwa pu-
bliczno - prywatnego w ramach programu „Mieszkanie Plus”. 
Procedura wyboru wykonawcy inwestycji ma się rozpocząć na 
przełomie maja i czerwca,  a inwestycja powinna być wykonana 
w terminie 36 miesięcy od wyłonienia wykonawcy i zawarcia z 
nim umowy. Przewidywana stawka czynszu wraz z ratą ceny na-
bycia lokalu powinna się mieścić w przedziale 28-35 zł/m2 mie-
sięcznie, a jej dokładna wysokość zostanie ustalona w ramach 
procedury wyłonienia partnera prywatnego, przy czym będzie 
możliwość ubiegania się o dopłaty do czynszu. 

Obecnie, aby poznać ostateczne zapotrzebowanie, zbiera-
my dane dotyczące szczegółowych wymagań i potrzeb poten-
cjalnych najemców. Zapraszam zatem wszystkie osoby, które 
są zainteresowane najmem mieszkania (z docelowym dojściem 
do własności po 25 latach) do składania wniosków, które można 
pobrać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 7) lub w BIP (zakładka 

„Mieszkanie Plus”). 
Termin mija 15 kwietnia 
2019 r. 

Do osób, które zło-
żyły ankiety w ramach 
poprzedniej formuły 
(już nieaktualnej, bo 
zmieniły się zasady 
programu „Mieszkanie 
Plus”) został wysłany 
listownie nowy, dosto-
sowany do ostateczne-
go rozwiązania formu-
larz. Jeżeli ktoś z Państwa takiego nie otrzymał, ponieważ np. 
zmienił w tym czasie adres zamieszkania, prosiłbym o wypełnie-
nie formularza ponownie. Zależy nam na tym, aby wniosków było 
jak najwięcej, aby móc jak najdokładniej określić popyt na najem 
mieszkania w tej formule. Od wyników tego badania zależy, ja-
kie mieszkania zostaną wybudowane, aby bez problemu znalazły 
swoich najemców. To nowatorski, trudny i pierwszy w Polsce pro-
jekt tego typu. Ale bardzo ważny. Przecieramy szlaki, a z naszych 
doświadczeń będą korzystali inni. Cóż, ktoś musi być pierwszy… 
Życzmy sobie powodzenia (wzajemnie), bo jeżeli projekt się po-
wiedzie, będzie to nasz wspólny sukces. 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka
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AKTUALNOŚCI

KULTURA FIZYCZNA (170 000 zł)

MUKS Szkółka Piłkarska „Gol” – 36 000 zł, Uczniowski Klub Sporto-
wy „Short Track MOSiR Giżycko” – 19 000 zł, Młodzieżowe Towarzy-
stwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów „Giżycko” – 16 200 
zł, Giżycka Grupa Regatowa – 15 600, „Mazuria” Mazurska Akade-
mia Sportowa – 11 100 zł, Giżycki Klub Karate Kyokushin – 11 000 
zł, Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjal-
nych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” – 10 000 zł, Uczniowski 
Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” – 6500 zł, Giżycki Klub 
Sportowy „Spartakus” – 5800 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Czwór-
ka” Giżycko – 5800 zł, Mazurska Szkoła Żeglarstwa – 5241 zł, Sto-
warzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał” – 5000 zł, Giżycki 
Klub Sportowy „Mamry” – 3800 zł, Giżyckie Stowarzyszenie Węd-
karskie – 3500 zł, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niesłyszących 
„Nie migaj się” – 3500 zł, Stowarzyszenie „Klub Sportowy Masuria 
Volley” – 3000 zł, Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran” 
– 2029 zł, Polski Związek Niewidomych – 1500 zł, Społeczny Klub 
Sportowy „Smolbud” – 1500 zł, Stowarzyszenie Akademia Tenisa 
Ziemnego „Active” – 1000 zł, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Nie-
pełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” – 930 zł

Miejskie wsparcie dla klubów i stowarzyszeń sportowych
W poprzednim numerze przedstawiliśmy Państwu podział miejskich 
środków na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, 
ekologii, opieki społecznej, ochrony zwierząt oraz kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego (łącznie 481 200 zł). Dziś – zgodnie z zapowiedzią 
– prezentujemy zatwierdzony przez burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza 
podział grantów na szkolenie sportowe i kulturę fizyczną (582 000 zł). 

SZKOLENIE SPORTOWE (412 000 zł)

Giżycki Klub Sportowy „Mamry” – 132 000 zł, Uczniowski Międzysz-
kolny Klub Sportowy „Medyk” – 48 000 zł, „Mazuria” Mazurska 
Akademia Sportowa – 32 000 zł, MUKS Szkółka Piłkarska „Gol” 
– 32 000 zł, Giżycka Grupa Regatowa – 30 000 zł, Giżycki Klub 
Aikido – 23 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Short Track MOSiR 
Giżycko” – 23 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Frog” – 14 000 
zł,  Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka’ Giżycko – 12 000 zł, Mło-
dzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów 
„Giżycko” – 12 000 zł, Giżycki Klub Karate Kyokushin – 9000 zł, 
Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” – 8000 zł, Towarzystwo 
Kolarskie „Masters Giżycko” – 7200 zł, Stowarzyszenie Klub Spor-
towy „Masuria Volley” – 5000 zł, Giżycki Klub Sportowy „Spartakus” 
– 5000 zł, Klub Sportowy „The International Association of Krav 
Maga Warriors” – 5000 zł, Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie 
„Czarne Pantery” – 3500 zł, Klub Sportowy Taekwondo – 3000 zł, 
Uczniowski Klub Sportowy Giżycko Sekcja Łyżwiarsko - Wrotkarska 
– 3000 zł, Klub Motorowy „Giżycko” – 2000 zł, Giżycki Klub Sporto-
wy Niewidomych „Kormoran” – 1800 zł, Społeczny Klub Sportowy 
„Smolbud” – 1000 zł

Danuta Kurowska wraz z rodziną 
podczas okupacji ukrywała siedmiu Żydów 
we wsi Czarlona (obecnie województwo 
podlaskie). O takich jak ona – ryzykują-
cych życiem własnym i rodziny – podczas 
marcowej uroczystości prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
mówił: „niezwykli bohaterowie bez broni, 
pokazujący, że świat może być inny, de-
monstrujący swoją postawą, że nie godzą 
się z rzeczywistością”. Odbierającej od-
znaczenie Ewie Roguskiej prezydent 
powiedział zaś, że może być ona dumna z 
mamy i że tacy ludzie jak Pani Danuta to 
duma dla Polski. 25 marca Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski w Pała-
cu Prezydenckim uhonorowano 51 osób, w 
tym większość pośmiertnie. 

                   bz

Krzyż Kawalerski dla niezwykłej bohaterki
Giżycczanka Ewa Roguska odebrała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odebrała w imieniu swojej 
zmarłej w ubiegłym roku matki Danuty Kurowskiej, której odznaczenie przyznano „za bohaterską postawę i 
niezwykłą odwagę w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, 
człowieczeństwa i praw ludzkich”. 

Ewa Roguska (w środku) w towarzystwie Pary Prezydenckiej
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4 AKTUALNOŚCI

Cezary Piórkowski jest absolwentem gdańskiej AWF (specjalność: fizjoterapia i odnowa biologiczna), ukończył także Medyczne Studium 
Zawodowe w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz specjalistyczne kursy. W latach 1999 - 2015 
był dyrektorem Medycznego Studium Zawodowego w Giżycku, a potem miejscowej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej. Uczył rów-
nież przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego, anatomii, fizjologii, teorii masażu, kinezyterapii, fizykoterapii (na kierunkach: technik 
fizjoterapii, technik masażysta, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych). 
Od roku 2002 regularnie był wybierany do Rady Miejskiej, w poprzedniej kadencji przez dwa lata był jej przewodniczącym.

Z RADY DO RATUSZA
Cezary Piórkowski do Rady Miejskiej wybierany był 
pięć razy z rzędu. Od miesiąca nie jest już jednak 
radnym. Na początku marca burmistrz Giżycka 
Wojciech Iwaszkiewicz powołał go na stanowisko 
pełnomocnika do spraw ochrony zdrowia w randze 
drugiego zastępcy burmistrza. 

Decyzja ta ma ścisły związek z lutową uchwałą Rady Miejskiej o 
utworzeniu miejskiej spółki o charakterze medycznym „Giżycka Ochro-
na Zdrowia”, ale nowy wiceburmistrz będzie sprawował nadzór także 
nad innymi dziedzinami. Pod nadzorem Cezarego Piórkowskie-
go znalazły się bowiem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Cen-
trum Integracji Społecznej, Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
oraz Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Podczas 
jednego z pierwszych wyjazdów drugi zastępca burmistrza odebrał 
promesę dotyczącą utworzenia w naszym mieście Dziennego Domu 
Seniora Plus (295 202 zł). Na Warmii i Mazurach dofinansowanie przy-
znano trzem gminom.                                    Bogusław Zawadzki

Wiceburmistrz Cezary Piórkowski (drugi z prawej) z promesą dotyczą-
cą Dziennego Domu Seniora Plus

To pytanie zadawaliśmy sobie przed 30 września ubiegłego roku, 
czyli przed pierwotnym terminem zakończenia prac na budowie ronda 
przy skrzyżowaniu szosy Obwodowej z ul. Świderską i Nowowiejską. 
Nie zdążyli. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, zdecydował wówczas o przedłużeniu czasu budowy do 6 maja 
bieżącego roku. Minęło pół roku, a pytanie; „zdążą czy nie zdążą?” nie 
straciło na swej aktualności. 

– Wykonawca ma opóźnienia w stosunku do harmonogramu, w 
związku z tym widzimy realne zagrożenie dla majowego terminu umow-
nego – informuje Karol Głębocki, specjalista do spraw komunikacji 
w olsztyńskim Oddziale GDDKiA. – Ostateczny termin zakończenia 
robót zależny jest od warunków atmosferycznych i zaangażowania wy-
konawcy, które oceniamy jako słabe.

Czy czeka nas zatem kolejny sezon z „rozgrzebaną” obwodnicą? 
Niestety, wszystko na to wskazuje. Obecnie na budowie ronda wykony-
wana jest warstwa wiążąca jezdni północnej i ul. Świderskiej, a na jezd-
ni południowej prowadzona jest wymiana gruntów. Na ukończeniu są 
natomiast roboty energetyczne i sanitarne.                                       bz

Pod koniec lutego zastępca burmistrza Giżycka Roman Łożyń-
ski i przedstawiciel ełckiej firmy budowlanej podpisali umowę na ter-
momodernizację trzech obiektów Szkoły Podstawowej nr 2 (budynek 
dydaktyczny, sala gimnastyczna i budynek biblioteki). Prace już trwają, 
a ich zakres obejmuje m.in. wymianę części stolarki okiennej i drzwio-
wej, remonty instalacji elektrycznej, odgromowej, teletechnicznej, foto-
woltaicznej i centralnego ogrzewania, wymianę parapetów i rynien oraz 
wykonanie hydro- i termoizolacji. Wartość przedsięwzięcia oszacowa-
no na  3,5 mln zł  brutto, projekt otrzymał dofinansowanie 

Zdążą czy nie zdążą? 

TRWA TERMOMODERNIZACJA W „DWÓJCE”

O tym, że w giżycką twierdzę warto inwestować, wiemy wszyscy. Cieszą 
zatem wiadomości o kolejnym dofinansowaniu, jakie na poprawę wizerunku 
XIX-wiecznego obiektu otrzymała Gmina Miejska Giżycka. Chodzi o projekt 
„Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa 
historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”, któ-
rego całkowita wartość wynosi 1 979 562,06 euro. Oczywiście Giżyc-
ko aż tyle nie wyda – koszty po naszej stronie to 1 099 114,19 
euro, z czego aż 90% (dokładnie 989 202,77 euro) stanowić 
będzie unijna dotacja. W ramach projektu zostaną wykonane 
m.in.:  remont  fragmentu muru Carnota, budowa oświetlenia 
parkowego wzdłuż tegoż muru, budowa trasy rowerowej wo-
kół twierdzy oraz tzw. działania nieinfrastrukturalne (np. stwo-
rzenie  strony  internetowej,  wykonanie  tablic  informacyjnych 
i pamiątkowych, organizacja wyścigu wokół  twierdzy, zakup 
rowerów dla osób z niepełnosprawnością czy wyjazd na rajd 
transgraniczny do Sowiecka (Rosja). Warto wspomnieć, iż o 
dofinansowanie złożono aż 57 wniosków, a pozytywnie roz-
patrzono jedynie 12 z nich.                                                      bz

Twierdza z dotacją

ze środków europejskich (Regionalny Program Operacyj-
ny  Warmia  i  Mazury).  Przewidywane  zakończenie  prac 
–  ostatniego  dnia  października.  Szkoła  Podstawowa  nr 
2  to  dziewiąty  obiekt  użyteczności  publicznej w  naszym 
mieście  (szósty  oświatowy)  objęty  termomodernizacją. 
Następna w kolejce jest Szkoła Podstawowa nr 1 (obec-
nie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej), po 
niej przyjdzie czas na wybrane budynki komunalne. 

                bz
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5AKTUALNOŚCI

Przyszła wiosna, czas na zmiany! 
Szanowni Państwo, z wiosną nowe wyzwania przed Giżyckim 

Centrum Kultury, dlatego z odmienionym, przyjaznym zespołem 
bierzemy kurs na organizację SEZONU 2019. W tym roku wiele 
zmian organizacyjnych i funkcyjnych zarówno w GCK, jak i w twier-
dzy Boyen. Przy okazji pragnę Państwa poinformować, iż dwaj pra-
cownicy, którzy złożyli do Sądu Pracy pozwy w związku z listopa-
dowymi wypowiedzeniami z pracy, wycofali je po zapoznaniu się z 
materiałem dowodowym. 

