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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Przestrzeń miejska powinna być przestrzenią przyjazną do 

życia. Wzbudzać zainteresowanie, przyciągać i inspirować. Uni-
wersalnym materiałem jest woda wykorzystywana w różnego ro-
dzaju i pomysłu instalacjach, kaskadach czy fontannach. Wśród 
wody czujemy się komfortowo i bezpiecznie. Może dlatego, że 
sami w większości składamy się z wody…? W Giżycku mamy kilka 
fontann, które powinny już wejść niejako w swoje „nowe życie”. 
Pierwsza już zyskała świeży wygląd. To ta przed kinem „Fala”. 
Czeka ją jeszcze doświetlenie, uporządkowanie przestrzeni wo-
kół i… „osiemnastka”, którą urządzamy za kilka tygodni. Nieba-
wem modernizacji zostanie poddana duża fontanna na pasażu 
Portowym, która do wakacji powinna nieco zmienić swój wygląd. 
Elektronika i elementy hydrauliki uległy już zużyciu i zostaną za-
stosowane nowe rozwiązania. Będzie bardziej kolorowo i bardziej 
efektownie. 

W przyszłym roku planujemy wykonać kompletną przebudowę 
dwóch kolejnych fontann: małej na pasażu i fontanny przed pocz-
tą. Ta druga w swojej formie podoba mi się najbardziej i chciałbym 
ją odtworzyć, ale może już nie w postaci betonowych ryb, a w 
formie odlewu. Przebudowie powinien być poddany cały skwer, 
by zyskać nową aranżację. To świetne miejsce, aby stworzyć tutaj 
„minirynek” i nadać tej przestrzeni nowy klimat. 

Mała fontanna na pasażu uległa awarii i czekamy obecnie na 
dostawę pompy. W przyszłym roku chciałbym tę fontannę mocno 
zmienić. Ciekawy pomysł przedstawił mi Cezary Piórkowski – choć 

nieco inspirowany 
fontanną w kształcie 
łódki, to jednak z gi-
życkim akcentem. Nie 
przywiązuję się jed-
nak do tego pomysłu 
i zamierzam ogłosić 
w tej sprawie konkurs. 
Na nowe oblicze cze-
ka także fontanna w 
parku Marcina Gers-
sa. Tę fontannę – jako 
najnowszą – zosta-
wiamy na 2021 rok. 
Choć najmłodsza dzisiaj nie przedstawia jakiejś szczególnej war-
tości estetycznej i trzeba przyznać, że od początku uznawana była 
za niezbyt udaną realizację. Myślę, że za około dwa lata powinna 
już przejść planowy remont, więc będzie też okazja do zbudowa-
nia jej na nowo, ponieważ znajduje się w bardzo wyeksponowa-
nym miejscu. Jeżeli macie Państwo swoje przemyślenia lub jakieś 
pomysły, to oczywiście z chęcią z nimi się zapoznam i być może 
któryś zostanie zrealizowany… Wspólnie zadbajmy o przestrzeń 
naszego miasta i czujmy się w nim jak u siebie w domu.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiedziała 
„dość!”. Inwestor budowy ronda przy skrzyżowaniu ul. Świderskiej i 
Nowowiejskiej z szosą Obwodową nie zgodził się na zaproponowaną 
przez wykonawcę kolejną zmianę terminu zakończenia prac (na sier-
pień). Oznacza to, że w związku z niedotrzymaniem umowy (na mocy 
której rondo miało powstać najpierw do 30 września ubiegłego roku, 
a po przedłużeniu terminu – do 6 maja 2019) GDDKiA naliczy karę w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 

GDDKiA: Będzie kara – Wartość zadania szacujemy na 15,7 mln złotych, kara umowna 
za jeden dzień opóźnienia wynosi więc około 16 tysięcy złotych – mówi 
Karol Głębocki, specjalista do spraw komunikacji w olsztyńskim 
Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Wielce prawdopodobne jest, że sprawa zakończy się w sądzie 
(zdarza się, że ten zmniejsza kary). Póki co trwają prace przygotowaw-
cze na ul. Nowowiejskiej i projektowanej drodze dojazdowej od ul. Po-
morskiej (rozbiórki, korytowanie, roboty geodezyjne), oraz prace ziem-
ne i konstrukcyjne w części południowej ciągu głównego. Jak informuje 
Karol Głębocki, tzw. roboty branżowe zostały zrealizowane w 95%, 
pozostały podłączenia i odbiory zarządców.                         bz

W maju ogłoszono wyniki konkursu „Skarbnik 
Samorządu”, zorganizowanego przez „Dziennik Ga-
zetę Prawną” we współpracy z Miastem Gdynia. Naj-
lepszych wyłoniono nie w oparciu o opinie członków 
kapituły, ale o konkretne dane (podstawione do spe-
cjalnie opracowanego algorytmu). Niezmiernie miło 
jest nam poinformować Państwa, że wśród skarbni-
ków miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców znako-
mite trzecie miejsce w Polsce zajęła Dorota Wo-
łoszyn z Urzędu Miejskiego w Giżycku (na zdjęciu 
z lewej).                                                           bz

Taki skarbnik to skarb

Reprezentująca Miasto Giżycko załoga w składzie: Wojciech 
Caban (sternik), Olga Uminowicz i Marcin Łobodziński 
zajęła 5. miejsce w zorganizowanych już po raz dwudziesty regatach 
„Rząd – Samorząd”. Na Niegocinie triumfowali żeglarze z 15. Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej, startowało 17 ekip.                                                   
                  bz

Kandydat bezkonkurencyjny
Bartosz Orczyc - Musiałek będzie nowym dyrektorem 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku (dotychczas pracował w niej jako 
nauczyciel fizyki). Na stanowisku tym zastąpi Jolantę Stańczuk, 
która zasili grono pedagogów emerytowanych. Bartosz Orczyc - 
Musiałek był jedynym kandydatem w konkursie ogłoszonym przez 
miasto pod koniec kwietnia.                    bz

Miasto spisało się na piątkę
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AKTUALNOŚCI

Które miejsce w Giżycku idealnie nadaje się do świętowania 30. 
rocznicy wolnych wyborów? Oczywiście osiedle XXX-lecia Wolnych 
Wyborów i tam właśnie zapraszamy Państwa 7 czerwca (piątek) 
na dwugodzinny festyn. Imprezę rozpocznie polonez w wykonaniu 
zespołu „Złota Jesień”, funkcjonującego przy Klubie Seniora (godz. 
17.00), po którym wszystkich zebranych powita burmistrz Giżycka 
Wojciech Iwaszkiewicz. Około godz. 17.15 planowana jest 
prelekcja dr. Roberta Kempy „Nasze XXX-lecia”, a po niej 
będzie można obejrzeć plenerową wystawę, przygotowaną przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną (słowo wstępne wygłosi Jan Sekta, 
opiekun Giżyckiego Archiwum Cyfrowego). W drugiej części festy-
nu przewidziano występy artystyczne. I tak na scenie pojawią się 
m.in.: wspomniana „Złota Jesień” i drugi sztandarowy zespół Klubu 
Seniora, czyli „Cyganeczki”, które zaprezentują się w tańcach ludo-
wych, usłyszymy także grupę „Z wiatrem”, działającą przy Giżyckim 
Centrum Kultury, a studenci Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku udowodnią, że są świetnymi wokalistami (sekcja piosenki 
biesiadnej) i aktorami (skecze i scenki w wykonaniu grupy teatral-
nej). Organizatorzy czerwcowego wydarzenia nie zapomnieli także 
o najmłodszych, dla których przygotowane będą animacje, zagad-
ki, gry, konkursy i loteria. Imprezą towarzyszącą festynowi będzie 
turniej piłkarskich szóstek w kategorii 35+. Zmagania futbolowych 
weteranów rozpoczną się o godz. 16.30 na „Orliku” przy Szkole 
Podstawowej nr 7, a ogłoszenie wyników turnieju planowane jest 
na scenie tuż przed zakończeniem festynu.

        Bogusław Zawadzki

ŚWIĘTOWANIE TRZYDZIESTOLECIA NA… XXX-LECIA

Pozostając w tematyce dążenia naszego kraju do całkowitej suwe-
renności przypominamy, że do końca sierpnia na pasażu Portowym 
można oglądać wystawę „Nasza Droga do Wolności”. Bardzo inte-
resującą ekspozycję przygotowało Stowarzyszenie „Wolne Miasto 
Giżycko”. 

       GIŻYCKO         POWIAT      OKRĘG NR 3          POLSKA

Prawo i Sprawiedliwość        32,38%             37,48%  47,28%  45,38%
Koalicja Europejska               49,04%              44,64%  37,03%   38,47%
Wiosna Roberta Biedronia      8,01%                   7,39%    5,73%    6,06%

W Giżycku zdecydowana wygrana Koalicji Europejskiej
Za nami pierwsze w tym roku wybory. W ostatnią niedzielę maja poszliśmy do urn, by wybrać tych, którzy przez 
najbliższych pięć lat będą reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim. Najwięcej giżycczan poparło kandydatów 
Koalicji Europejskiej (Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
Nowoczesna i Zieloni), ale w okręgu 3 (Warmia,  Mazury, Podlasie) i w całym kraju triumfowało Prawo i Sprawiedliwość. 
Europosłami z naszego regionu zostali: Karol Karski, Krzysztof Jurgiel (obaj z PiS) i Tomasz Frankowski (KE). 

W Giżycku z 23 071 osób uprawnionych do głosowania przy urnach sta-
wiło się 9 352 wyborców (66 z nich oddało głosy nieważne). Daje to frekwen-
cję na poziomie 40,82%, co jest najlepszym wynikiem w historii giżyckich 
wyborów do Europarlamentu. Prawie połowa głosujących zagłosowała na 
Koalicję Europejską, największym poparciem naszych mieszkańców cieszył 
się były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Frankowski (1855 
głosów), a w czołówce znaleźli się także: Karol Karski z PiS (1652) oraz 
kolejni kandydaci KE: Jacek Protas (997) i Urszula Pasławska 
(886). Najwięcej kart do głosowania (1297) wrzucono w lokalu wyborczym w 
Przedszkolu Miejskim nr 4, najmniej pracy przy liczeniu (wyłączając czterech 
obwody zamknięte) mieli członkowie komisji wyborczej w Szkole Podstawo-
wej nr 3 (799 kart). Jak informuje pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Olsztynie Kazimierz Smolak, wybory w Giżycku przebiegły spokojnie 
i sprawnie.                      Bogusław Zawadzki

Miasto spisało się na piątkę
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Już za momencik, już za chwileczkę, przejdziemy na „Wyspę” przez 
nową kładeczkę. Wprawdzie nie wszystkie prace przy budowie prze-
prawy na kanale Łuczańskim już się zakończyły, ale wszelkie znaki na 
niebie i Ziemi wskazują, iż lipcu mieszkańcy Giżycka będą już mogli 
korzystać z obiektu. 

A NA BUDOWACH…

Trwa pierwszy etap rozbudowy alei 1 Maja. Prace trwają na odcinku 
od ul. Kasztelańskiej do Królowej Jadwigi, a ich owocem będą rozwią-
zania proponowane przez wielu mieszkańców: zatoczki autobusowe 
przy cmentarzu, wysepki ułatwiające przejście na drugą stronę ulicy 
oraz lewo- i prawoskręty. Inwestycję o wartości prawie 1,8 mln złotych 
realizuje wyłoniona w przetargu firma z Pruszkowa. Utrudnienia zwią-
zane z przebudową drogi potrwają do sierpnia, kierowców prosimy o 
cierpliwość i stosowanie się do znaków po czasowych zmianach orga-
nizacji ruchu. Niestety, ze względów technologicznych sezon budowla-
ny u nas pokrywa się z sezonem turystycznym.

826 tysięcy złotych – na tyle oszacowano koszt zadania, rozpoczętego 
w maju na ul. Moniuszki. Partnerska umowa między miastem a wspól-
notami mieszkaniowymi z pięciu bloków zakłada budowę drogi dojaz-
dowej do budynków nr 10, 12, 14, 16 i 18, planowane jest także oświe-
tlenie, budowa nowych chodników i zatok parkingowych. Wykonawcą 
prac jest firma budowlana z Kętrzyna.                  bz

Od 22 czerwca wszyscy trzymajmy kciuki za giżycczanina Szymona 
Andruszkiewicza, który rzuca wyzwanie Elbrusowi – najwyższemu 
szczytowi Rosji, przez wielu alpinistów uznawanego za najwyższą górę 
Starego Kontynentu. Przygotowania do wyprawy, której partnerem jest 
Miasto Giżycko, trwały ponad rok. Czas ujarzmić kaukaskiego kolosa, mie-
rzącego 5642 metry. Giżycczaninowi w drodze na szczyt towarzyszyć bę-
dzie Marek Radliński z Ełku, a wspinaczkę mazurskiego duetu będzie 
można śledzić na facebookowym profilu „Mazury na Szczyt”.                 bz

Kibicujemy Szymonowi!

Lęk wysokości w wyprawie na Elbrus mu nie grozi. Szymon Andrusz-
kiewicz często ogląda świat z góry – jego pasją jest bowiem podróżo-
wanie paralotnią

Fo
t. A

rch
iw

um
 S

zy
mo

na
 A

nd
ru

sz
kie

wi
cz

a

Organizatorami Targu są: Giżycka Grupa Regatowa, LOT Mazury, por-
tal „mazury.info.pl” i Rotary Club Giżycko. Za nami już cztery edycje LPT, 
kolejna – w niedzielę (9 czerwca).

– Spotykamy się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w godz. 11.00 - 
14.00 – mówi Krzysztof Szkudlarek z Rotary Clubu. – Wszystkim wystaw-
com bezpłatnie zapewniamy stoły. W pierwotnym założeniu Targ miał być swego 
rodzaju wsparciem dla Giżyckiej Grupy Regatowej, której żeglarze zbieraliby środ-
ki na swoje starty. Zapraszamy jednak wszystkich mieszkańców Giżycka. U nas 
sprzedacie Państwo coś, co jest wam niepotrzebne, a być może znajdziecie to, 
czego od dawna szukacie. 

Zainteresowanych wystawieniem swojego stoiska prosimy o kontakt e-mailo-
wy pod adresem: rotaract.gizycko.2018@gmail.com.                       bz

Dwie niedziele z Leckim Targiem
Masz zalegające rzeczy na strychu? Chcesz się pozbyć 
kolekcji monet? Chcesz odsprzedać nietrafiony 
prezent? A może szukasz jakichś fajnych „staroci”?  
Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedź Państwa jest 
twierdząca, koniecznie musicie odwiedzić Lecki Pchli 
Targ na pasażu Portowym. 