Tegoroczny sezon 
letni obfituje w wiele 
ciekawych koncertów 
oraz wydarzeń arty-
stycznych. Zaczynamy 1 
maja, tradycyjnie Wiel-
kim Otwarciem Sezonu 
nad kanałem Łuczań-
skim, w czasie którego 
symbolicznie „odpalimy” 
zielone światełko dla 
wodniaków. Przygoto-
waliśmy także koncerty 
wokalnej grupy z GCK i 
lubianego szantowego 
zespołu EKT GDYNIA, 
taneczno - akrobatycz-
ny pokaz mażoretek, 
widowiskową paradą jednostek pływających i nie mniej widowi-
skowy pokazem flyboard oraz wiele innych atrakcji dla całych ro-
dzin. Ostatni weekend maja to, oczywiście, Dni Giżycka i Święto 
Miast Partnerskich „Na Styku Kultur”. Miasta partnerskie, z którymi 
współpracujemy od lat, przyjadą do Giżycka ze swoimi zespołami 
artystycznymi już 24 maja. Święto zwieńczy wieczorny  koncert 
żeńskiego zespołu „Tulia” – tegorocznego reprezentanta Polski w 
Konkursie Eurowizji, laureata „Fryderyków 2019” w kategorii „fono-
graficzny debiut roku”. Dzień później, czyli 25 maja, zapraszamy 
giżycczan i mieszkańców okolicznych miejscowości na wieczorne 
koncerty Libera i zespołu „InoRos” oraz Sylwii Grzeszczak. 
W ciągu dnia wiele atrakcji m.in. na placu Piłsudskiego, gdzie od-
będzie się np. Piknik Strażacki. 26 maja to Dzień Otwarty Twierdzy 
Boyen. W tym dniu będzie można bezpłatnie zwiedzić naszą za-
bytkową fortyfikację, wziąć udział w grach i zabawach (planowane 
są m.in. warsztaty dla dzieci), obejrzeć pokaz musztry paradnej 
oraz bliżej przyjrzeć się historii twierdzy. Oprócz Dnia Otwartego 
odbędą się Amatorskie Zawody Strong Man na plaży miejskiej oraz 
otwarcie sezonu motoryzacyjnego z Warmińsko-Mazurskim Moto 
Clubem. Na nudę nie będziemy narzekać także podczas wakacji. 
12 i 13 lipca zapraszamy na XXVII Festiwal Piosenki Żeglarskiej 
i Morskiej „Szanty z Folkiem”, który tradycyjnie zainauguruje kon-
kurs „Szantki dla dzieci” (w tym roku z „Orkiestrą Dni Naszych”).  
Drugiego dnia Festiwalu na plaży zagrają dla Państwa: „Zejman & 
Garkumpel”, „Gooroo Band”,  wspomniana „Orkiestra Dni Naszych” 
oraz „Perły i Łotry”. Całość poprowadzi Mirosław „Koval” Ko-
walewski. Podczas wydarzenia odbędzie się zbiórka charytatyw-
na pod patronatem Burmistrza na rzecz Filipa Czerniawskie-
go, któremu w tym roku miasto pomaga podczas swoich imprez.  
Miłośnicy historii z pewnością już dawno oznaczyli w swoich ka-
lendarzach cztery sierpniowe dni. Między 8 a 11 sierpnia planowa-
ne jest bowiem Święto Twierdzy Boyen w ramach „Operacji Boyen 
2019”. Najważniejszym punktem imprezy będzie „Bój o Twierdzę”, 
czyli największa inscenizacja z okresu Wielkiej Wojny, która po-

wstała przy współpracy 300 rekonstruktorów z Polski, Litwy, Rosji, 
Białorusi i Niemiec. Inscenizację uświetni udział kawalerii konnej, 
ciężkich karabinów maszynowych i artylerii, a także pokaz kaska-
derski oraz pirotechnika filmowa. W tym roku czeka nas ponadto 
pierwsza edycja inscenizacji drugowojennej oraz konkurs kulinarny 
„Otwarte Mistrzostwa Polski w Gotowaniu Grochówki w Kuchniach 
Polowych Operacja Boyen 2019”. Lato zwieńczy „Kolorowe Zakoń-

czenie Wakacji 2019 – 
Festiwal Kolorów” (24 
sierpnia), czyli najbar-
dziej kolorowa impreza 
w Giżycku, oficjalnie 
zamykająca sezon wa-
kacyjny. Giżycka edycja 
to część ogólnopolskiej 
trasy Stowarzyszenia 
Festiwalu Kolorów. Pod-
czas imprezy zagrają: 
Michał Szczygieł 
(finalista „The Voice of 
Poland”), C-BooL, DJ 
Verossi , DJ Exa-
tion  i Matt5ki.

Ale to nie wszystko, 
Szanowni Państwo, co 
nas czeka w sezonie 

2019. Zapraszam na naszą stronę www.gck.gizycko.pl oraz 
profil FB, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o wydarze-
niach i koncertach. Działalność GCK to jednak nie tylko koncerty, 
imprezy. Od lutego w naszych murach raz w miesiącu odbywają się 
wykłady edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży. Już w kwietniu 
uruchamiamy studio nagrań, które zostało wyposażone w najwyż-
szej jakości sprzęt. Nieprzerwanie nasi wykwalifikowani instruktorzy 
prowadzą zajęcia artystyczne. Już wkrótce będzie można zobaczyć 
efekty ich pracy na wernisażach oraz prezentacjach artystycznych. 
W twierdzy Boyen zaczynamy się „zbroić” do wspomnianej „Ope-
racji Boyen”, ale zanim ona, czas na wiosenne porządki. Specjal-
nie dla mieszkańców i turystów szykujemy wiele zmian w naszej 
giżyckiej „perle”, m.in. umieszczamy nowe oznakowanie tras tury-
stycznych, na spalonych spichlerzach zostaną zainstalowane siatki 
mesh z nadrukiem pokazującym spichlerze przed spaleniem, jak i  
odświeżony plan twierdzy Boyen, w pobliżu warsztatu zbrojmistrza 
znajdzie się „poligon” dla najmłodszych, zostały także uruchomione 
audiobooki z możliwością zwiedzania obiektu z lektorem opowia-
dającym o 37 twierdzowych obiektach. „Tawerna Boyen” szykuje 
odmienione menu, poszerzamy ofertę eventową, niebawem więcej 
szczegółów w tej kwestii. Dla grup zorganizowanych przygotowa-
liśmy ofertę edukacyjną. W Noc Muzeów po raz pierwszy zapra-
szamy na widowiskowy spektakl plenerowy „Płonę dla Ciebie”. Nie 
zabraknie również ciekawych spotkań, koncertów oraz wernisaży w 
ramach projektu „Kuźnia rzemiosła i sztuki Twierdzy Boyen”. Przy-
pominam, iż od 1 kwietnia wstęp na obiekt jest biletowany. Obo-
wiązkowo każdy giżycczanin powinien odwiedzić twierdzę Boyen, 
tym bardziej, iż z Giżycką Kartą Mieszkańca bilet wstępu kosztuje 
tylko symboliczną złotówkę. Po aktualne informacje o wydarzeniach 
odsyłam na stronę www.twierdza.gizycko.pl. 

Mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie letnim każdy z Pań-
stwa znajdzie coś dla siebie. Trzymajcie kciuki za dobrą pogodę! 

Marta Dąbrowska
dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

Dyrektor Marta Dąbrowska w studiu nagrań Giżyckiego Centrum Kultury
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6 KU CHWALE OJCZYZNY

Na czele 15. Giżyckiej Brygady Zme-
chanizowanej im. Zawiszy Czarnego 
znów stoi generał. 13 marca w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie nominację 
na ten stopień z rąk prezydenta RP An-
drzeja Dudy odebrał  Norbert Iwa-
nowski, dowodzący „Zawiszakami” 
od 9 sierpnia ubiegłego roku. To siódmy 
generał w 25-letniej historii naszej Bry-
gady, którą w przeszłości kierowało tak-
że czterech pułkowników. W związku z 
awansem list gratulacyjny do generała 
Iwanowskiego z podziękowaniami za 
bardzo dobrą współpracę wojska z sa-
morządem wystosował burmistrz Giżyc-
ka Wojciech Iwaszkiewicz.                                                      
           Bogusław Zawadzki

Siódmy w Brygadzie - Norbert Iwanowski generałem!

Generał Norbert Iwanowski był jednym z pięciu oficerów, którym w Pałacu Prezydenckim 
awansu gratulowali: prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
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Stu czternastu żołnierzy 4. Warmińsko - Mazurskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, w tym 36 kobiet, złożyło przysięgę wojskową. 
Uroczystość, poprzedzona mszą w kościele pw. Świętego Kazimie-
rza Królewicza, odbyła się 24 marca na placu apelowym 2. batalio-
nu zmechanizowanego w Giżycku. 

– Wojsko Polskie potrzebuję takich ludzi jak wy i formacji takiej 
jak Wojska Obrony Terytorialnej, która we współpracy z administra-
cją lokalną i pozostałymi rodzajami sił zbrojnych stanowi istotne 

„Terytorialsi” już po przysiędze
wzmocnienie siły obronnej naszego kraju – powiedział płk Miro-
sław Bryś, dowódca 4.W-MBOT. 

Przysięga ukoronowała intensywne 16-dniowe szkolenie. W 
tym czasie  „Terytorialsi” uczyli się podstaw z zakresu strzelectwa, 
taktyki, topografii, łączności oraz pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Szkolenie podstawowe, jak i wyrównawcze (przeznaczone dla 
osób, które już miały styczność z wojskiem) jest początkiem woj-
skowej drogi, albowiem cały cykl szkolenia żołnierza OT trwa trzy 
lata i obejmuje zajęcia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające 
pododdziały. Szkolenia odbywają się głównie w weekendy, co po-
zwala pogodzić ze służbą życie zawodowe, rodzinne lub naukę. 
Misją 4 W-MBOT, w skład której wchodzą cztery bataliony lekkiej 
piechoty (w tym 41. blp w Giżycku), jest obrona i wspieranie spo-
łeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest 
m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywio-
łowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kry-
zysowych. W warunkach wojennych Brygada stanowić ma wspar-
cie dla wojsk operacyjnych.                               
                                               opr. bz

DWIE DEKADY W NATO
Tym, którzy na 1 kwietnia zostali wezwani przed oblicze wojskowej 

komisji lekarskiej, z pewnością przemknęło przez głowę, czy to aby nie 
primaaprilisowy dowcip. Otóż nie! To Ojczyzna sprawdza, którzy młodzi 
obywatele w razie potrzeby gotowi będą stanąć w szeregu jej obrońców. 
Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 
2000 oraz starsi bez przydziału kategorii zdolności do służby lub ze wzglę-
du na stan zdrowia uznani wcześniej za czasowo do tej służby niezdolnych. 
Przed komisją stają także pełnoletni ochotnicy oraz kobiety posiadające 
kwalifikacje do pracy w wojsku. W Giżycku Powiatowa Komisja Lekarska 
pracuje od 1 kwietnia w internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowi-
ska i Agrobiznesu. Do 8 kwietnia badani są mieszkańcy Giżycka, w dalszej 
kolejności przyjdzie czas na przyszły kwiat polskiej armii mieszkający na 
terenach pięciu gmin powiatu giżyckiego oraz na panie. Zakończenie prac 
PKL nad Niegocinem planowane jest 18 kwietnia.                             bz

WOJSKOWE „SITO”
W marcu obchodziliśmy 20. rocznicę wstąpienia Polski 

do NATO. Z tej okazji na terenie giżyckiej Brygady odbył się 
piknik patriotyczny, a życzenia żołnierzom na ręce dowódcy 
„Zawiszaków” gen. bryg. Norberta Iwanowskiego złożył 
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. W piśmie 
czytamy m.in.: „Składam w imieniu giżyckiego samorządu, 
mieszkańców oraz swoim własnym najlepsze życzenia, 
bezpiecznej służby, dalszych sukcesów, zdrowia i spełnienia w 
życiu rodzinnym, dziękując przy tym za ofiarną służbę, pełen 
profesjonalizm i niezwykle owocną współpracę z Dowództwem, 
Żołnierzami i Kadrą 15. GBZ oraz Sił NATO, stacjonujących w 
Bemowie Piskim. Jesteśmy dumni, że Giżycko jest miastem 
garnizonowym! Dzięki Wam możemy czuć się bezpiecznie!”.    
                            bz
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SKORZYSTAJ Z POMOCY…

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA 
* dla ofiar i sprawców przemocy, w pro-
blemach będących następstwem naduży-
wania 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 wycho-
wawcze) - poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00 
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE 
* dla osób uzależnionych i po leczeniu odwyko-
wym - wtorek w godz. 15.00 - 17.00 (konsulta-
cje indywidualne), wtorek w godz. 17.00-19.00 
(grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnio-
nych), czwartek w godz. 16.00 - 17.00 (konsul-
tacje indywidualne), czwartek w godz. 17.00 - 
19.00 (grupa wsparcia dla osób uzależnionych) 
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE 
* w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uza-
leżnionych od alkoholu i substancji psychotro-
powych, pomoc pedagogiczna dla rodziców 
- wtorek w godz. 15.30 - 17.30

GIŻYCKI WIECZÓR
Z PASZPORTEM

I DOWODEM OSOBISTYM
10 KWIETNIA (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

… oferowanej w Punkcie Kon-
sultacyjnym Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej 
przy ul. Sikorskiego 3b, tel. 87/428-
51-63 (dla osób  uzależnionych, 
współuzależnionych, ich rodzin 
oraz sprawców i ofiar przemocy). 