Uroczystość Bożego Ciała jest świętem ruchomym, wypadającym za-
wsze 60 dni po Wielkanocy – między 21 maja a 24 czerwca. W tym roku bę-
dziemy je obchodzić 20 czerwca. Święto upamiętnia Najświętszy Sakrament, 
który katolicy czczą także w przedwielkanocny Wielki Czwartek. Różnica jest 
taka, że ten ostatni ma charakter pokutny, a Boże Ciało – radosny i dziękczyn-
ny. Tradycją zbliżającego się święta są procesje po ulicach miast, w których 
uczestniczą tysiące wiernych, modlących się i wysłuchujących słów Ewange-
lii przy czterech ołtarzach. W Giżycku procesja wyruszy około godz. 10.45, po 
mszy w sanktuarium Św. Brunona (godz. 9.30). Jak informuje ksiądz dziekan 
dr Zdzisław Mazur, proboszcz najstarszej świątyni nad Niegocinem, tra-
sa przemarszu jest identyczna jak w latach ubiegłych. Giżycczanie przejdą 
więc ul. Kościuszki, Wodociągową, Warszawską, placem Grunwaldzkim, al. 
1 Maja i wrócą pod sanktuarium Św. Brunona.                                                 bz

Od ołtarza do ołtarza
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O tym, jaką rangę ma Wielkie Otwarcie Sezonu w Giżycku, niechaj świadczy obecność na tegorocznych uroczystościach aż 12 polskich 
parlamentarzystów (o taką frekwencję trudno czasem na Wiejskiej). Ale 1 maja tradycyjnie tłoczno było nie tylko w sektorze VIP-owskim. Tysiące 
giżycczan i pierwszych turystów spotkały się nad kanałem Łuczańskim, by wspólnie symbolicznie rozpocząć sezon i świętować 15. rocznicę przy-
jęcia Polski do Unii Europejskiej. Widowiskowa paradę jednostek pływających wygrała „Zgraja na Pierwszego Maja”, czyli co roku zaskakujący 
jurorów i widzów niespotykaną kreatywnością członkowie Giżyckiej Grupy Regatowej, którzy tym razem zabrali nas do słusznie minionej epoki 
głębokiego PRL. Na scenie swoje wokalne umiejętności zaprezentował zespół „Z wiatrem”, działający przy GCK, muzyczną gwiazdą dnia była 
natomiast znana szantowa formacja EKT Gdynia. Publiczności podobały się także pokazy flyboard i występy mażoretek, a nam – mamy nadzieję, 
że Państwu również – przypadły do gustu zdjęcia autorstwa Tomasza Karolskiego.                  Bogusław Zawadzki

PIERWSZEGO MAJA ZWYCIĘŻYŁA ŻEGLARSKA ZGRAJA

Urządzenie, które ostatniego dnia maja zamontowano na ścianie 
na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego, to defibrylator AED. Służy – 
najogólniej rzecz ujmując – do ratowania życia w sytuacjach nagłego 
zatrzymania krążenia. Montaż defibrylatorów to jeden ze zwycięskich 
projektów w Giżyckim Budżecie Obywatelskim. W Giżycku urządzenia 
zostaną umieszczone w siedmiu miejscach (jeszcze tego samego dnia 
zamontowano je w porcie „Ekomarina”, na basenie, w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej i w twierdzy Boyen). Obyśmy jak najrzadziej musieli z 
nich korzystać.                    bz

Do ratowania życia
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WZOROWI STUDENCI
Jadwiga Michalak, Jerzy Opęchowski, Je-
rzy Macuk, Krystyna Szczęch, Zbigniew 
Tyburski, Eugeniusz Kudiuk, Barbara Sta-
szewska, Janina Michcińska, Hanna Wa-
silonek, Janina Szałaj, Teresa Wołoszyn

Rozpoczęły się wakacje (na razie tylko na „Uniwerku”)
Ponad trzystu studentów Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęło zasłużone wakacje. Dziewiąty 
rok akademicki zwieńczyło uroczyste spotkanie, które 27 maja zorganizowano w sali „Biłas i Synowie”. 

Patronem GUTW, działającego pod egidą kierowanego przez dy-
rektor Ewę Ostrowską Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej, jest Burmistrz Giżycka. Główny cel Uniwersytetu to reali-
zacja idei doskonalenia się przez całe życie oraz umożliwienie miłego, 
twórczego i ciekawego spędzenia wolnego czasu. GUTW umożliwia 
dokształcanie i rozwój zainteresowań wszystkim mieszkańcom Giżyc-
ka w wieku 50+,  nieczynnym zawodowo, niezależnie od dotychczaso-
wego wykształcenia. Zajęcia dla seniorów finansowane są głównie z 
budżetu miasta, studenci ponoszą jedynie symboliczną opłatę w wyso-
kości 40 zł za semestr. 

27 maja podsumowano ostatnie miesiące, nagrodzono wzorowych 
studentów oraz podziękowano osobom i organizacjom wspierającym 
giżycki Uniwersytet. Rok akademicki 2018/19 obfitował w dużą ilość 
zajęć dydaktycznych, rekreacyjno-ruchowych, wydarzeń kulturalnych i 
wyjazdów. Seniorzy spotykali się na zajęciach w ramach licznych kół 
zainteresowań oraz na wykładach, których tematyka obejmowała m.in. 
turystykę, profilaktykę zdrowotną, bezpieczeństwo (w tym prawne i 
konsumenckie), teatr i sztukę, historię, ekologię, nowoczesne techno-
logie, zielarstwo. Ciekawe tematy podejmowano także na salonikach 
politycznych –  gośćmi GUTW byli m.in. członek Zarządu Wojewódz-
twa Jolanta Piotrowska, burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz 
i wiceburmistrz Roman Łożyński. Spośród kół zainteresowań 
największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia komputerowe, ale 

Podczas zakończenia roku akademickiego seniorzy i zaproszeni goście… … oklaskiwali młodych artystów z Przedszkola Miejskiego nr 4

także gimnastyka z elementami aikido, latino solo, piosenka biesiadna 
oraz lektoraty (pięć języków). Poza dydaktyką i rekreacją ruchową za-
dbano o inne potrzeby seniorów, organizując imprezy integracyjne oraz 
wycieczki turystyczne i kulturalne (m.in. wycieczkę zimową do Milówki, 
wyjazd na koncert Michała Bajora, wyjazdy do opery, filharmonii i 
teatru oraz trzydniową wycieczkę na Litwę. Ponadto studenci GUTW 
zaangażowali się w organizację „Szlachetnej Paczki”, Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy czy „Marszobiegu dla autyzmu”, współpra-
cowali także z Miejską Biblioteką Publiczną oraz stowarzyszeniami: 
„Promyk” i „Tulipany”. W tym roku wydany został promujący Uniwer-
sytet kalendarz, w którym wykorzystano prace studentów z koła sztuki 
piękne. Studenci znad Niegocina uczestniczyli w licznych imprezach 
kulturalnych i sportowych w regionie, a dwie imprezy o zasięgu 
wojewódzkim zorganizowano w Giżycku. 

Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Taneczny „Nadija” z Giżyc-
ka, działający przy Oddziale Mazurskim Związku Ukraińców w 
Polsce, po raz pierwszy pokazał się poza własnym „podwór-
kiem”. Podopieczni Ludmyly Chariny (choreograf i kie-
rownik artystyczny grupy) wystąpili w dwudniowym Dziecięcym 
Festiwalu Kultury Ukraińskiej, zorganizowanym w Elblągu już 
po raz 53. Zespół znad Niegocina zaprezentował się w samo-
dzielnym układzie, a także w dwóch choreograficznych kompo-
zycjach ze swoją imienniczką „Nadiją” z Dubna. Na elbląskiej 
scenie Giżycko reprezentowali: Martyna Bilecka, Joanna 
Kowal, Zofia Łychacz, Aleksandra Kuten, Martyna 
Misztuk, Martyna Melnyk, Magdalena Opar, Marty-
na Peliszko, Roksana Peliszko, Amelia Zubik i męski 
„rodzynek” Paweł Biłyj. 

                         bz

„Nadija” zatańczyła ze swoją imienniczką

Giżycka „Nadija” w pełnej krasie
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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
12 CZERWCA (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). 

… będą mieli Państwo okazję spotkać 
się z członkami giżyckiej Rady Seniorów. 
Trzy, a nie cztery – jak co miesiąc – albo-
wiem 20 czerwca przypada Święto Bożego 
Ciała. W pozostałe czwartki radni - seniorzy 
czekają na giżycczan w biurze Rady Miej-
skiej (pokój nr 1) w budynku Urzędu Miej-
skiego (wejście od strony Urzędu Stanu 
Cywilnego). Dwugodzinne dyżury rozpoczy-
nają się o godz. 10.00.

6 CZERWCA
Krystyna Kralkowska, Jerzy Macuk

13 CZERWCA
Jan Mazurkiewicz, 

Jadwiga Pietnoczko
27 CZERWCA

Mieczysław Smoleński, 
Iwona Wieczorek - Arnt

W CZERWCU TRZY RAZY…

  Pomysłodaw-
czynią i autorką 
projektu jest pra-
cownica CPUiIS 
A g n i e s z k a 
Lesisz. „100 lat 
niepodległej Pol-
ski oczami dzieci, 
młodzieży i senio-

rów. Miejska integracja międzypokoleniowa”  to 
trzymiesięczny cykl wykładów historycznych i 
bezpłatnych zajęć animacyjno - artystycznych 
dla dzieci od 8. roku życia. Zorganizowane zo-
staną  m.in.: malowanie na szkle, nauka rysunku 
oraz malarstwo na płótnie. Pozyskane środki z 
grantu (10 000 zł) pozwolą na zakup materiałów 
plastycznych, biurowych i pomocy naukowych. 
Całość zostanie podsumowana  konkursem dla 
wszystkich mieszkańców Giżycka i wystawą 
prac, które będą zagadkami historycznymi w 
Międzypokoleniowej Integracyjnej Miejskiej Grze 

ZNOWU UCZCIMY NIEPODLEGŁOŚĆ
Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku w partnerstwie z miejscowym 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej zajęła 94. miejsce 
w programie dotacyjnym „Niepodległa 2019”. Wnioski złożyło 2079 
placówek, a dofinansowanie otrzymało tylko 140.   

Terenowej. Celem projektu jest nauka historii 
Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Giżyc-
ka) poprzez zabawę, zdrową rywalizację, inte-
grację międzypokoleniową, poznanie nowych 
technik plastycznych i kreatywne myślenie. Pro-
jekt ułatwi uczniom zapamiętanie nawet najtrud-
niejszych dat i regułek oraz zaszczepi smykałkę 
do nauki. Obecność seniorów nauczy dzieci 
empatii i pokaże, jak wygląda przeszłość oczami 
naszych dziadków i dlaczego pamięć o odzyska-
niu niepodległości przez Polskę jest ważna. Pro-
jekt będzie realizowany od czerwca do sierpnia 
(zapisy w Klubie Młodzieżowym „Pełna Chata 
przy ul. Królowej 
Jadwigi 3a). Część 
historyczną zapla-
nowano w filiach 
MBP, a na miejsce 
zajęć plastycznych 
wyznaczono „Pełną 
Chatę”.

Od 20 czerwca most obrotowy na kanale Łuczańskim będzie przez pięć godzin dziennie 
zamknięty dla ruchu pieszego i kołowego. Do tego czasu obowiązuje harmonogram z wyzna-
czonymi godzinami, w których wodniacy mogą przedostać się z Kisajna na Niegocin i odwrotnie 
(przypominamy, iż w tym okresie chęć przeprawy należy zgłosić pracownikom obsługi mostu 
pod nr. tel. 726-888-878 na co najmniej kwadrans przed planowanym przepłynięciem). Właści-
cielem mostu jest Zarząd Dróg Powiatowych i to tam należy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące 
funkcjonowania obiektu (kontakt w sytuacjach awaryjnych pod nr. 693-979-706).            
                            bz

TRZYSTA MINUT DLA ŻEGLARZY

DO 19 CZERWCA

    RUCH WODNY     RUCH KOŁOWY

     10.35 - 10.55      11.00 - 12.00
     12.05 - 12.55      13.00 - 13.30
     13.35 - 14.25      14.30 - 16.00
     16.05 - 17.25      17.30 - 10.30

20 CZERWCA - 31 SIERPNIA
 
 RUCH WODNY    RUCH KOŁOWY

    8.05 - 8.25       8.30 - 10.30
  10.35 - 11.25       11.30 - 12.00
  12.05 - 12.55       13.00 - 13.30
  13.35 - 14.25       14.30 - 16.00
  16.05 - 17.25       17.30 - 18.30
  18.35 - 18.55       19.00 - 20.30
  20.35 - 21.05              21.10 - 8.00 
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• Komitetowi Organizacyjnemu w składzie: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Nadleśnictwo 
Giżycko, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen,  Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Aktywności Zawodowej, Powiatowa Straż Pożarna, 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Powiatowy 
Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Miejska Biblioteka Publiczna, Giżyckie Centrum Kultury, Żegluga 
Mazurska, Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej, Biegam Bo Lubię Giżycko, BAXTER Wilkasy.

• Sponsorom i Partnerom: AZS Wilkasy, Intermarche, Park Wodny Wilkasy, Papugarnia Wilkasy, Puzzle Smaku, 
Restobar Podkładka, Fryzjernia Magdaleny Tak, Agaja Refleksologia i Masaż, Sklep Papierniczy „Scala”, Firma 
Handlowo-Usługowa „A&M”, Florencjaa Handmade, Kredens Marysi, Wieża Ciśnień w Giżycku, Królestwo Lady 
Margot, Miejska Dżungla - Mazurskie Centrum Rozrywki, Studio Urody Maja Pieńczykowska, Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
Tegoroczna impreza zgromadziła 705 uczestników, rozlosowano 200 nagród. Nagroda Główna – telewizor - pojechała 
do Redy. Najmłodszy zawodnik biegów miał 2 miesiące,  najstarszy 92 lata. Zawodnikiem z najdalszego zakątka 
kraju był biegacz z Jeleniej Góry, a najdalszego zakątka świata – miłośniczka rekreacji z Włoch. Najliczniejsza 
rodzina biorąca udział w zawodach liczyła 75 osób. Fotorelacja z Biegów na str. 9. 