Członkowie giżyckiej Rady Seniorów zapra-
szają Państwa na swoje cotygodniowe dyżury. 
W kwietniu z radnymi jak zwykle można będzie 
spotkać się czterokrotnie – w każdy czwartek w 
godz. 10.00 - 12.00. Miejscem dyżurów jest biuro 
Rady Miejskiej, mieszczące się w Urzędzie Miej-
skim (pokój nr 1, wejście od strony Urzędu Stanu 
Cywilnego).                                                           bz

DYŻURY SENIORÓW

4 KWIETNIA
Stanisław Górniak, Marian Juchniewicz

11 KWIETNIA 
Krystyna Kralkowska, Jerzy Macuk

18 KWIETNIA
Jan Mazurkiewicz, Jadwiga Pietnoczko

25 KWIETNIA
Iwona Wieczorek - Arnt, Mieczysław Smoleński

20 marca w ramach integracji między-
pokoleniowej odbyły się planszówkowe 
rozgrywki. W Klubie Młodzieżowym „Pełna 
Chata” zorganizowano spotkanie z udzia-
łem pracowników i podopiecznych Świetlicy 
Socjoterapeutycznej, Streetworking Giżyc-
ko i Uniwersytetu III Wieku. Projekt wspar-
ło Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, które 
wysłało do CPUIS pokaźny zestaw gier. Gry 
planszowe dbają o ludzkie więzi, poszerza-
ją wyobraźnię, kształcą i motywują, a także 
trenują nasze umysły z dala od promienio-
wania ekranów komputerów i telefonów. To 
rozrywka dla każdego, bez limitu wiekowego. 
Kolorowe i przyjazne dla oka ilustracje, łatwe 
instrukcje i poziomy trudności do wyboru 

Dla każdego bez limitu wiekowego
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej od lat stawia na 
integrację międzypokoleniową. Zajęcia organizowane z udziałem dzieci i 
seniorów to ciekawy projekt rozwijający więzi, uczący empatii i szacunku 
do drugiego człowieka. Starsi ludzie mają w sobie wiele radości i potrafią 
czasem bawić się lepiej niż niejeden rodzic. 

sprawiły, że uczestnicy spotkania z ciekawo-
ścią otwierali kolejne pudełka. Dzięki ogrom-
nej kolekcji gier czas upłynął niezwykle szyb-
ko i z uśmiechem na ustach. Jednogłośnie 
wybrano najlepsze tytuły tego popołudnia: 
„Lisek Urwisek”, „Totem”, „Ślimaki”, „Gra na 
emocjach” i „Gra pozorów”. Wszystkie gry 
zostały podzielone pomiędzy placówki Cen-
trum Profilaktyki  i zapewne dzieci, młodzież 
i seniorzy jeszcze nie raz zagrają w mniej-
szym lub większym gronie. Planszówki będą 
bezpłatnie dostępne dla każdego, kto odwie-
dzi Świetlicę, „Pełną Chatę” lub GUTW.

Ewa Ostrowska
dyrektor Centrum Profilaktyki 

Uzależnień i Integracji Społecznej

Giżycki most obrotowy już gotowy do 
sezonu. Od 1 kwietnia do 19 czerwca obiekt 
jest  otwierany dla ruchu wodnego wyłącznie 
po uzgodnieniu z pracownikiem obsługi (tel. 
726-888-878) w podanych w ramce godzi-
nach. Chęć przeprawy należy zgłosić co naj-

Na razie tylko na życzenie żeglarzy
mniej 15 minut wcześniej. Uwaga! W majowy 
weekend (1-5 maja) będzie obowiązywać inny 
(taki sam jak w sezonie) harmonogram obro-
tów mostu (zamieścimy go w kolejnym nume-
rze). We wrześniu i październiku stutonową 
konstrukcję czeka remont.                          bz

OTWARCIE MOSTU OBROTOWEGO - KWIECIEŃ 2019

DLA RUCHU WODNEGO

10.35 - 10.55
12.05 - 12.55
13.35 - 14.25
16.05 - 17.25

DLA RUCHU KOŁOWEGO

11.00 - 12.00
13.00 - 13.30
14.30 - 16.00
17.30 - 10.30

Uczestnicy planszówkowych rozgrywek w „Pełnej Chacie”



8 POŻEGNANIE

Kiedyś zimy to były zimy, nie to co teraz. A Pan Bohdan (trener ły-
żwiarstwa szybkiego drugiej klasy) tylko czekał na śnieg. Jak trochę 
lepiej popadało i słupki rtęci w termometrach chowały się pod zerem, 
wyciągał ze szkoły wszystkie szlauchy i rozpoczynała się akcja „lo-
dowisko”.  A właściwie: trzy lodowiska, bo tyle zawsze „wylewano” w 
„Dwójce”: jedno od strony ul. War-
szawskiej, drugie – tzw. górne – w 
miejscu, gdzie dziś stoi hala, no i 
oczywiście słynny tor. Ten ostat-
ni był oczkiem w głowie nie tylko 
Bohdana Tubilewicza, ale i 
Katarzyny Limanowskiej, 
czyli wówczas sztandarowego 
duetu wuefistów. Biada temu, kto 
postawił na lodzie stopę nieobutą 
w łyżwę, a spostrzegło to czujne 
oko któregoś ze wspomnianych 
pedagogów! Nierozważność 
takiego postępowania uświada-
miała nieszczęśnikowi sławetna 
„deseczka”, za pomocą której 
nauczyciel „przybijał piątkę” de-
likwentowi. Bolało? Nie. Bardzo 
i długo piekło. Dziś wielu pewnie 
uznałoby to za metodę wielce 
niepedagogiczną, ale w latach 
siedemdziesiątych czy osiem-
dziesiątych każdy z nas wiedział, 
że oprócz praw i obowiązków ist-
nieją także reguły, których łamać 
nigdy nie należy. Nie znam niko-

POŻEGNALIŚMY KOLEJNEGO WIELKIEGO GIŻYCCZANINA
Znał go każdy, kto w drugiej połowie ubiegłego wieku uczył się w giżyckiej Szkole Podstawowej nr 2. To 
był cichy i skromny, ale zarazem wielki i niezwykły, oddany rodzinie człowiek. Wspaniały wychowawca, 
społecznik, miłośnik sportu, młodzieży i… pszczół, które hodował. W marcu pożegnaliśmy Bohdana 
Tubilewicza. Odszedł kolejny mieszkaniec uhonorowany medalem „Za zasługi dla Miasta Giżycka”. 

go, kto po kontakcie z „deseczką” zdecydowałby się po raz wtóry 
wejść na lód w butach. Tor (i dwa pozostałe lodowiska w „Dwójce”) 
był świętością. To na nim duet Tubilewicz – Limanowska szlifował 
łyżwiarskie diamenty, które potem rozsławiały małe mazurskie mia-
steczko w zawodach od „Błękitnej Sztafety” i „Złotego Krążka” po… 

mistrzostwa Polski i świata czy 
igrzyska olimpijskie. Najsłynniej-
sza wychowanka giżyckiego duetu 
Ewa Borkowska (po mężu 
Wasilewska) była dwukrotną 
olimpijką i jedną z najlepszych 
krajowych panczenistek w histo-
rii. Inni rozpoczynający przygodę 
z łyżwami na przyszkolnym torze 
do dziś z rozrzewnieniem wspomi-
nają obozy treningowe w Zakopa-
nem, Trygorcie czy Bogaczewie, 
a także wyjazdy nad morze lub 
w góry, które Bohdan Tubilewicz 
wraz z Katarzyną Limanowską or-
ganizowali w nagrodę dla swoich 
młodych podopiecznych. Wielu z 
tych, którzy dzięki popularnemu 
„Tubilowi” połknęli łyżwiarskiego 
bakcyla, możemy ciągle spotkać 
na lodowiskach czy torach (np. gi-
życkie „Czarne Pantery”). I to jest 
ten nasz, wszystkich giżycczan, 
bezcenny spadek po Panu Bohda-
nie.     
      Bogusław Zawadzki

Działalność Bohdana Tubilewicza nie ograniczała się do lekcji wychowania fizycznego, zajęć SKS czy trenin-
gów. Wymyślił więc wycieczki turystyczne dla nauczycieli, swoich koleżanek i kolegów. Już w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku nauczyciele z „Dwójki” zaczęli wędrówki po kraju, objeżdżając wszystkie regiony bliższe i 
dalsze. Wkrótce przyszedł apetyt na turystykę zagraniczną. Jeździliśmy więc po siermiężnej Europie z namiotami 
i materacami. Nie w hotelach gościliśmy, lecz na polach namiotowych, a czasem na dziko w cytrusowym sadzie 
lub nad brzegiem morza. Zwiedzaliśmy ciekawe miejsca i obiekty nie z przewodnikiem, ale dzięki wcześniejszym 
przygotowaniom uczestników: biologów, geografów, pasjonatów podróży. To dzięki tym wyprawom zobaczyliśmy 
rzadkie zjawisko świecenia wody w Morzu Czarnym, a w samej Bułgarii zachwycił nas stary Neseber z pachną-
cym targiem ziół i dawne Veliko Tarnovo (Wielkie Tyrnowo) tonące w krzewach róż. Z Bułgarii wyruszyliśmy do 
Turcji, nie po kożuchy, ale do Stambułu, żeby zobaczyć Błękitny Meczet, usłyszeć jakże dla nas egzotyczny śpiew 
muezina. Innym razem poświęciliśmy więcej czasu na Grecję, Akropol i Festiwal Win. Była też piękna wycieczka 
do Włoch, którą rozpoczęliśmy od Rzymu i Watykanu. Nie sposób być w Rzymie i nie widzieć papieża, a tym 
bardziej Polaka. Monte Cassino to drugi obowiązkowy punkt programu polskich wycieczek. Zagraniczne wojaże 
zakończyliśmy na ówczesnej Jugosławii i Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem Wiednia nad pięknym modrym 
Dunajem. Nieprzyjemne wtedy przejścia graniczne pokonywaliśmy bezproblemowo dzięki spokojnemu usposo-
bieniu Bohdana Tubilewicza. On sam, będąc człowiekiem bezkonfliktowym i skromnym, dyscyplinował grupę. To 
dzięki Niemu, Jego pasji i zaangażowaniu wielu z nas za niewielkie pieniądze, nauczycielskie pieniądze, zwiedziło 
kawał Europy. 

Hanna Lewandowska
była polonistka z SP 2

Dzięki Niemu zwiedziliśmy kawał Europy
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Śpiewa Ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat, a serce tęskni…
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z „Wileńskich Kaziuków”, które już po raz 28. odbyły się w 
naszym mieście. 3 marca na scenie Giżyckiego Centrum Kultury wystąpili artyści działający pod 
egidą wileńskiego Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki. Ich występy jak co 
roku obejrzał komplet publiczności. 
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Widowisko odbędzie się już po raz czwarty, a po raz trzeci za 
jego areną posłuży wzgórze Św. Brunona. Po wyjeździe z Giżyc-
ka pomysłodawcy i reżysera Misterium ks. Mariusza Pawliny 
członkowie Akcji Katolickiej na Wilanowie postanowili kontynuować 
jego dzieło. Próby rozpoczęły się na początku marca, a efekty cięż-
kiej pracy około 150 osób będziemy mogli zobaczyć w przeddzień 
Niedzieli Palmowej. Opiekę nad wydarzeniem ze strony Kościoła 
sprawuje nowy wikariusz wilanowskiej parafii ks. Wojciech Kon-
dratowicz. 

– Mamy nowy scenariusz, choć oczywiście wiele jego fragmen-

Misterium Męki Pańskiej w wigilię Niedzieli Palmowej
Trochę krótsze i zrobione z nieco mniejszym rozmachem, ale będzie! – uśmiechają się Dorota Grygianiec i 
Renata Filipkowska z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Giżycku. O czym mowa? Oczywiście o corocznym Misterium Męki Pańskiej, na które zapraszamy w sobotę, 
13 kwietnia.

tów pokrywa się z ubiegłorocznym – mówią Dorota Grygianiec 
i Renata Filipkowska. – W tym roku nie składaliśmy wniosku o 
miejskie granty, bo długo nie było wiadomo, czy przedsięwzięcie bę-
dzie kontynuowane. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że skoro mamy 
gotowe stroje i wiele elementów scenografii, a przede wszystkim 
„zaprawionych w bojach” i chętnych do podjęcia wyzwania aktorów, 
to trzeba zakasać 
rękawy i brać się 
do pracy. 

Po poprzed-
nich misteriach w 
Giżycku poprzecz-
ka wisi bardzo 
wysoko, ale – jak 
twierdzą organiza-
torzy tegorocznego 
przedstawienia – tu 
nie chodzi o rywa-
lizację czy jakiekol-
wiek porównania. 
Dla większości 
osób biorących 
udział w przygo-
towaniach wido-
wisko jest czymś 
w rodzaju wielka-
nocnych rekolekcji. Misterium Męki Pańskiej 2019 rozpocznie się 
o godz. 20.00 i potrwa około półtorej godziny. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objęli: biskup ełcki ks. Jerzy Mazur i burmistrz 
Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.    Bogusław Zawadzki

Na Misterium Męki Pańskiej zapraszają Renata Filipkowska (z lewej) 
i Dorota Grygianiec 
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WIELKANOC Z GCK

We wtorek, 2 kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomo-
ści Autyzmu. O zaburzeniu tym wiemy już sporo, ale ciągle nie wiemy 
wszystkiego, dlatego też o problemach  osób ze spektrum autyzmu 
należy mówić często i dużo. Swoją wiedzę na ten temat będzie można 
poszerzyć podczas „IV Marszobiegu dla autyzmu”, organizowanego 
6 kwietnia (sobota) przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełno-
sprawnych „Podaruj dziecku radość”, działającego przy Szkole Pod-

Zaświeć się na autyzm stawowej nr 3. Impreza, na którą wszystkich giżycczan zaprasza pre-
zes Stowarzyszenia Anna Trześniewska, rozpocznie się o godz. 
11.00 przy fontannie na pasażu Portowym. Po rozgrzewce uczestnicy 
marszobiegu przejdą ul. Kolejową i Nadbrzeżną, przez most obroto-
wy do parku im. Rogera Goemaera’a, a stamtąd (około godz. 11.30) 
pobiegną na wzgórze Św. Brunona, gdzie około godz. 12.30 planowa-
na jest krótka prelekcja  „Zaświeć się na autyzm” oraz spotkania ze 
specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

                   bz

Na II Jarmark Wielkanocny i warsztaty dla dzieci zaprasza 
Giżyckie Centrum Kultury. Jarmark odbędzie się w niedzielę, 7 
kwietnia, na targowisku miejskim. Już o godz. 9.00 rozpocznie się 
świąteczny kiermasz rozmaitości, od rana prowadzona będzie rów-
nież zbiórka na rzecz Stowarzyszenia BRAT KOT (można przynieść 
karmę lub finansowo wesprzeć Stowarzyszenie i prowadzony przez 
nie kociętnik). W samo południe planowany jest koncert Michała 
Lamparda, po nim na scenie zaprezentuje się cymbalista Piotr 
Juszczuk. W przerwie między występami artystów (około godz. 
12.20) nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu na palmę 
wielkanocną, ogłoszonego przez GCK. Jarmarkowi towarzyszyć 

będą także inne atrakcje (np. warsztaty rękodzielnicze), przewidzia-
na jest również zbiórka pieniędzy na leczenie Filipa Czerniaw-
skiego, którego w tym roku wspiera Miasto Giżycko. Niespełna 
tydzień po Jarmarku (13 kwietnia) zapraszamy do twierdzy Boyen, 
a konkretnie do warsztatu zbrojmistrza. Odbędą się tam bezpłatne 
warsztaty „Wielkanocne Malowanki”, przeznaczone dla dzieci od 5. 
roku życia. W programie zajęć m.in. malowanie i zdobienie jajek 
oraz figurek, wykonywanie stroików wielkanocnych, poznawanie 
różnorodnych technik plastycznych. Liczba miejsc ograniczona, 
warto zatem już dziś skontaktować się z organizatorami (e-mail: 
dorota.czegiel@gck.gizycko.pl, tel. 798-612-841 w godz. 
9.00 - 15.00) i zarezerwować miejsce dla swojej pociechy. Współor-
ganizatorem „Wielkanocnych Malowanek” (początek o godz. 10.00) 
jest Hurtownia Kwiatów „Paula”.                                          bz
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JUBILACI
64 LATA

Krystyna Mocias i ś.p. Jan Mocias
61 LAT

Izabela i Stanisław Obroślakowie
60 LAT

Teofila i Roman Olszewscy
51 LAT

Nadzieja i Andrzej Hnidowie
50 LAT

Jadwiga i Aleksander Bykowscy, Zofia i Czesław 
Duszyńscy, Krystyna i Józef Janiccy, 

Anna i Stanisław Kotasowie, Halina i Ryszard 
Lesiszowie, Maria i Marian Mocarscy, 

Teresa i Kazimierz Szabłowscy, Ema i Eugeniusz 
Wielgoszowie

PÓŁ WIEKU (I WIĘCEJ) NA DOBRE I NA ZŁE

Dwanaście par z Giżycka i okolic otrzymało w 
marcu Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Uroczystość odbyła się w Giżyckim Centrum Kultury, 
a Jubilatów w imieniu Prezydenta RP uhonorowali: 
wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz i zastępca 
burmistrza Cezary Piórkowski. 

Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie jest swoistą 
nagrodą dla osób, które wy-
trwały w  jednym formalnym 
związku przez pięćdziesiąt 
lat i więcej. Wśród par, które 
otrzymały odznaczenie 19 
marca, były takie, które na po-
dążanie wspólną drogą zde-
cydowały się ponad pół wieku 
temu (w tym trzy ze stażem 

co najmniej sześćdziesięcioletnim). Galę w Giżyckim Centrum Kultury 
zwieńczył minikoncert w wykonaniu młodych giżyckich muzyków.                                                    
                                                 Bogusław Zawadzki

Tegoroczny Dzień Kobiet, a dokładniej jego popołudniowe godziny, giżycczanki miały okazję spędzić w kinie „Nowa Fala”. Na dwa seanse 
komedii romantycznej „Całe szczęście” panie zaprosił bowiem burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, który osobiście witał przedsta-
wicielki płci pięknej, każdą z nich obdarowując piękną różą, Przed projekcjami można było wesprzeć mieszkankę powiatu piskiego Agnieszkę 
Kretuńską w nierównej walce z nowotworem mózgu. Giżycczanie byli hojni, wrzucając do puszek 1668 złotych i 51 groszy. Wszystkim, którzy 
chcieliby pomóc w leczeniu 38-latki, przypominamy, iż zbiórka pieniędzy trwa nieustannie na portalu pomagam.pl, a licytacje na rzecz chorej 
i wszelkie informacje dotyczące pomocy można znaleźć na facebookowym profilu „Ratunek dla Agnieszki”.                        bz

Róże przed seansem i wsparcie dla Agnieszki
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Kiedy był Pan na Antarktydzie?
Byłem dwukrotnie. Pierwszy raz od września 2014 r. do listopada 
2015 r. w ramach 39. Wyprawy Antarktycznej, drugi pobyt to okres od 
października 2017 r. do listopada 2018 r. w ramach 42. Wyprawy An-
tarktycznej. Pierwsza wyprawa była trochę dłuższa z racji 40-dniowej 
podróży statkiem przez cały Atlantyk. Z pełnym zaopatrzeniem stacji 
wypłynęliśmy z Gdyni, wpłynęliśmy do Bremy, tam ładuje się trochę 
towaru dla innej stacji, udało nam się zapłynąć do Las Palmas na Wy-
spy Kanaryjskie. To była piękna przygoda, przeszedłem typowy chrzest 
morski z rąk kapitana statku przebranego za Neptuna. Na koniec do-
staje się certyfikat, że przekroczyło się równik i specjalne imię. Ja otrzy-
małem imię Krab. Ostatni port po drodze to Argentyna, tam załadowa-
liśmy świeże owoce i zgarnęliśmy resztę ekipy, potem już tylko cztero-, 
pięciodniowa podróż prosto do stacji. W tym roku lecieliśmy samolotem 
przez Dubaj, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Droga powrotna też jest 
bardzo piękna, płynęliśmy na Falklandy, tam mieliśmy pięć dni postoju, 
bo tylko raz w tygodniu ląduje tam samolot. Stamtąd Chile, Santiago, 
Paryż i Warszawa… Piękny czas, tydzień wspaniałej podróży w jedną 
stronę.
Kiedy wpadł Pan na pomysł takiej wyprawy?
To był 2013 r., złożyłem aplikację do Polskiej Akademii Nauk, rozmowa, 
dokumenty i wstępna klasyfikacja. Do tej wyprawy jednak nie doszło 
z powodu braku środków. Telefon otrzymałem w 2014 r. z pytaniem, 
czy nadal jestem zainteresowany. Oczywiście byłem. Pojechałem na 
specjalistyczne badania lekarskie do Wojskowego Instytutu Medycyny 
Lotniczej, są to wyjątkowo szczegółowe badania, zaglądają faktycznie 
wszędzie.

Czasem miałem ochotę zjeść pomidora            z krzaka lub wrócić po śniegu do domu 
Czy wiedzą Państwo, gdzie leży Wyspa Króla 
Jerzego? Z ręką na sercu przyznajemy, że gdyby 
nie atlas i internet, mielibyśmy niemały problem z 
odpowiedzią na to pytanie. W przeciwieństwie do 
Jarosława Maculewicza, na co dzień pracownika 
Urzędu Miejskiego w Giżycku, który na położonej 
około 120 km od Antarktydy wyspie spędził niedawno 
ponad rok. Giżycczanin był elektrykiem w Polskiej 
Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.  Z 
Jarosławem Maculewiczem rozmawia Katarzyna 
Gibner z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego. 

Jak rodzina i bliscy zareagowali na ten pomysł, tyle 
czasu, tak daleko…?
Hmm, jakby to powiedzieć… Kiedy składałem papiery, nikt nie wierzył, 
że pomysł się ziści. Postawiłem rodzinę przed faktem dokonanym i po-
wiedziałem, że jadę. Tak było za pierwszym razem. Dugi raz już trochę 
gorzej, już wiadomo, że to jednak rok – szmat czasu.
Co najbardziej zaskoczyło Pana na miejscu?
Wszystko! Wszystko! My sobie tutaj w kraju nie zdajemy sprawy z 
pewnych rzeczy. Prosty przykład: u nas są muchy, pająki, wszystkie te 
insekty, myszy. Tam tego nie ma. Można zostawić owoce na wierzchu, 
muszki się nie zlecą. Każdy, kto przyjeżdża tam na stałe, musi dokład-
nie wszystko wytrzepać, doczyścić i umyć, nawet żeby jednej obcej 
trawki nie przenieść na wyspę. Obce gatunki, jeśli są, jest to sensacja 
i są zwalczane. Poza tym pogoda jest gwałtowna i zmienna, inne jest 
odczuwanie temperatury.
Właśnie, jak warunki, aura? 
Najniższa temperatura za mojej kadencji to minus 26 stopni Cel-
sjusza, najniższa zanotowana  minus 34 stopnie. Jest ona jednak 
inaczej odczuwalna, wilgotność jest inna, jest bardziej sucho i lżej 
się to znosi. Aczkolwiek wiatry są gwałtowne, a w połączeniu z tymi 
temperaturami robi się naprawdę nieprzyjemnie. Bez kominiarki, 
gogli itp. ciężko wyjść. Najwyższa zanotowana prędkość wiatru to 
280 km/h. Przy nas było ok. 180 km/h. Drzew tam nie ma, wiadomo. 
Wiatr przestawia kontenery i budynki. Próbowano stawiać wiatraki 
jako dodatkowe źródło energii – szybko zrezygnowano, trzy wiatraki 
zostały połamane. Przyroda jest tam piękna, wprost przepiękna, ale 
gwałtowna, naprawdę.
Jak wyglądał typowy dzień na stacji?
Życie na stacji można podzielić na dwa zasadnicze etapy: lato i zima. 
Latem jest więcej ludzi, przyjeżdżają naukowcy z Polski i zagranicy, ok. 
20-30 osób. Dzień zaczynał się od śniadania o godz. 8.00, to najistot-
niejsza część dnia, wtedy spotykaliśmy się, sprawdzaliśmy, czy wszy-
scy są zdrowi i omawialiśmy zadania. Po śniadaniu każdy brał się za to, 
co do niego należało. O 14.00 obiad, po posiłku do 18.00 znowu praca, 
o 19.00 kolacja. Nie jest to stały rytm, jak pogoda pozwala rezygnowa-
liśmy z przerw i zostawaliśmy w terenie. Tak jest latem. Zimą zostało 
nas osiem osób, wtedy było mniej zajęć, rytm ulegał zmianie. Nie było 
kucharki, co osiem dni pełniliśmy dyżur w kuchni.
Kim byli Pana towarzysze w stacji?
To była ekipa fachowców: energetyk-elektryk, czyli ja, ratownik me-
dyczny, monitoringowiec, informatyk, mechanik. Ważny jest dobór 
ludzi pod względem charakteru, co nie zawsze się udaje. Zimą jest 
bardzo konfliktowo, odosobnienie daje się we znaki. Od kwietnia do 
końca października byliśmy właśnie w te osiem osób, nikt nas wtedy 
nie odwiedzał. Najbliższa stacja brazylijska była w odległości 10 km 
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Czasem miałem ochotę zjeść pomidora            z krzaka lub wrócić po śniegu do domu 

po drugiej stronie zatoki. Jak to często bywa, w zamkniętej grupie na-
rastają konflikty i jest to mocno stresujące. Autentyczna sytuacja, co 
prawda nie z naszej stacji, ale doskonale to obrazująca: rosyjska sta-
cja, dwóch przyjaciół, jeden drugiemu zdradził zakończenie książki i 
ten pierwszy wbił mu za to widelec pod żebro. Do tego ludzie są zdolni, 
żyjąc w odosobnieniu. Ktoś położy nie tak łyżeczkę i nawet to może być 
przyczyną konfliktu. Pobyt na stacji zimą jest porównywalny z wyprawą 
kosmiczną. Były w tym kierunku prowadzone badania. Przychodzą ta-
kie momenty, że ma się ochotę na piechotę po śniegu wrócić do domu. 
Jak jest ładna pogoda, to pół biedy, ale gdy przychodzi środek zimy, 
kiedy słońce wschodzi na maksymalnie dwie godziny, takiej jasności 
jest przez cztery godziny. A do tego wieje przez tydzień, to nie jest jakiś 
tam wiaterek, to jest wiatr! Odgłosy jak przy starcie samolotu, non stop 
przez tydzień. Kończą się warzywa, owoce, brakuje świeżych produk-
tów, witamin. Jedzenia jest pod dostatkiem i są to najlepszej jakości 
mięsa i przyprawy, ale i tak najbardziej ma się ochotę na pomidora z 
krzaka. Człowiek sprzedałby kilogram wołowiny argentyńskiej za jedne-
go pomidora. I jeśli to wszystko nałoży się na siebie, to zimą naprawdę 
przychodzą chwile zwątpienia. Teraz i tak jest lepiej, mamy internet, raz 
lepszy, raz gorszy, czasem wcale, ale jest możliwy kontakt z rodziną. 
Przy wyprawach 15 lat temu, kontakt z bliskimi był bardzo ograniczony, 
szybki telefon raz na miesiąc musiał wystarczyć…

Czy po powrocie do Giżycka zmieniło się coś w Pana 
postrzeganiu rzeczywistości?
Nabrałem spokoju i dystansu do wszystkiego. My tu biegamy, wszystko 
załatwiamy szybko, a tam żyje się inaczej, zmienia się punkt widzenia. 
Pierwszym szokiem po powrocie jest właśnie to tempo, reklamy, infor-
macje, tam nie ma nawet radia czy telewizji. Jest biblioteka i wideoteka, 
ale mimo wszystko jest się oderwanym od bieżących spraw.
Panie Jarku, czy będą kolejne wyprawy?
Nie. Nie w to miejsce, dwa razy wystarczy. Zresztą trochę się pozmie-
niało. Według mnie trafiają tam ludzie coraz mniej przygotowani, mniej 
odporni, mniej z prawdziwej pasji, bardziej na zasadzie: „nie mam co 
robić, zobaczę co tam na Antarktydzie”. Można tam pojechać z cieka-
wości, ale częściej ludzie nie mogą dotrwać do końca wyprawy, nie 
podoba im się i wracają do kraju.
Jaka była Pana motywacja, by pojechać na Antarkty-
dę?
Chęć zobaczenia świata, chęć sprawdzenia się, bo to spore wyzwa-
nie, udowodnienia sobie, że mogę i potrafię. Tak poza tym my Polacy 
naprawdę jesteśmy dobrymi fachowcami i dużo potrafimy, chętnie też 
pomagamy innym stacjom. Jesteśmy także wielozadaniowi. Zdarzyła 
się sytuacja, że podczas podróży zachorowała kucharka, a kolega (kie-
rownik techniczny) musiał ją zastąpić i doskonale dał radę. W ogóle 
większe szanse, by dostać się na wyprawę, mają ludzie posiadający 
dwie, trzy specjalizacje.
Znajomości zawarte na Antarktydzie przetrwały?
Jasne! Co roku mamy święto stacji, w rocznicę założenia organizowa-
ne jest spotkanie w Warszawie w Zakładzie Biologii Antarktyki PAN. 
Zjeżdżają się polarnicy, uczestnicy wypraw starsi i młodsi, rozmawiamy 
i wspominamy. 25 lutego byłem właśnie na takim spotkaniu. Znajomo-
ści i przyjaźnie zawiązują się na lata, jesteśmy ze sobą w stałym kon-
takcie. To wspaniali ludzie z pasją, mam takiego znajomego, który jako 
pracownik Polskiej Akademii Nauk jeździł na wyprawy piętnaście razy, 
rok po roku. Na krótsze oczywiście, nie takie roczne.
Dziękuję za rozmowę. 
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Widowisko poprzedził trening, podczas którego trzej gracze i drugi 
trener  „Indyków” udzielili bezcennych wskazówek adeptom siatkówki 
z naszego miasta (teraz tylko czekać na owoce podczas oficjalnych 
rozgrywek). Zajęcia były wypełnieniem umowy w ramach Programu 
Partnerstwa Regionalnego – przypomnijmy, iż na początku lutego 
Giżycko po raz wtóry było oficjalnym partnerem Indykpolu AZS w li-
gowym spotkaniu, tym razem z mistrzem kraju Skrą Bełchatów. Mecz 
w olsztyńskiej  hali „Urania” na żywo obejrzało kilkadziesiąt osób z 
naszego miasta, bezdyskusyjne były także nasze korzyści marketin-
gowe. „Daniem głównym” ustalonej wcześniej rewizyty „Akademików” 
nad Niegocinem nie był wspomniany pokazowy trening z udziałem 
kilku graczy. Do Giżycka przyjechała bowiem cała olsztyńska druży-