Burmistrz Miasta Giżycka 
składa serdeczne podziękowania 

za organizację XXII Ogólnopolskich Biegów Rodzinnych:

 
„Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych  

Gminy Miejskiej Giżycko” 
Przedmiotem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna 7 komunalnych budynków 
mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko oraz ich remont w zakresie koniecznym i wynikającym z prac 
termomodernizacyjnych.  
Budynki objęte projektem zlokalizowane są w Giżycku przy:  
*ul. Konarskiego 17, 19, 19a, 23a,  
* ul. Wilanowskiej 2,  
* ul. Warmioskiej 18  
* ul. Jeziornej 10.  
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko poprzez 
termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej.  
Cele szczegółowe: 
* Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Giżycko, poprzez redukcję 
kosztów ogrzewania ( problemy : niska efektywnośd energetyczna w budynkach mieszkalnych oraz  wysokie zużycie energii 
cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajnośd kotłowni w budynkach mieszkalnych); 
* Podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji komunalnych budynków 
mieszkalnych (problem: wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajnośd kotłowni w budynkach 
mieszkalnych); 
* Zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na 
ciepło ( problemy : niska efektywnośd energetyczna w komunalnych  budynkach mieszkalnych oraz  wysokie zużycie energii 
cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajnośd kotłowni w komunalnych  budynkach mieszkalnych) 
Planowany efekt: dzięki kompleksowej termomodernizacji siedmiu komunalnych budynków mieszkalnych nastąpi redukcja 
kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania budynków i podniesienie świadomości 
ich użytkowników (mieszkaoców) w zakresie gospodarowania energią. Zmniejszy się emisja CO2 i innych szkodliwych 
substancji do środowiska. 
  

Wartośd projektu:  1 203 890,81 zł. Wkład Funduszy Europejskich:  644 554,65 zł 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020. 
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Na sport i rekreację pogoda jest zawsze odpowiednia, co udowodnili uczestnicy corocznych majowych 
Ogólnopolskich Biegów Rodzinnych, połączonych z Garnizonowym Festynem Rodzinnym. Mimo nie 
najlepszej aury na starcie imprezy, zorganizowanej w lesie miejskim już po raz 22., stanęło ponad 700 
osób, a aż 200 z nich wróciło do domu z nagrodami. Zwieńczeniem Biegów tradycyjnie było bowiem 
losowanie upominków wśród wszystkich, którzy przekroczyli linię mety. Hojni sponsorzy ufundowali 
liczne nagrody, m.in.: telewizor, sprzęt AGD, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, karnety na basen, do 
pizzerii, na zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne oraz gry planszowe.       
                               Bogusław Zawadzki

Sprintem, truchtem lub spacerkiem, czyli leśny relaks na sportowo

WYNIKI
BIEG CHARTÓW

KOBIETY 
1. Natalia Zych 

2. Martyna Bugała 
3. Aneta Ciborowska

MĘŻCZYŹNI
1. Dawid Góryński

2. Maksymilian Kopiczko
3. Jakub Boguszewicz

BIEG GŁÓWNY
1. Łukasz Jaśkiewicz
2. Paweł Boguszewicz
3. Dawid Kuszczuk
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W ostatnim tygodniu czerwca na trzy bezpłatne plenerowe 
wydarzenia zaprasza Giżyckie Centrum Kultury. I tak w niedziel-
ny wieczór, 23 czerwca, warto będzie przyjść do portu „Dalba”, 
aby – zgodnie z tradycją Nocy Świętojańskiej – poszukać kwiatu 
paproci. Znalazca wróci do domu nie tylko z gwarancją wiecz-
nego szczęścia, ale także z nagrodą. Ci, którym poszukiwania 
pójdą – ujmijmy to – przeciętnie, z pewnością także nie będą 
żałować czasu spędzonego nad Niegocinem. Podczas imprezy 
(początek o godz. 20.00) przygrywać nam będzie folkowy zespół 
„Skansen Band”, a Noc Świętojańską zwieńczy widowisko ob-
rzędowe w wykonaniu aktorów Teatru Ognia „Widmo”. Niespełna 
tydzień później – 29 czerwca (sobota) – prawdziwa gratka dla 
miłośników tańca. Zwłaszcza tańca solo. Tego dnia od godz. 
20.00 zapraszamy na pasaż Portowy – tym razem na trzecią 
edycję „Silent Disco”. Kto był rok i dwa lata temu, ten wie „o co 
kaman”, a kto nie był – niech żałuje i koniecznie rezerwuje czas 

Czeka nas imprezowa końcówka czerwca
na tegoroczną zabawę. „Silent Disco”, czyli cicha dyskoteka, 
robi coraz większą furorę na świecie. Wszyscy uczestnicy impre-
zy tańczą w słuchawkach, sami decydując o tym, jakiego rodzaju 
i jak głośnej muzyki słuchają (w tym roku didżeje udostępnią 
aż trzy kanały muzyczne). Trzeba przyznać, że dla nieuświa-
domionych widok ludzi tańczących „bez muzyki” jest niezwykle 
intrygujący… No i wreszcie Jarmark Świętego Brunona, na który 
zapraszamy w niedzielę, 30 czerwca, już od godz. 9.00 – po-
nownie na pasaż Portowy. Sprzedającym, kupującym i ogląda-
jącym czas umili kapela „Same” z Trok. Osoby zainteresowane 
wystawieniem swojego stoiska prosimy o kontakt z Grażyną 
Darską (tel. 87/428-16-37, e-mail: grazyna.darska@gck.
gizycko.pl) do 20 czerwca. Podczas Jarmarku prowadzone 
będą dwie zbiórki: pierwsza na rzecz Filipa Czerniawskie-
go, druga – wspierająca Stowarzyszenie „BRAT KOT”.   
                                  Bogusław Zawadzki

Majowe święto zainaugurował tradycyjny przemarsz ulicami miasta, który nad Niegocinem odbył  się już po raz dwudziesty. Barwny korowód, 
prowadzony przez giżycką Orkiestrę Garnizonową Wojsk Lądowych, dotarł na pasaż Portowy, gdzie po krótkiej części oficjalnej odbył się festyn. 
Ważną częścią uroczystości było przekazanie miastu w użyczenie sześciu trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych przez przedstawicieli Warmiń-
sko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zainteresowanych korzystaniem z pojazdów zapraszamy do Centrum 
Integracji Społecznej (ul. Pionierska 13, tel. 798-610-466).                       Bogusław Zawadzki

PAMIĘTAJMY: POMAGAJĄC INNYM POMAGAMY SOBIE
Po raz dwudziesty trzeci świętowaliśmy w Giżycku Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych (30 maja). 
Organizatorami obchodów były: miejscowe Koło Polskiego  Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej, a współorganizatorem – Miasto Giżycko. 