Olsztyńskie „Indyki” ograły „Faraonów” z Afryki
To była prawdziwa uczta dla wielbicieli siatkówki, a takich – sądząc po frekwencji na trybunach – w Giżycku 
nie brakuje. 22 marca w hali ZSKŚiA odbył się towarzyski mecz pomiędzy grającym w rodzimej PlusLidze 
Indykpolem AZS Olsztyn a najbardziej utytułowaną drużyną Afryki Al - Ahly Kair. Górą „nasi”!

na oraz… egipski zespół Al - Ahly Kair, czyli naprawdę nie byle kto. 
Potomkowie faraonów to 29-krotny mistrz swojego kraju, zdobywca 
dwudziestu Pucharów Egiptu, a przede wszystkim triumfator trzyna-
stu edycji afrykańskiej Ligi Mistrzów. To zwiastowało duże emocje i 
faktycznie z parkietu nie wiało nudą w żadnym z czterech setów (na 
rozegranie tylu partii umówili się szkoleniowcy obu ekip). Trzy z nich 
kończyły się „na przewagi”, a decydującą o wygranej 3:1 czwartą od-
słonę olsztynianie wygrali 42:40! Po meczu członkowie obu drużyn 
komplementowali znakomitą organizację spotkania. Mamy uzasad-
nione podejrzenia, że przynajmniej dla jednego z zespołów nie był to 
ostatni występ nad Niegocinem…

          Bogusław Zawadzki

Po minach młodych giżycczan wnioskujemy, że będą miło wspominać 
trening z „Indykami”

Gracze z Olsztyna i Kairu zaprezentowali siatkówkę na – dosłownie – 
wysokim poziomie

Co jest magnesem przyciągającym ludzi do teatru w takim małym 
mieście jak Giżycko? Pomijając naszą zwyczajną tęsknotę za tego 
rodzaju sztuką chodzi, oczywiście, o znane nazwiska. To właśnie po-
wszechnie lubiani aktorzy sprawiają, że nawet spektakle, nad którymi 
krytycy – najogólniej rzecz ujmując – nie zwykli rozpływać się w za-
chwytach, grane są przy pełnej widowni. Tak było z zaprezentowanym 
ostatnio w Giżycku „Mężczyzną idealnym” – komedią, o której w inter-
necie trudno przeczytać cokolwiek pozytywnego, co wyszło spod pióra 
tak zwanych wytrawnych znawców teatru. A jednak bilety rozeszły się 

Spektakl (dla naszych widzów) idealny
jak ciepłe bułeczki, sala Giżyckiego Centrum Kultury pękała w szwach, 
a publika – ze śmiechu, oklaskując aktorski kunszt Małgorzaty Le-
wińskiej, Macieja Damięckiego, Michała Milowicza i Ar-
tura Dziurmana. Magia nazwisk znowu zadziałała i o to właśnie 
chodzi! Kolejne ciekawe wydarzenia w Giżyckim Centrum Kultury już 
niebawem. Śledźcie Państwo stronę internetową oraz facebookowy 
profil placówki i – rzecz jasna przede wszystkim – czytajcie „Moje Gi-
życko”!

           Bogusław Zawadzki

Michał Milowicz, Maciej Damięcki i Artur Dziurman na scenie Giżyc-
kiego Centrum Kultury

Czy w Giżycku jest zapotrzebowanie na teatr? Odpowiedź na załączo-
nym obrazku 
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BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA INFORMUJE
Dla zapewnienia bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat należności na rzecz Gminy Miej-
skiej 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 wydawa-
nych 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 rachun-
ku 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 zo-
staną 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 placów-
kach Banku Pekao S.A. na terenie Giżycka.

Wnioski powinny być składane w Urzędzie Miejskim w Giżycku, aleja 1 Maja 14 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pokój nr 
7 (parter) lub listownie na adres: Urząd Miejski w Giżycku, aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, względnie drogą e-mail na adres: urzad@
gizycko.pl ze skanem wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu). Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku nie 
gwarantuje zawarcia umowy z Gminą Miejską Giżycko na najem lokalu mieszkalnego i ma na celu oszacowanie aktualnych rzeczywistych 
potrzeb mieszkaniowych niezbędnych do rozpoczęcia w 2019 r. inwestycji budowy mieszkań.

Podstawowe informacje dotyczące inwestycji:

W ramach inwestycji ma powstać 100 lokali mieszkalnych.
Procedura wyboru wykonawcy inwestycji ma się rozpocząć na przełomie maja i czerwca 2019 r., a inwestycja winna być wykonana w 
terminie 36 miesięcy od wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy.
Przewidywana stawka czynszu wraz z ratą ceny nabycia lokalu powinna się mieścić w przedziale 28-35 zł/m2 powierzchni lokalu miesz-
kalnego miesięcznie, a jej dokładna wysokość zostanie ustalona w ramach procedury, o której mowa w pkt 2, przy czym najemcy będą 
posiadali możliwość ubiegania się o dopłaty do czynszu zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydat-
ków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1540)
Lokale mieszkalne będą udostępnione najemcom na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności przewi-
dującej, że najemca po upływie 25 lat stanie się właścicielem lokalu bez odrębnych rozliczeń.
Wraz z zawarciem umowy najmu, o której mowa w pkt 4 najemca zobowiązany byłby do wpłaty kaucji (zwrotnej) w wysokości nieprze-
kraczającej sześciomiesięcznego czynszu, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do 
własności przysługujących wynajmującemu.
Inwestycja ma być zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno –prywatnego. Partner prywatny według swojego wyboru może zrealizo-
wać inwestycję zgodnie z posiadaną przez Gminę koncepcją architektoniczno - urbanistyczną lub według własnego projektu.

B U R M I S T R Z     M I A S T A    G I Ż Y C K A
zaprasza wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane wynajęciem lokalu mieszkalnego w nowo budo-
wanych budynkach przy ul. Warszawskiej w Giżycku, z docelowym dojściem do własności tego lokalu po 
upływie okresu 25 lat najmu, do składania wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego powinien być złożony na formularzu (dostępny na stronie bip.gizycko.pl, za-
kładka „Mieszkanie Plus” i powinien zawierać uzupełnienie przez Wnioskodawcę wszystkich danych i informacji w 
nim wymienionych. 

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego, w oparciu o niniejsze ogłoszenie 
będą przyjmowane w terminie:

od 12 marca do 15 kwietnia 2019 roku (włącznie)
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Szkolenia organizuje Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej w Giżycku Każda osoba może skorzystać z takich szkoleń, 
których najbardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest blisko 20 tema-
tów w następujących obszarach: 

• praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list motywacyjny, co 
można zyskać, zakładając profil na portalach LinkedIn czy Goldenline);

• relacje z bliskimi (jak założyć konto na Facebooku, w jaki sposób 
sprawdzać oceny dziecka w dzienniku elek-
tronicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo 
swoje oraz rodziny w sieci);

• edukacja (jak wspólnie z innymi zapla-
nować działania czy stworzyć prezentację, 
używając konta Google);

• odpoczynek i hobby (jak znaleźć cieka-
wy koncert czy wystawę w swojej okolicy, jak 
kupować w sieci bilety na spektakle, w jaki 
sposób legalnie oglądać filmy);

• zdrowie (jak zapisać się przez internet 
do lekarza, jak sprawdzić swoje miejsce w kolejce do sanatorium, gdzie 
w sieci dowiedzieć się więcej o lekach);

• finanse (jak przez internet sprawdzić stan konta, zrobić przelew czy 
założyć lokatę, w jaki sposób płacić kartą, jak oszczędzać i kontrolować 
domowy budżet);

• religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować się ze swoją parafią z 
pomocą internetu, jak korzystać ze stron informacyjnych cmentarzy, jak 
nawiązać kontakt z grupami zainteresowanymi pielgrzymowaniem);

• sprawy codzienne (w jaki sposób rozliczyć PIT przez internet, do 
czego wykorzystywać na co dzień dysk Google, jak wysłać list lub paczkę 
bez odwiedzania poczty);

• zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać informacje o swojej 
miejscowości, jak sprawdzić, co robią posłowie i posłanki wybrani z da-

Projekt „e-Mocni” - zapraszamy giżycczan na bezpłatne szkolenia!
W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez internet do lekarza? Co zrobić, by zadbać 
o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co napisać w CV, by dostać dobrą pracę? To przykładowe tematy bezpłatnych 
szkoleń, z których mogą skorzystać mieszkańcy miasta Giżycko. Do tej pory wzięło w nich udział już 60 osób.

nego okręgu, w jaki sposób włączyć się w działania organizacji pozarzą-
dowych).

Szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia. Poleca 
się je szczególnie tym ludziom, którzy planują zmianę pracy, chcieliby 
nauczyć się czegoś nowego, mają kłopoty z domowymi finansami i dzięki 
internetowi mogliby zaoszczędzić pieniądze. A także osobom niesłyszą-
cym czy tym, które dotychczas nie korzystały z sieci (dla tych ostatnich 

przeznaczone jest dodatkowe szkolenie 
„Pierwsze kroki z komputerem”). Szkolenia 
są bezpłatne. Odbywają się w ramach projek-
tu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne ko-
rzyści”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Gmina Miejska Giżycko  dołą-
czyła do tej inicjatywy jako jedna ze 101 gmin 
z całej Polski. Realizację szkoleń koordynuje 
Ewa Ostrowska, która  na co dzień jest 
dyrektorem Centrum Profilaktyki Uzależnień 
i Integracji Społecznej w Giżycku, al. 1 Maja 

14, pok. 4c. Polecamy kontakt mailowy. Wystarczy napisać na adres 
ewa.ostrowska@gizycko.pl. Oczywiście jeśli ktoś nie ma maila 
lub po prostu woli porozmawiać, bardzo prosimy o telefon: 87/429-13-36. 

Kolejnym krokiem będzie ustalenie terminów szkoleń (będą zależne 
m.in. od tego, w jakim tempie będą zbierać się grupy szkoleniowe). Dla 
mieszkańców dostępne też są szkolenia online na stronie e-mocni.org.pl. 
Więcej informacji na stronach: centrumprofilaktyki.pl, e-mocni.
org.pl, fb.com/emocniPL. Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za jego wdrożenie odpowiada 
partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Funda-
cja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych 
Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. 

Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych 
miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymywać dofinansowanie 
w ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”. Miasto Giżycko jest członkiem Stowarzyszenia, więc podmioty upraw-
nione z terenu Giżycka mogą ubiegać się o granty. Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu o tematyce ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub z innych źródeł.
Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”:
1. Zdrowie w każdym wieku.
2. Zdrowie i środowisko.
Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80 % całkowitych kosztów programu (koszty własne z uwzględnieniem wyceny 
pracy wolontariatu – przy stawce do 20 zł za jedną godzinę). Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 5 000 zł.
Organizacje i instytucje składające wnioski do konkursu w miastach członkowskich Stowarzyszenia przekazują je do koordynatora lokalnego w 
formie pisemnej oraz elektronicznej w edytorze WORD. W związku z tym wnioski należy przesłać do koordynatora lokalnego w Giżycku – dy-
rektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku Ewy Ostrowskiej (e-mail ewa.ostrowska@gizycko.pl) lub 
dostarczyć do biura CPUIS (al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) w terminie do 24 kwietnia 2019 r. Szczegółowych informacji udziela Ewa Ostrowska tel. 
87/429-13-36. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalnym i ich zaopiniowaniu, koordynator przekaże wnioski 
do biura Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Regulamin konkursu i druk wniosku do pobrania na stronie gizycko.bip.pl.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach 
„Grantów Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2019
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R  E  P  E  R  T  U  A  R
3 KWIETNIA
18.00 „Wspomnienie lata”
20.00 „Glass”

5 KWIETNIA (PIĄTEK)
15.00 „Corgi. Psiak Królowej”
17.00 „Miłość i miłosierdzie”
19.00 „Kapitan Marvel”
21.30 „Kapitan Marvel”

6 KWIETNIA (SOBOTA)
10.30 „Corgi. Psiak Królowej”
12.00 „Miłość i miłosierdzie”
21.30 „Kapitan Marvel”

7 KWIETNIA (NIEDZIELA)
14.00 „Corgi. Psiak Królowej”
16.00 „Miłość i miłosierdzie”
18.00 „Kapitan Marvel”
20.30 „Kapitan Marvel”

10 KWIETNIA (ŚRODA)
18.00 „Powrót Bena”
20.15 „Kapitan Marvel”

12 KWIETNIA (PIĄTEK)
14.00 „Kapitan Marvel”
16.30 „Praziomek”
18.15 „After”

W chwili, kiedy oddawaliśmy do druku to wydanie „Mojego Giżycka”, trwały ustalenia z dystrybutorem filmu dotyczące godzin wyświetlania 
arcydzieła w reżyserii braci Russo (szczegóły znajdą Państwo na stronie kino.gizycko.pl). Pewne jest, że najbardziej oczekiwany film roku 
giżycczanie po raz pierwszy będą mieli okazję zobaczyć 26 kwietnia, a więc w dniu jego amerykańskiej premiery. Specjalnie dla „Avengersów” 
kierownictwo kina nad Niegocinem przejdzie z weekendowego na codzienny system pracy (od 26 kwietnia do 12 maja). 

– To nie film, to globalne wydarzenie popkulturowe – zachwyca się Adrian Jagieliński, przypominając, iż najnowsza część sagi pochło-
nęła najwyższy budżet w historii kina (mówi się nawet o ponad 550 milionach dolarów), a zwiastun filmu w ciągu zaledwie 24 godzin zanotował 
aż 289 milionów odsłon! 

W kwietniu giżyccy widzowie spotkają się również z innymi superbohaterami („Glass”, „Kapitan Marvel”, „Hellboy”), ale kierownictwo „Nowej 
Fali” zadbało także o miłośników innych gatunków. Obejrzymy więc na przykład polską produkcję „Wspomnienie lata” ze świetną kreacją Ro-
berta Więckiewicza, „Powrót Bena” z Julią Roberts w roli matki walczącej o syna uzależnionego od narkotyków czy „After” – ekranizację 
powieści Anny Todd, która rozeszła się w ponad 11 milionach egzemplarzy. Najmłodsi z pewnością wybiorą się na animację o przygodach 
psiaka Corgiego i chętnie obejrzą film o Praziomku. A jeśli lubicie Państwo maratony, zapraszamy na jeden z nich. Spokojnie, nie trzeba będzie 
przebiec ponad 42 kilometrów! W zamian proponujemy rozsiąść się wygodnie w kinowym fotelu i obejrzeć aż trzy filmy: „Hellboy”,  „Hardcore 
Henry” i „Oldboy”. Dzięki uprzejmości Adriana Jagielińskiego mamy pięć biletów na te seanse dla naszych Czytel-
ników. Wylosujemy je spośród wszystkich, którzy wymienią co najmniej 3 superbohaterów występujących w 
najnowszej części „Avengersów”. Maraton filmowy już 13 kwietnia, na odpowiedzi na naszym profilu facebookowym („Miesięcznik 
MOJE Giżycko”) lub pod adresem: redakcja@gizycko.pl czekamy zatem do 12 kwietnia do godz. 12.00.                Bogusław Zawadzki

NAJBARDZIEJ OCZEKIWANY FILM ROKU
To będzie miesiąc superbohaterów – mówi Adrian Jagieliński, kierownik giżyckiego 
kina „Nowa Fala”, zapytany o kwietniowy repertuar. – Wydarzenie numer jeden 
to, oczywiście, premiera głośnego hitu „Avengers: Koniec gry”, czyli kontynuacja 
wysokobudżetowych szlagierów z 2012, 2015 i 2018 roku. 

13 KWIETNIA (SOBOTA)
11.30 „Kapitan Marvel”
14.00 „Praziomek”
16.00 „After”
18.30 MARATON FILMOWY
          „Hellboy”
          “Hardcore Henry”
          “Oldboy”

14 KWIETNIA (NEDZIELA)
13.30 „Kapitan Marvel”
16.00 „Praziomek”
18.00 „After”
20.30 „Hellboy”

17 KWIETNIA (ŚRODA)
18.00 „After”
20.30 „Hellboy”

19 KWIETNIA (PIĄTEK)
14.00 „Władcy przygód. Stąd do Oblivio”
16.00 „Praziomek”
18.00 „After”
20.30 „Hellboy”

22 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK)
14.00 „Łowcy przygód. Stąd do Oblivio”
16.00 „Praziomek”
18.00 „After”
20.30 „Hellboy”

23 KWIETNIA (WTOREK)
14.00 „Łowcy przygód. Stąd do Oblivio”
16.00 „Praziomek”
18.00 „After”
20.30 „Hellboy”
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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)

TANIEC (sala kameralna)

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)

BREAKDANCE (sala kameralna)

Instruktor: Andrzej Szachniewicz (tel. 513-020-937)
WTOREK

godz. 18.00 – zajęcia otwarte

(sala kameralna)TEATR
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”

(sala plastyczna)PLASTYKA
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

(sala plastyczna)SZACHY
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

(sala muzyczna)ZAJĘCIA MUZYCZNE
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)

(sala zajęć nr 2)FOTOGRAFIA
Instruktor: Marek Kaczorowski

PIĄTEK
godz. 16.00 – zajęcia otwarte

Złość. Smutek. Frustracja. Ludzie nie rozmawiają o swoich uczu-
ciach. Te negatywne zaczynają nimi rządzić, decydować za nich 
samych. Jednostki tworzące grupę skupiają się na swojej krzyw-
dzie. Społeczeństwo przestaje funkcjonować. Jak to się stało? Czy 
liczy się drugi człowiek? Co jest w stanie to naprawić? Niezwykle 
poważny problem, jakim jest dehumanizacja, w swoim najnowszym 
spektaklu pod tytułem „Upadek” biorą na tapet członkowie Teatru 
Formy „TENEBRIS”, działającego przy Giżyckim Centrum Kultury. 
Przedstawienie odbędzie się 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 
18.30, wstęp za okazaniem bezpłatnych wejściówek (do odebrania 
w sekretariacie GCK od 8 kwietnia). Na widowisko zapraszamy w 
imieniu młodych aktorów i Grażyny Darskiej, sprawującej opie-
kę artystyczną nad przedsięwzięciem.                                        bz

„Upadek” na deskach GCK

Pięć tysięcy złotych – tyle wynosi pula nagród w corocznym konkur-
sie na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą i najlepiej przebraną 
załogę. Konkurs organizowany jest w ramach Wielkiego Otwarcia Se-
zonu (1 maja), a jego uczestników będziemy mogli podziwiać podczas 
tradycyjnej parady na kanale Łuczańskim (początek około godz. 12.05). 
Zgłoszenia chętnych, przyjmowane do 24 kwietnia do godz. 16.00 w Gi-
życkim Centrum Kultury (e-mail: lidia.chodan@gck.gizycko.pl, 
tel. 87/428-16-37), powinny zawierać: imię i nazwisko, adres i numer 
telefonu osoby zgłaszającej, imiona i nazwiska członków załogi, nazwę 
i opis jednostki pływającej (idea przebrania) oraz dane kontaktowe do 
sternika lub kapitana. Regulamin parady i konkursu znajdą Państwo na 
stronie internetowej organizatora (gck.gizycko.pl) i na stronie miej-
skiej (mojegizycko.pl), jest on również dostępny w sekretariacie 
Giżyckiego Centrum Kultury.                                                          bz

Niedługo koniec zapisów

W piątek przesłuchania solistów, w sobotę – przesłuchań ciąg dal-
szy (tym razem zespołów) i Koncert Galowy. Przed nami „Concertina”, 
czyli Międzynarodowy Konkurs Muzyki Rozrywkowej i Popularnej, or-
ganizowany w Giżycku już po raz dziewiętnasty. Na przesłuchania (5 
- 6 kwietnia) zapraszamy do auli Państwowej Szkoły Muzycznej, zaś 
areną wieńczącego wydarzenie Koncertu Galowego (6 kwietnia, godz. 
18.00, bilety: 35 zł, z Giżycką Kartą Mieszkańca taniej o 20%) będzie 
sala widowiskowa Giżyckiego Centrum Kultury. W roli gwiazdy finału 
tegorocznej „Concertiny” wystąpi Maciej Drapiński – artysta, który 
czterokrotnie triumfował w giżyckim konkursie. Tym razem zaprezentu-
je się z zespołem S.V.P. Quartet, „wyspecjalizowanym” w muzyce roz-
rywkowej. W Koncercie Galowym usłyszymy także wszystkich laure-
atów „Concertiny 2019”.                                         Bogusław Zawadzki

Wczoraj laureat, dzisiaj już gwiazda
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Wybierając produkty spożywcze pamiętajmy, że:
* produkty oferowane w świątecznej promocji, często mają one krótkie 
terminy ważności. Dlatego sprawdźmy datę minimalnej trwałości lub ter-
min przydatności do spożycia – pierwsze oznaczenie dotyczy okresu, do 
którego prawidłowo przechowywany lub transportowany produkt spożyw-
czy zachowuje wszystkie swoje właściwości. Na produktach znajdziemy 
więc napis: „najlepiej spożyć przed …”. Natomiast termin przydatności do 
spożycia określa się wyrażeniem „należy spożyć do …” i oznacza on, że 
po danym dniu produkt nie nadaje się do spożycia. 
* zanim zdecydujemy się na skorzystanie ze „świątecznej” oferty, 
sprawdźmy, czy rzeczywiście jest to promocja. Może się bowiem okazać, 
że ten sam towar w innym sklepie kosztuje znacznie mniej. Nie suge-
rujmy się wielkością opakowania. Często w dużych kartonach, torbach, 
słojach znajduje się mniej produktu niż oczekujemy. Zwróćmy uwagę na 
zawartość masy netto lub liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym.
* umieszczone na opakowaniu informacje nie mogą wprowadzać w błąd, 
dlatego przykładowo na kartonie powinniśmy znaleźć jasną informację, 
czy kupujemy „napój” czy też „sok”, a może „nektar”. Mają one zupełnie 
inny skład, charakterystykę i trwałość.
 * producent nie powinien przypisywać swojemu produktowi nadzwyczaj-
nych właściwości, jeśli wszystkie podobne produkty spożywcze je posia-
dają. Zakazane jest również sugerowanie kupującemu, że dany artykuł 
posiada specjalne właściwości lecznicze, np. „niezbędne dla prawidło-
wego funkcjonowania organizmu”. Zasady te dotyczą nie tylko słów, ale i 
znaków graficznych znajdujących się na opakowaniu.
* jeśli żywność okaże się nieświeża, zawsze przysługuje nam prawo do 
reklamacji. Składamy ją niezwłocznie u sprzedawcy po stwierdzeniu nie-
prawidłowości. Reklamację można złożyć w ciągu dwóch lat od zakupu, 
ale przed upływem daty ważności. Konieczny będzie dowód zakupu (pa-
ragon, wyciąg z konta), które potwierdzą, że produkt został zakupiony w 
konkretnym sklepie. Można domagać się wymiany na produkt bez wad 
(np. na świeże mleko) lub obniżenia ceny. Zwrot gotówki jest możliwy, 
gdy wada jest istotna. Warto dodać, że towary kupione w promocji, a 
będące niezgodne z umową również podlegają reklamacji.
* bezpośrednio na jakość żywności wpływa sposób przechowywania, w 
szczególności dotyczy to towarów łatwo psujących się, wymagających ni-
skich temperatur. Pamiętajmy, że raz rozmrożonych produktów nie wolno 
ponownie zamrażać. Ponadto przechowujmy potrawy według sposobu 
podanego na etykiecie.

NA ZAKUPY Z GŁOWĄ – ZWŁASZCZA PRZED ŚWIĘTAMI
Przed świętami sklepy tradycyjnie kuszą obniżkami cen 
i ofertami z kolorowych gazetek promocyjnych. „Super 
cena”, „Drugi produkt gratis”, „Teraz jeszcze taniej” 
– takie hasła z pewnością zachęcają do kupowania. 
Kto bowiem nie chciałby mieć dwóch rzeczy w cenie 
jednej? Uważajmy jednak, bo przedświąteczne zakupy 
mogą być dla wielu z nas przykrym rozczarowaniem 
– przestrzega powiatowy rzecznik konsumentów 
Katarzyna Tota - Leszczyńska. 

* jeśli produkt nie ma wad, a jedynie po dłuższym zastanowieniu okazało 
się, że nie będzie nam potrzebny, to tylko od dobrej woli sprzedawcy 
zależy, czy przyjmie go z powrotem i zwróci nam pieniądze.
* w dochodzeniu praw pomogą nam dowody zakupu – najlepiej parago-
ny, które na nasze żądanie powinien wydawać nie tylko sprzedawca w 
sklepie, ale również handlujący na targowisku czy bazarze.
* „niska zawartość tłuszczu”, „bez dodatku cukrów” - są określeniami 
stanowiącymi oświadczenia żywieniowe producenta. Jeśli producent 
wskazuje, że wytwarzany przez niego produkt jest light z uwagi na niższą 
zawartość tłuszczu, cukru czy innego składnika, to powinno być go o co 
najmniej 30 proc. mniej niż w innych wyrobach. Przed zakupem sprawdź 
wartość odżywczą. Jest to istotne szczególnie dla osób stosujących róż-
nego rodzaju diety, bowiem np. może się okazać, że jogurt smakowy o 
obniżonej zawartości tłuszczu zawiera duże ilości węglowodanów (cu-
krów), a majonez light zamiast oleju konserwanty.
* wybierając masło, nie tylko do świątecznych wypieków, pamiętajmy, że 
w sklepach znajdziemy produkty różniące się zawartością tłuszczu. Jest 
to zgodne z prawem o ile etykieta informuje o zawartości tłuszczu mlecz-
nego. Szczególnie wtedy, gdy produkt jest tani szukaj na opakowaniu 
szukaj słowa „masło”. Może się okazać, że będzie to mieszanka masła i 
margaryny. W sklepach znajdziemy m.in.: masło (zawiera minimum 80 % 
tłuszczu mlecznego i ani grama roślinnego, dozwolone dodatki to jedynie 
beta karoten oraz sól), masło o zawartości ¾ tłuszczu (60-62 % tłuszczu 
mlecznego i ani grama roślinnego), .margarynę (głównie tłuszcz roślinny, 
może zawierać nie więcej niż 3 % tłuszczu mlecznego), masło roślinne 
(w rzeczywistości jest to margaryna) oraz osełkę, miksełko i „ekstra do 
smarowania” (nazwy mogą mylnie sugerować, że jest to masło, warto 
znaleźć na etykiecie informacje o zawartości tłuszczu mlecznego). 
* kupując jajka zwróćmy uwagę na ich oznakowanie. Konsumentom 
mogą być sprzedawane wyłącznie jaja świeże, czyli klasy A. Dodatkowo 
takie jaja muszą na skorupie posiadać informacje o: metodzie cho-
wu kur (0 – ekologiczna, 1 – wolny wybieg, 2- ściółkowa, 3 – klatkowa), 
kod państwa (PL – Polska) i weterynaryjny numer identyfika-
cyjny, czyli kod zakładu produkcji. Opakowanie musi informo-
wać o klasie jakości (np. A), klasie wagowej  (np. S, M, L,XL, które to 
oznaczenia przyporządkowane są odpowiedniej masie jaj), dacie mini-
malnej trwałości (nie może przekraczać 28 dni od ich zniesienia), meto-
dzie chowu kur wyrażonej słownie (np. jaja z chowu klatkowego), 
kodzie zakładu pakowania, zaleceniach przechowywania jaj po zakupie 
w warunkach chłodniczych. Ponadto na zewnętrznej lub wewnętrznej 
powierzchni opakowania powinno znajdować się objaśnienie znacze-
nia kodu producenta umieszczonego na skorupie jaj. Przy zakupie jaj 
sprzedawanych  luzem na sztuki  w miejscu sprzedaży musi znaj-
dować się informacja o klasie jakości, klasie wagowej, metodzie chowu, 
dacie minimalnej trwałości, nazwie albo imieniu i nazwisku producen-
ta, znaczeniu kodu producenta umieszczonego na skorupie jaj. Przy 
zakupie  jaj  sprzedawanych  bezpośrednio  konsumentom 
przez gospodarza czy producenta, którzy posiadają mniej niż 50 
kur, w miejscu sprzedaży muszą znaleźć się informacje: nazwa i adres 
gospodarstwa, imię i nazwisko gospodarza. Oznakowanie na skorupach 
nie jest wymagane.
* czytajmy dokładnie informacje zamieszczone na etykiecie, zwłaszcza te 
podane drobnym drukiem. Nie sugerujmy się atrakcyjną szatą graficzną 
opakowania ani wyeksponowaną fantazyjną nazwą.
Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw moż-
na uzyskać od powiatowego rzecznika konsumen-
tów (biuro mieści się w Starostwie Powiatowym), a o 
nieprawidłowościach związanych z oznakowaniem, 
jakością i bezpieczeństwem produktów warto zawia-
domić Inspekcję Handlową lub Państwową Inspek-
cję Sanitarną.
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PIÓRKIEM 