Przyznają Państwo, że ten przekaz ze sceny nie wymaga dodatkowego 
komentarza

Za chwilę dyrektor olsztyńskiego PCK Dorota d’Aystetten przekaże 
wiceburmistrzowi Cezaremu Piórkowskiemu sześć rowerów rehabili-
tacyjnych. Z tyłu: kierownik CIS w Giżycku Małgorzata Bogdanowicz 
i Sławomir Kowalikowski (PCK w Olsztynie) 

Orkiestra Garnizonowa przyprowadziła uczestników przemarszu na 
pasaż Portowy

W majowych obchodach DGON wzięli udział niepełnosprawni i ich 
rodziny



11WYDARZENIA

Tegoroczne Święto Twórczości Dziecięcej było kolejnym dowodem na niezmierzone piękno i bogactwo 
ukraińskiego folkloru. W Koncercie Galowym, zorganizowanym 12 maja w sali „Biłas i Synowie” przez Zarząd 
Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce, zaprezentowały się znakomite ansamble z Dubna i Klewania 
(Ukraina) oraz grupy z punktów nauczania języka ukraińskiego w naszym regionie (w tym, oczywiście, zespół 
znad Niegocina). Honorowym patronem imprezy był Burmistrz Giżycka.                                 Bogusław Zawadzki

„Czerwonu rutu ne szukaj weczoramy…”
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DNI GIŻYCKA - FOTORELACJA
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Za nami cztery dni, obfitujące w wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych z okazji święta 
naszego miasta. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów 
Dni Giżycka oraz za okazaną pomoc i wsparcie. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla sie-
bie. Amerykański pisarz Mark Twain powiedział kiedyś, że „należy podróżować, by się cze-
goś nauczyć”. Dla mnie tegoroczne Dni Giżycka były niesamowitą podróżą kulturalną przez 
różne regiony Polski i inne kraje na tle prezentacji małych i wielkich giżyckich artystów. Do 
zobaczenia na naszych kolejnych wydarzeniach!            Marta Dąbrowska

dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

Zostań partnerem Giżyckiego Centrum Kultury, wspierając je w organizacji sztandarowych wydarzeń! Oferta obejmuje 
szeroko pojętą obecność sponsora podczas trzech wakacyjnych imprez (Festiwal „Szanty z Folkiem”, Operacja Boyen 
i Kolorowe Zakończenie Wakacji). Pakiet sponsorski zawiera m.in. umieszczenie bannerów reklamowych oraz loga 
firmy na ekranie LED podczas imprez, podawanie informacji o sponsorze ze sceny, zamieszczanie logotypów na stro-
nie GCK, w mediach społecznościowych, na plakatach i ulotkach. Istnieje także 
możliwość skomponowania własnego pakietu. Przy dotychczasowych 
imprezach z GCK współpraco- wali (dziękujemy!!!): Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska – prezes Szczepan Szumowski 
(sponsor strategiczny), PPHU „Inex” s.j. Marian Grabikowski, 
PPHU Jacek Gradek, PUH „Że- glarz” Roman Kułdo, Zakład 
Produkcyjno - Handlowy „Mark” Marzanna i Wacław Kiezikowie, „Modernschool Szkoła 
Językowa” Ewelina Rutkowska, ELEKTRO - INSTALATOR Marek Brzozowski, MBN Nieru-
chomości Konsulting Sp. z o.o., Mazurski Bank Spółdzielczy, Przedsiębiorstwo Handlowo 
- Usługowe „Supik” Halina Pik, Ubojnia Drobiu „Górni i Synowie” sp.j., „Browar „Tyskie” i 
Sklep Spożywczy - Robert Kaczkan. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt osobisty (ul. Konar-
skiego 8), telefoniczny (nr 87/428-16-37) lub e-mailowy (marta.dabrowska@gck.gizycko.pl). 

TWÓRZ KULTURĘ RAZEM Z NAMI!

Należy podróżować, by się czegoś nauczyć
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Miasto co roku wspiera leczenie i  rehabilitację jednego z 
mieszkańców. W roku 2019 pomagamy 10-letniemu Filipo-
wi Czerniawskiemu, który urodził się z rozszczepem 
kręgosłupa. Zbiórki pieniędzy prowadzone będą podczas 
wszystkich imprez organizowanych przez Urząd Miejski i jed-
nostki mu podległe, darowizny można także przekazywać na 
subkonto nr 

POMAGAMY FILIPOWI CZERNIAWSKIEMU

UWAGA! Wolontariusze w wieku 7-12 lat (z opiekunem) i 13-17 
lat, którzy podczas miejskich wydarzeń chcieliby pomóc w zbiórkach, 
proszeni są o kontakt pod nr. tel. 508-306-398.

21 1240 1590 1111 0010 2531 7517 
z dopiskiem: Filip Czerniawski. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną 
dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.) a także w związku z uchwałą Nr XXVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Giżycku

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży 
miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w dniach od 
31 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 114, w poniedziałki 
w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej: www.
bip.gizycko.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 13 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku w godz. 16.00 – 17.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 
2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 7)

– drogą pocztową na adres: Urzędu Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub 
opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Giżycko w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich 
składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycko publikowanego 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl.

SZCZEGÓŁY: www.mojegizycko.pl, www.bip.gizycko.pl
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JA W INTERNECIE 
BEZPŁATNY PROGRAM SZKOLENIOWY  
W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH 

 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA 
 

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? 
Jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i 
innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości 
zgodnie z prawem? Jak skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, 
Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym? Jak zakładać i 
prowadzić własną stronę internetową lub bloga? Jak założyć i skutecznie prowadzić własny biznes? 

 
Gmina Miejska Giżycko w partnerstwie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku realizuje grant 
na bezpłatne szkolenia komputerowe. W ramach grantu oferujemy 6 tematów w następujących obszarach: 
 Rodzic w internecie. Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” 
przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z 
korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć 
udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. 
 Moje finanse i transakcje w sieci. Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla 
osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za 
pośrednictwem internetu. 
 Kultura w sieci. Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i 
gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści 
dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.  
 Działam w sieciach społecznościowych. Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” 
przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak 
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.  
 Tworzę własną stronę internetową (blog). Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 
przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.  
 Mój biznes w sieci. Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. 

 
Bezpłatne szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 25 roku życia. Zajęcia prowadzone są w 12 

osobowych grupach, w terminach dostosowanych do uczestników. Organizator zapewnia uczestnikom 
pakiet bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, pracę na 
komputerach przenośnych oraz catering kawowy. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w Punkcie Obsługi 
Klienta (pok.7) Urzędu Miejskiego w Giżycku, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Giżycku, 11-500 
Giżycko, al. 1 Maja 14, z dopiskiem: „Ja w Internecie” oraz elektronicznie na adres: 
jawinternecie@jeziora.com.pl. Szkolenia w ramach projektu “Ja w Internecie” współfinansowane są przez Unię 
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych 
szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług 
publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w 
bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

Więcej informacji na stronie: https://jawinternecie.edu.pl oraz kontakt z Biurem rekrutacji: Anna Majczyna: 
jawinternecie@jeziora.com.pl lub a.majczyna@jeziora.com.pl , tel. 696-077-575. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Punkcie Obsługi Klienta (pok.7) Urzędu Miejskiego w Giżycku: 
- regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie 
- formularz rekrutacyjny 
- oświadczenie (w przypadku osób, niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Giżycko), 
- oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego, 
- zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych odbiorcy ostatecznego. 

Serdecznie zapraszamy !!! 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POBORU, ODPROWADZANIA I ROZLICZANIA 
OPŁATY MIEJSCOWEJ NA TERENIE MIASTA GIŻYCKA

Szanowni Państwo!

Giżycko przez cały rok odwiedzane jest licznie przez gości i turystów. To między innymi dzięki 
turystyce nasze miasto rozwija się i czerpie dochody. Z turystyki utrzymuje się także wielu naszych 
przedsiębiorców. Dzięki szczególnym walorom i korzystnym właściwościom klimatycznym mamy 

prawo - jako miasto - do poboru opłaty miejscowej. Warto dodać, że w sezonie turystycznym 
ponosimy dodatkowe koszty związane m.in. z utrzymaniem czystości w mieście, na plaży czy 

zwiększeniem częstotliwości patroli straży miejskiej. Tym samym wpływy z opłaty miejscowej, które 
są jednym ze źródeł dochodów własnych budżetu miasta Giżycka, choć w części rekompensują 

zwiększone wydatki. 
Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz.800 ze zm.),
2) Art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.1445 ze zm.),
3) Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 lipca 2008 r. Nr XXII/38/08 o uznaniu miasta Giżycka za miejscowość 

spełniającą warunki umożliwiające pobór opłaty miejscowej,
4) Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r. Nr XVIII/10/2016 w sprawie opłaty miejscowej.

1. Osoby zobowiązane do poboru opłaty miejscowej: osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej prowadzące: hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, motele, 
pensjonaty, pokoje gościnne, schroniska, campingi, pola biwakowe, porty i przystanie oraz osoby, które świadczą 
usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych, tj. inkasenci. 

2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie miasta Giżycka 
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu.

3. Stawka opłaty miejscowej wynosi 2 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od jednej osoby.
4. Za pobranie opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej kwoty. 
5. Dowód wpłaty: dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest urzędowo poświadczone pokwitowanie 

na blankiecie z kwitariusza przychodowego K-103. Kwitariusz przychodowy K-103 należy pobrać bezpłatnie 
w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój 101). Kwitariusz jest drukiem ścisłego zarachowania i podlega 
zwrotowi po jego zakończeniu. 

6. Ewidencja osób: inkasenci mają obowiązek prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty 
miejscowej (art.17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).  Ewidencji podlega każdy gość z zamiarem 
pobytu w celach turystycznych, szkoleniowych lub wypoczynkowych. Ewidencję należy przechowywać w 
obiekcie i okazać osobom dokonującym kontroli. Ewidencja powinna zawierać: 

*  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty miejscowej
*  czas pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, tj. data rozpoczęcia pobytu i data zakończenia pobytu 
*  liczbę dni, za które opłata jest pobierana
7. Inkasenci z pobranej opłaty miejscowej rozliczają się w terminach i na zasadach  określonych w § 3 ust. 3 uchwały 

Nr XVIII/10/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty miejscowej. 
8. Prawidłowość poboru i odprowadzania opłaty miejscowej może być przedmiotem kontroli przez upoważnionych 

pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku.
9. Zaleca się umieszczenie  w widocznym miejscu klauzuli informacyjnej dla osób fizycznych o następującej treści: 
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c, art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest …….. (nazwa, dane adresowe podmiotu świadczącego usługi). 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku uiszczania opłaty miejscowej na 
podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r. Nr XVIII/10/2016 w sprawie opłaty 
miejscowej. 
3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Giżycku.
4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa”.

Z tych też powodów chcielibyśmy Państwu nie tylko przypomnieć o obowiązku poboru opłaty 
miejscowej, ale także zachęcić do jej poboru osoby do tego uprawnione, czyli inkasentów. 
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R  E  P  E  R  T  U  A  R

„Sto lat, sto lat!” zaśpiewamy w czerwcu giżyckiemu przybytkowi X Muzy. Kino „Nowa Fala” kończy bo-
wiem drugi rok swojej działalności i z tej okazji kierownictwo firmy „Outdoor Cinema” (operator kina) zaprasza 
giżycczan w trzeci czerwcowy weekend na seanse w promocyjnych cenach 2, 10 i 12 złotych (szczegóły w 
repertuarze). My zaś – dzięki uprzejmości kierownika „Nowej Fali” Adriana Jagielińskiego – mamy dla 
Państwa aż 10 podwójnych wejściówek na urodzinowe projekcje. Aby je zdobyć należy wziąć udział w konkur-
sach, które ogłosiliśmy na naszym facebookowym profilu „Miesięcznik MOJE Giżycko”. Pytania konkursowe 
dotyczą m.in. liczby filmów wyświetlonych w ciągu minionego roku, frekwencji podczas seansów oraz tytułów 
cieszących się największą popularnością wśród giżyckich kinomanów. Zaglądajcie na naszego „fejsa”, odpowiadajcie i wygrywajcie bilety! Ale 
czerwiec w naszym kinie to nie tylko urodziny – to także wiele innych ciekawych propozycji dla miłośników bajek, komedii czy horrorów (tym 
ostatnim gorąco polecamy maraton filmowy z okazji zakończenia roku szkolnego). Mamy także coś dla amatorów „żywej sztuki” – 20 czerwca 
zapraszamy na kolejną retransmisję z National Theatre w Londynie (tym razem będzie to „Audiencja” ze znakomitą Helen Mirren). Od lipca 
„Nowa Fala” prawdopodobnie pracować będzie w systemie codziennym, ale o tym już w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika. 

                                          Bogusław Zawadzki

DWADZIEŚCIA BILETÓW NA URODZINOWE SEANSE!

1 CZERWCA (SOBOTA)
10.00 „Panda i Banda”
16.30 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
18.45 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
21.15 „John Wick 3”
2 CZERWCA (NIEDZIELA)
12.00 „Panda i Banda”
14.00 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
16.15 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
18.30 „John Wick 3”
21.00 „Wilkołak”
7 CZERWCA (PIĄTEK)
14.00 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
16.15 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
18.30 „Niedobrani”
20.50 „Shazam!”
8 CZERWCA (SOBOTA)
14.00 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
16.15 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
18.30 „Niedobrani”
20.50 „Shazam!”
9 CZERWCA (NIEDZIELA)
13.30 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
15.45 „Pokemon Detektyw Pikaczu”
18.00 „Niedobrani”
20.20 „Shazam!”

URODZINY KINA 
„NOWA FALA”

14 CZERWCA (PIĄTEK)
15.00 „Basia 2”  (bilet: 2 zł)
16.15 „Shazam!”  (bilet: 12 zł)
18.45 „Vox Lux”  (bilet: 10 zł)
21.00 „Impostor”  (bilet: 10 zł)
15 CZERWCA (SOBOTA)
15.00 „Basia 2”  (bilet: 2 zł)
16.15 „Shazam!”  (bilet: 12 zł)
18.45 „Vox Lux”  (bilet: 10 zł)
21.00 „W rytmie Kuby” (bilet: 10 zł)
16 CZERWCA (NIEDZIELA)
13.30 „Basia 2”  (bilet: 2 zł)
14.45 „Shazam!”  (bilet: 12 zł)
17.15 „Vox Lux”  (bilet: 10 zł)
20.00 UROCZYSTA CELEBRACJA 
2. URODZIN KINA NOWA FALA
20.30 „Green Book”  (bilet: 8 zł)