BOCZONIA 

Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy,
witały Go tłumy, kładąc palmy liście,

dzisiaj na pamiątkę też palmy robimy,
a w nich kwiaty, trawy, jarzębiny kiście.

 
Już tak od lat wielu największe w Lipnicy,
ale też na Kurpiach są palmy wspaniałe,

beskidzcy górale mają to w tradycji,
że ich palmy strojne oraz okazałe.

Przyroda się budzi symbolem pisanki,
aż w oczach się mienią tęczowe kolory,

wśród nich są ażurki, drapanki, kraszanki,
w każdej części Polski regionalne wzory.

To dzieła artystów palmy i pisanki
rękodzieło wielu, kultura ludowa:

kurczątka, zajączki, pieczone baranki,
które łączą Naród bardziej niźli słowa.

Niektóre symbole są zapożyczone:
na przykład pisanki są z Mezopotamii,

zaś baranki z wyjściem ściśle połączone
ofiarą paschalną, religii więzami.

Śmigus dyngus także ma w tradycji źródło,
dzisiaj lanie wody praktyką codzienną,

głównie tych dotyczy, co weszli na pudło,
głoszących orację kwiecistą, płomienną.

Kiedyś brano pannę pod uliczną pompę,
skąd dziewczę wracało umyte dokładnie,

dzisiaj te zabiegi są nad wyraz skąpe,
ale są tacy co, leją gdzie popadnie.

Ryszard Boczoń

WIELKANOCNE
TRADYCJE

Fizjoterapia to między innymi leczenie 
ruchem. Doprowadzenie do sprawności to 
główne zadanie rehabilitantów. Pacjenci 
zgłaszający się do mojego gabinetu często 
narzekają na ból, sztywność w stawach, nie-
rzadko nie mają nadziei na poprawę swojego 
stanu zdrowia. Recepta na takie dolegliwości 
może okazać się prostsza niż się nam wyda-
je. Jeżeli pracujemy osiem godzin w pozycji 
siedzącej, to przychodzimy do domu zmę-
czeni. Zgadzam się z tym, to jest zmęczenie. 
Nasz organizm nie jest przystosowany do 
częstego przebywania w statycznej pozy-
cji, nie znosi również wykonywania stałych, 
wciąż powtarzanych aktywności. Po takich 
czynnościach jak odkurzanie, zmywanie 
naczyń, odświeżanie mieszkania odpoczy-
wamy –  w fotelach przed telewizorem czy 
przed ekranami telefonów. Jest to typowy 
pacjent, który jeżeli jeszcze nie zgłosił się 
do fizjoterapeuty, to na pewno już o tym 
myśli. Jeżeli diagnozą lekarską jest począt-
kowe stadium dyskopatii lub zwyrodnienie, 
to zanim doczekacie się Państwo na wizyty 
terapeutyczne, proponuję kilka innych roz-
wiązań. Wiosenna pogoda nie zawsze nas 
rozpieszcza, ale miejmy nadzieję, że będzie 
cieplej. Jeżeli macie Państwo rowery, kije do 
nordic walking, aparat fotograficzny (np. w 

Szable w dłoń i na działkę!

telefonach), to macie bardzo dobre narzędzia 
do usprawniania. Proponuję spacery, jazdę 
rowerem, robienie zdjęć w naszych pięknych 
okolicach. Mieszkamy w centrum Mazur, więc 
korzystajmy z tego dobra. Na wczesne zmiany 
zwyrodnieniowe, sztywność stawów i tkanek 
miękkich nie ma lepszego lekarstwa niż ak-
tywność fizyczna! Niejeden pacjent mówi, że 
zimą miewa najwięcej dolegliwości bólowych, 
ale jak przyjdzie wiosna to „szable w dłoń” i 
na działkę. Takie jest moje zalecenie numer 
jeden: aktywność ruchowa ponad wszystko.

Zbigniew Bolesławicz
fizjoterapeuta

WYGRAJ WIZYTĘ W GABINECIE „ZBYSZEK – FIZJO”!

Czas na konkurs, który zapowiadaliśmy w poprzednim numerze. Podczas pracy w 
ogródku czy na działce większość czasu spędzamy w pozycji pochylonej, medyk fa-
chowo powie: „wykonujemy ruch zgięcia w stawach kręgosłupa lędźwiowego”. Pytanie: 
ile jest (najczęściej) kręgów lędźwiowych u człowieka? Wśród osób, 
które udzielą prawidłowej odpowiedzi, rozlosujemy dwie nagrody w postaci wizyt dia-
gnostycznych w gabinecie naszego eksperta „Zbyszek - fizjo” przy ul. Żeglarskiej 4/u3. 
Piszcie na adres: redakcja@gizycko.pl, nazwiska zwycięzców konkursu podamy 
w majowym numerze „Mojego Giżycka”.

… czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej 
bezradności – takie hasło przyświeca te-
gorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, do której tradycyjnie przyłączyło 
się nasze miasto (lokalnym koordynato-
rem akcji jest Ewa Ostrowska, dyrektor 
Centrum Uzależnień i Integracji Społecznej 
w Giżycku). W ramach kampanii zostaną 
przeprowadzone dwa konkursy: plastyczno 
- literacki „Ja za 20 lat” (dla przedszkola-
ków, uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalistów, termin nadsyłania prac: 30 czerw-
ca) oraz zespołowy „Między marzeniem a 
planem” (dla uczniów szkół podstawowych 
i oddziałów gimnazjalnych, prace można 

Chce mi się chcieć… 

nadsyłać do 30 listopada). Nagrodami w 
pierwszym konkursie są rowery i zestawy 
muzyczne, zaś w drugim – profesjonalne 
warsztaty dziennikarskie. Szczegółowych 
informacji na temat zadań konkursowych 
udzielają pedagodzy szkolni. 

                    bz



21SPOŁECZEŃSTWO

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 (Fun-
dacja „Zdążyć z pomocą”), wpis w rubryce  „Informacje uzupeł-
niające – cel szczegółowy 1 %”: 30844 Aleksandra Wróblewska; 
KRS 00002777339 (Fundacja chorych na zespół Dandy-Walke-
ra), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 
1 %”: dla Wiktora Wróblewskiego. 
* Patrycja Sznajderowicz – KRS 0000037904 (Fundacja „Zdą-
żyć 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 uzupeł-
niające – 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 Kamiń-
skiego), wpis w rubryce  „Informacje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1 %”: dla Adriana Jarosza.
* Krystian Czyrko - KRS 0000266644 (Fundacja Serce Dziecka 
im. Diny Radziwiłłowej), wpis w rubryce „Informacje uzupełniają-
ce – cel szczegółowy 1 %”: Krystian Czyrko.
* Bartosz Frączek - KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z po-
mocą”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegó-
łowy 1 %”: 28540 Bartosz Frączek.
* Szymon Laskowski – KRS 0000270809 (Fundacja Avalon – 
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym), wpis w rubryce „Infor-
macje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: Laskowski, 7070
* Oliwia Borowik - KRS 0000186434 (Fundacja Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Słoneczko”), wpis w rubryce „Informa-
cje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %”: Oliwia Borowik 109/B.
* Krzysztof Szachnowicz - KRS 0000086210 („Na ratunek dzie-
ciom z chorobą nowotworową”), wpis w rubryce „Informacje uzu-
pełniające – cel szczegółowy 1 %”: Krzysztof Szachnowicz.
* Emilia Półtorak - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć 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 szcze-
gółowy 1%”: 4354 Pyrko Piotr.
* Filip Czerniawski - KRS 0000148747  (Fundacja  „Przyszło-
ści dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1%”: Filip Czerniawski.
* Maciej Kozłowski - KRS 0000148747  (Fundacja  „Przyszło-
ści 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 uzupełniają-
ce – cel szczegółowy 1%”: Kacper i Marcin Michalkiewicz. 

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). 

* Paweł Odojewski - KRS 0000148747  (Fundacja  „Przyszło-
ści dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1%”: Paweł Odojewski. 
* Korina Anastazja Piechorowska - KRS 0000148747 (Funda-
cja „Przyszłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupeł-
niające – cel szczegółowy 1%”: Korina Anastazja Piechorowska. 
* Olaf Ptak - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzie-
ci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 
1%”: Olaf Ptak.
* Sebastian Rubajczyk - KRS 0000148747  (Fundacja  „Przy-
szłości dla dzieci”), wpis w rubryce „Informacje uzupełniające – 
cel szczegółowy 1%”: Sebastian Rubajczyk. 
* Antoni Żochowski - KRS 0000148747  (Fundacja  „Przyszło-
ści 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 ru-
bryce „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 uzupeł-
niające – cel szczegółowy 1 %”: Giżyckie Stowarzyszenie Osób z 
Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany””.
* Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworo-
wą „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 (Warmiń-
sko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), wpis w rubryce „Informacje uzu-
pełniające – 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 Niepeł-
nosprawnych „Dar Serca” - KRS 0000034507.
* Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Ani-
mals” Inspektorat w Giżycku  –   KRS 0000069730  (Ogólno-
polskie  Towarzystwo  Ochrony  Zwierząt  OTOZ  Animals),  wpis 
w    rubryce  „Informacje uzupełniające – cel  szczegółowy 1 %”: 
Inspektorat w Giżycku.
* Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Po-
daruj 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  Warmiń-
sko-Mazurski), wpis w  rubryce  „Informacje uzupełniające –  cel 
szczegółowy 1 %”: Koło Giżycko.
* ZHP Hufiec Giżycko  – KRS 0000271499  (ZHP  Chorągiew 
Warmińsko-Mazurska), wpis w rubryce „Informacje uzupełniają-
ce – cel szczegółowy 1 %”: „Hufiec Giżycko”.
* Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie – KRS  0000036454
* Rotary Club Giżycko – KRS 0000077097
* Giżycka Grupa Regatowa – KRS 0000270261 (Fundacja Stu-
dencka Młodzi Młodym), wpis w rubryce „Informacje uzupełniają-
ce – cel szczegółowy 1 %”: GGR Giżycko 8913. 
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Wicelider z Giżycka z punktami jak lider 
Drugi turniej w ramach Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie nie przyniósł przetasowań w tabeli. Jeszcze przed 
imprezą w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych na fotel lidera wskoczyły połączone siły Przasnysza i 
Siedlec, które w zaległym meczu ograły MHK Mińsk Mazowiecki aż 12:0. W marcowych zmaganiach z nową 
„jedynką” tabeli dość niespodziewanie poradzili sobie jednak giżyccy „Mastersi”.

W lutym giżycczanie nie mieli zbyt dużo do powiedzenia w starciu z faworyzowanym siedlecko - przasnyskim teamem, kończąc turniej wyraź-
ną porażką 1:6. Tym razem karta się odwróciła i to nasi reprezentanci – po wcześniejszej wygranej z Torpedą Warszawa 5:3 i porażce 0:2 ze sto-
łecznymi Orłami – zjechali z tafli jako zwycięzcy (3:1). Wygrana pozwoliła hokeistom znad Niegocina zrównać się punktami z liderem, dla którego 
była to pierwsza porażka w tym sezonie. Dystans do czołowej dwójki zmniejszyły Orły Warszawa, które jako jedyne zakończyły marcowy turniej 
bez przegranej. Kolejne ligowe zmagania hokeistów - amatorów zaplanowano na 6 - 7 kwietnia, a ich gospodarzem po raz trzeci w tym sezonie 
będzie Giżycko.                        Bogusław Zawadzki

SKŁAD MASTERS GIŻYCKO
Mateusz Pawelecz (2 gole, 3 asysty), Daniel Rocki (3 gole, 1 asysta), 
Wiesław Radoń (1 gol), Wojciech Graczyk (1 gol), Jan Iwicki (1 gol), 
Tomasz Wróblewski (1 asysta), Krzysztof Graczyk, Krzysztof Rutkie-
wicz, Jan Lewczyk, Jacek Matwiejczyk, Łukasz Huta - Hołdowski, 
Oliwier Andrukiewicz, Bułat Tuyakow i Jarosław Pisiak

TABELA
STH Siedlce / Orły Przasnysz  7  10  34:10
Masters Giżycko    7  10  29:20
Orły Warszawa    7    9  17:11
MHK Mińsk Mazowiecki   4    3  16:28
Torpeda Warszawa   7    0  15:38

Jacek Matwiejczyk (w środku) w walce z graczem STH / Orłów. Z le-
wej Wojciech Graczyk

Mateusz Pawelecz (w białym kasku) zdobył w tym sezonie 8 goli dla 
„Mastersów”

Po raz siódmy „Dwójka” czy może „Jedynka” po raz piąty? Gdy niektórzy z nas będą przygotowywać wielkanocnego mazurka, malować 
pisanki lub maszerować ze święconką, oni staną naprzeciw siebie, by zmierzyć się w boju na murawie. W Wielką Sobotę na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku poznamy zwycięzcę Wielkich Derbów, czyli jedenastego starcia absolwentów dwóch giżyckich „Ogólnia-
ków”. Drużyny kompletują ich „menedżerowie”: Amadeusz Szewczyk (I LO) oraz Maciejowie: Kudyk i Nowak (II LO) i to do nich 
(poprzez prywatne profile na facebooku) należy zgłaszać gotowość do powołania do szerokiej kadry. W chwili oddawania do druku tego wydania 
„Mojego Giżycka” nie była jeszcze znana godzina rozpoczęcia spotkania.                           bz

Jedenaste starcie „ogólniackich” jedenastek

Ruszyła ogólnopolska akcja „Biegam Bo Lubię”, organizo-
wana już od dekady przez członków klubów o takiej właśnie 
nazwie. W Giżycku miłośnicy truchtów i sprintów spotykają się 
od lat siedmiu. W tym roku inauguracyjne zajęcia odbyły się w 
pierwszokwietniowy poniedziałek, a na następne – w imieniu 
tercetu wykwalifikowanych trenerów giżyckiego BBL – zapra-
szamy w kolejne poniedziałki o godz. 18.00 na stadion MO-
SiR przy ul. Moniuszki. Bezpłatne treningi przeznaczone są 
dla osób od 16 roku życia, ale organizatorzy zapraszają także 
rodziców z dziećmi. Uwaga! Uczestnicy co najmniej dziesięciu 
zajęć (dotyczy to wyłącznie biegaczy 16+) otrzymają nagrody 
- niespodzianki. Ostatni tegoroczny trening planowany jest 11 
listopada.

               bz

Start w kwietniu, meta w listopadzie

Poniedziałkowe treningi na giżyckim stadionie prowadzą doświadczeni 
trenerzy (od lewej): Daniel Gibuła, Edyta Organek i Artur Płaczek
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Marcowe zmagania w hali MOSiR tradycyjnie rozłożono na dwa dni. 
W turnieju w kategorii open w szranki stanęło dziesięć ekip, a w finale 
spotkały się ekipy, które kilka tygodni wcześniej zagrały w meczu o „zło-
to” w giżyckiej „halówce”. Tym razem obeszło się bez rzutów karnych, a 
największy puchar trafił do rąk kapitana Oleńki, która „wzięła rewanż” na 
Piekarni Kruklanki, ogrywając ją 2:1. Trzecie miejsce wywalczyły twardo 
grające kolneńskie Drewniaki, zaś tuż za podium uplasowali się Junio-
rzy MOSiR, których postawa w tym turnieju była dla wszystkich bardzo 
pozytywną niespodzianką. Ze statuetką dla najlepszego strzelca rozgry-
wek do domu wrócił Piotr Pawlik z Oleńki, a najlepszym bramkarzem 
okrzyknięto golkipera Drewniaków Przemysława Dębego. Bardzo 
ciekawa była rywalizacja w kategorii oldboj. W niedzielne popołudnie na 
parkiecie hali przy ul. 3 Maja zaprezentowały się wprawdzie tylko cztery 
drużyny, ale – jak wszyscy doskonale wiemy – nie ilość, lecz jakość liczy 
się w życiu. A tej ostatniej „starszyźnie” mogłaby pozazdrościć większość 
ekip grających w Memoriale poprzedniego dnia. W tym roku na „pudle” 
zabrakło miejsca dla zespołu GPB, który po ambitnej grze ostatecznie 

Udany rewanż wicemistrza, triumf „Artylerzystów”
Piłkarze - amatorzy już po raz 29. złożyli hołd Eugeniuszowi Ekstowiczowi – działaczowi sportowemu, 
społecznikowi, założycielowi pierwszej w naszym mieście amatorskiej drużyny PBRol (późniejsze GPB). 
Coroczny Memoriał (9-10 marca) był symbolicznym zamknięciem sezonu „pod dachem”. 

SPOD DACHU POD CHMURKĘ
Mistrzów „kopanej” pod dachem już znamy, a która drużyna otworzy 
szampana po triumfie na „Orliku”? O tym przekonamy się dopiero 
po wakacjach. Coroczne zmagania „pod chmurką” rozpoczną się 
w pierwszy majowy poniedziałek, ale już dziś zgłoszenia zespołów 
przyjmuje Marek Grochowski, instruktor piłki nożnej (tel. 609-
501-772). Odprawę kierowników drużyn przed ligą zaplanowano na 
15 kwietnia o godz. 19.30 na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 7. 

zamknął stawkę. „Brąz” wywalczył Graf, a o zwycięstwie w turnieju 11. 
Pułku Artylerii w Węgorzewie zdecydowała lepsza skuteczność.  Goście 
znad Węgorapy i druga w klasyfikacji giżycka Blaugrana nie zaznali tego 
dnia goryczy porażki, kończąc zmagania z identycznym dorobkiem 7 
punktów. Najlepszym snajperem Memoriału został Błażej Opaliński 
(11. PA), zaś Jerzego Perdjona (GPB) doceniono za liczne udane 
interwencje między słupkami. Organizatorem dwudniowej imprezy był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.                  Bogusław Zawadzki

Pierwszego dnia Memoriału z bardzo dobrej strony pokazały się Drew-
niaki z Kolna (żółte koszulki), które zakończyły turniej na trzecim 
miejscu

Potyczka Grafa z Blaugraną zakończyła się wygraną tej ostatniej. W 
końcowej klasyfikacji wyżej od obu ekip znad Niegocina uplasowali 
się piłkarze z Węgorzewa
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Ani mistrzowi giżyckiej „halówki” Piekarni Kruklanki, ani zwycięzcom ligi 
w Mikołajkach, czyli… Blaugranie Giżycko, nie udało się wspiąć na futsalo-
wy szczyt Warmii i Mazur. W Mistrzostwach Województwa, rozegranych na 
początku marca w Barcianach i Korszach, los mało fortunnie skojarzył na-
szych reprezentantów w jednej grupie. „Piekarze” rozpoczęli zmagania od 
wygranej 3:2 z Irydem Gołdap, „Barca” zaś – od remisu 1:1 z MZL Głowala 

Nasi tym razem bez laurów Mrągowo (późniejszy wicemistrz). W drugiej kolejce Blaugrana podzieliła 
się punktami z Piekarnią (1:1), a w ostatniej grupowej serii giżycczanie ograli 
rywali z Gołdapi (1:0), zaś zespół z Kruklanek uległ Głowali 0:2. Do kolejnej 
fazy awansowały więc ekipy z Mrągowa i Giżycka. Niestety, swój udział w 
zawodach Blaugrana zakończyła na ćwierćfinale, przegrywając 1:3 z Nową 
Różanką (ta z kolei w półfinale nie sprostała późniejszemu mistrzowi KJ 
AUTO). W imprezie, zorganizowanej przez Warmińsko – Mazurski Związek 
Piłki Nożnej, rywalizowało piętnaście drużyn.                                      bz

Osiem meczów, osiem zwycięstw – takim bilansem w Mistrzo-
stwach 16. Dywizji Zmechanizowanej w Futsalu mogą poszczycić się 
piłkarze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. „Zawiszacy” jak bu-
rza przeszli przez kolejne fazy turnieju rozgrywanego nad Niegocinem, 
a w finale po zaciętym boju pokonali 11. Pułk Artylerii w Węgorzewie 
1:0. Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Piotra Reczka, a 
oprócz niego w mistrzowskiej drużynie wystąpili: Przemysław Cy-
ran, Marcin Dragun, Zdzisław Bierć, Mariusz Mogilski, 
Adrian Książko, Karol Drobiszewski, Janusz Sygnow-
ski, Jan Sidorowicz, Artur Jasiński i Paweł Dudkiewicz. 
Kierownikiem zespołu był Przemysław Łapiński. W mistrzo-
stwach uczestniczyło 19 ekip.                bz

Brygada mistrzem Dywizji

Drużyna 15.GBZ – mistrz 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej
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6 kwietnia  godz. 16.00  Mamry Giżycko – Unia Susz
13 kwietnia   godz. 16.00  Mamry Giżycko – Zatoka Braniewo
20 kwietnia   godz. 11.00   Mamry Giżycko – Mrągowia Mrągowo
4 maja   godz. 16.00  Mamry Giżycko – Motor Lubawa
18 maja   godz. 16.00  Mamry Giżycko – Czarni Olecko
29 maja   godz. 17.00  Mamry Giżycko – MKS Korsze
6 czerwca   godz. 16.00  Mamry  Giżycko – Tęcza Biskupiec

Lemecha za Marczuka i gole „Gieksy” w telewizji!
Czwartoligowcy wrócili na boiska. Piłkarze Mamr Giżycko (5. miejsce po 17 z 30 kolejek) mają już za sobą 
inauguracyjne starcie z GKS Wikielec (mecz zakończył się po zamknięciu tego wydania „MG”), a teraz czekają 
ich trzy potyczki z rzędu na własnym boisku. W wiosennych bojach o punkty naszą „Gieksę” poprowadzi nowy 
trener Karol Lemecha, który w połowie marca zastąpił Zbigniewa Marczuka. Cel: powtórka sprzed roku, czyli 
miejsce na „pudle”. 

W okresie przygotowawczym Mamry rozegrały dziewięć meczów kontrolnych, w większości z nich prezentując formę – delikatnie rzecz uj-
mując – mało zadowalającą. Mamy nadzieję, że stara piłkarska zasada „słabi w sparingach, mocni w lidze” sprawdzi się i tym razem. Tej wiosny 
zapraszamy na stadion MOSiR siedmiokrotnie (po raz pierwszy już 6 kwietnia), zachęcamy także do regularnego zaglądania na stronę mamry-
gizycko,pl i do… oglądania TVP Olsztyn. Szczegóły w ramce.                      Bogusław Zawadzki

BRAMKARZE: Rafał Sosnowski, Arkadiusz Dziczek
OBROŃCY: Rafał Darda, Błażej Drężek, Tomasz Bańkowski, Kacper 
Stępień, Jakub Waszkiewicz, Damian Łasiński
POMOCNICY: Mariusz Rutkowski, Jacek Rutkowski, Jan Sidoro-
wicz, Adam Bognacki, Kamil Kamiński, Mateusz Opar, Michał Świ-
derski, Bartłomiej Zacharewicz, Maciej Pawlukiewicz, Filip Rusiak, 
Mateusz Szczerba
NAPASTNICY: Krystian Wiszniewski, Bartłomiej Szafran, Damian 
Jęksa 

WSZYSTKIE GOLE MAMR W TELEWIZJI POLSKIEJ!
Sympatycy futbolu w naszym mieście (i nie tylko) zacierają ręce. Od tej rundy na antenie TVP 3 Olsztyn emitowany jest bowiem magazyn 
piłkarski, w którym kibice w całym regionie mogą obejrzeć wszystkie bramki zdobyte na czwartoligowych boiskach, a więc także te strzelane 
przez graczy Mamr Giżycko (oby było ich jak najwięcej). Pod koniec lutego w Olsztynie odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie 
władz Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej i przedstawiciele TVP Olsztyn zaprezentowali główne założenia nowego projektu pre-
zesom szesnastu czwartoligowców. Kluby otrzymały także prezenty w postaci zestawów sprzętu multimedialnego do nagrywania meczów. 
„Magazyn IV ligi” emitowany jest po każdej kolejce w poniedziałkowe wieczory (godz. 19.10), TVP Olsztyn planuje także dwie powtórki (wtorek 
i środa) oraz kilka zapowiedzi najbliższej serii.  

Gdzie odbyła się najlepsza ubiegłoroczna impreza żeglarska w cyklu 
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych? Oczywi-
ście w Giżycku! Mowa o XXV Mistrzostwach 
Polski Jachtów Kabinowych, organizowanych 
przez Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał” i 
port „Ekomarina”. To już trzecia „Blacha” – jak 
potocznie nazywana jest nagroda magazy-
nu  „Żagle” – w ciągu sześciu lat, czyli w cza-
sie, gdy MPJK zajmuje się wspomniany duet 
organizatorów. Ogólnie w 23-letniej historii 
PPJK Giżycko było wyróżniane czterokrotnie 
(wcześniej „Blachę” przyznano Mazurskiemu 
Centrum Żeglarstwa). Tegoroczną nagrodę 
wręczono tradycyjnie podczas Targów „Wiatr i 
Woda”, które na przełomie lutego i marca od-
były się w Warszawie. 

– Cieszymy się, że ludzie z całej Polski 

„Blacha” po raz czwarty trafiła do Giżycka
doceniają naszą pracę i pomoc sponsorów – mówią kierownik „Ekomari-

ny” Dariusz Klimaszewski i prezes 
KTŻ Szkwał Krzysztof Dziedzic. – 
„Blachę” przyznają bowiem sami uczest-
nicy wszystkich regat w cyklu PPJK. Jest 
ona dowodem na wysoki poziom zarów-
no sportowy, jak i organizacyjny naszych 
Mistrzostw. 

Warto wspomnieć, iż świetną orga-
nizację XXV Mistrzostw Polski Jachtów 
Kabinowych dostrzegli nie tylko ich 
uczestnicy i czytelnicy „Żagli”. W grudniu 
ubiegłego roku Polski Związek Żeglarski 
uhonorował KTZ Szkwał prestiżowym 
„Błękitnym Spinakerem”, czyli Nagrodą 
Roku w kategorii „śródlądowe regaty 
roku”.               Bogusław Zawadzki

Kierownik „Ekomariny” Dariusz Klimaszewski (z lewej) 
i prezes KTŻ Szkwał Krzysztof Dziedzic prezentują tro-
feum za organizację najlepszych regat PPJK w roku 2018
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