20 CZERWCA (CZWARTEK)
20.00 10 LAT NATIONAL THE-
ATRE LIVE. Retransmisja z Lon-
dynu - spektakl „Audiencja”
21 CZERWCA (PIĄTEK)
14.00 „Aladyn”
16.15 „Aladyn”
18.45 „Trzy kroki od siebie”
21.00 „Laleczka”
22 CZERWCA (SOBOTA)
13.30 „Aladyn”
15.45 „Aladyn”
18.15 „Trzy kroki od siebie”
20.30 MARATON HORRORÓW
         „ŻEGNAJ SZKOŁO”:
            „Laleczka”
            „Herezja”
23 CZERWCA (NIEDZIELA)
13.30 „Aladyn”
15.45 „Aladyn”
18.15 „Trzy kroki od siebie”
20.30 „Laleczka”
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To, nad czym w pocie czoła przez ostatnie miesiące w zaciszu sal ćwiczeń pracowali zdolni podopieczni Giżyckiego 
Centrum Kultury, mogliśmy podziwiać podczas dwudniowych Prezentacji Artystycznych. Na scenie swoje umiejętności 
zaprezentowali aktorzy, wokaliści i tancerze, a w twierdzy Boyen wystawiono prace młodych plastyków. Teraz czas na 
zasłużony odpoczynek, zajęcia w GCK zostaną wznowione po wakacyjnej przerwie.                         Bogusław Zawadzki

Nasi młodzi artyści wrócą po wakacjach

Fo
t. B

og
us

ław
 Z

aw
ad

zk
i



19WARTO WIEDZIEĆ

Zwrot biletu kupionego za pośrednictwem internetu
Pasażer, który kupuje bilety lotnicze przez internet, musi pamię-
tać, że transakcje te nie podlegają takim samym zasadom jak 
inne umowy zawierane na odległość. Przykładowo nie obowiązu-
je ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni 
od zawarcia umowy. Tak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o 
prawach konsumenta, w przypadku umów dotyczących przewozu 
osób nie można więc odstąpić od umowy bez ponoszenia konse-
kwencji finansowych. Zasady zwrotu biletów lotniczych określają 
regulaminy przewoźników oraz stosowane przez nich taryfy. W 
razie zwrotu biletu lotniczego przewoźnik może potrącić tzw. od-
stępne lub zwrócić należność po potrąceniu swoich kosztów. Ze 
specyfiki usług przewozów lotniczych wynika bowiem, że jeszcze 
przed wykonaniem usługi przewoźnicy ponoszą część kosztów i 
nie zawsze są je w stanie odzyskać w razie rezygnacji pasażera 
z przelotu.

Bilety „za złotówkę” a dodatkowe koszty
Linie lotnicze powinny w reklamach przelotów podawać wszystkie 
związane z tym koszty, bo inaczej wprowadzają konsumentów w 
błąd. Nie da się bowiem skorzystać z usługi przelotu za tzw. zło-
tówkę, ponosząc jedynie tak małe koszty, gdyż w rzeczywistości 
trzeba uiścić też wiele dodatkowych opłat. W  raporcie z kontro-
li linii lotniczych w zakresie przestrzegania praw konsumentów 
z 2007 r. UOKiK podkreślał, że reklamy lotów „za złotówkę” nie 
podają rzeczywistych kosztów przelotu, bo na kolejnych etapach 
rezerwacji sprzedawca biletu dodaje kolejne opłaty obciążające 
konsumenta. Na podstawie art. 23  Rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie 
Wspólnoty przewoźnicy są zobowiązani podawać wszystkie opłaty 
składające się na ostateczną cenę biletu.

Reklamacje, skargi i wnioski
Reklamacja do przewoźnika lotniczego powinna być rozpatrzona 
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Postępowanie reklamacyjne 
uważa się za wyczerpane w przypadku, gdy przewoźnik lotniczy, 
organizator turystyki albo sprzedawca biletów rozpatrzył rekla-
mację albo upłynął termin do jej rozpatrzenia. Jeżeli przewoźnik 

ZANIM ODLECISZ, CZYLI COŚ DLA PODNIEBNYCH TURYSTÓW
Niedługo wakacje. Jedni spędzą je nad morzem, 
drudzy…. na Mazurach, jeszcze inni wybiorą się 
na zwiedzanie Europy, a może i dalej. A jeśli dalej, 
to pewnie samolotem i właśnie do amatorów 
nadziemnych podróży kierowany jest dzisiejszy 
przekaz powiatowego rzecznika  konsumentów 
Katarzyny Toty - Leszczyńskiej. 

lotniczy, organizator turystyki albo sprzedawca biletów nie udzielił 
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, 
uważa się, że uznał reklamację.
Wniosłeś reklamację, przewoźnik otrzymał kompletne zgłoszenie, 
a mimo to nie udzielił Ci odpowiedzi w ciągu 30 dni lub nie rozpa-
trzył Twojej sprawy w sposób dla Ciebie satysfakcjonujący? Mo-
żesz zwróć się o pomoc w rozwiązaniu sporu do Rzecznika Praw 
Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (www.
pasazerlotniczy.gov.pl). Bez wcześniejszego złożenia re-
klamacji do przewoźnika nie powinno się jednak składać takiej 
skargi, bo nie zostanie ona rozpatrzona. Do skargi trzeba zresz-
tą dołączyć kopię reklamacji wniesionej do przewoźnika, a także 
jego odpowiedź (jeśli takiej udzielił). Jeżeli zależy Ci wyłącznie na 
zgłoszeniu Prezesowi ULC nieprawidłowości w działaniach prze-
woźnika dotyczących praw pasażerów, a nie chcesz dochodzić 
rekompensaty swoich strat finansowych w postępowaniu przed 
Rzecznikiem i żądasz wyłącznie podjęcia działań nadzorczych 
wobec przewoźnika - złóż zawiadomienie do Prezesa Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego: 
* w postaci papierowej na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. 
Marcina Flisa 2,02-247 Warszawa)
* w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej plat-
formy usług administracji publicznej (ePUAP), lub profilu zaufa-
nego.
Do zgłoszenia dołącz dokumenty potwierdzające Twoje zastrze-
żenia. W zależności od rodzaju sprawy Urząd może wykorzystać 
informacje w kontroli, a w przypadku podejrzenia naruszenia 
praw pasażerów – wszcząć postępowanie administracyjne o 
nałożenie kary na przewoźnika. Urząd nie prowadzi natomiast 
interwencji w indywidualnych sprawach p
asażerów. W indywidualnych sprawach pasażer może dochodzić 
roszczeń w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pasażera 
lub przed sądem powszechnym.

Reklamujesz nieudany lot? Nie każda odpowiedź 
linii lotniczej jest zgodna z prawem. Oto najczęst-
sze reklamacyjne nadużycia linii lotniczych:
• przewoźnik do rozpatrzenia reklamacji żąda wydania oryginałów 
dokumentów
• przewoźnik ogranicza możliwości składania reklamacji, np. 
przyjmuje je wyłącznie pocztą tradycyjną
• przewoźnik do uznania reklamacji wymaga stwierdzenia uszko-
dzenia bagażu przez niezależnego eksperta – osobę trzecią.
• reklamacje dotyczące bagażu są przyjmowane wyłącznie bez-
pośrednio po przylocie do portu lotniczego
• przewoźnik, który zgubił lub zniszczył bagaż, ogranicza się do 
zakupu nowej walizki/jej wymiany – nie zaś wypłaty odszkodo-
wania
• przewoźnik często nie wypłaca odszkodowania za opóźniony 
lub zniszczony bagaż w sytuacji, gdy konsument ląduje w miejscu 
swojego zamieszkania
• linie lotnicze wyłączają swoją odpowiedzialność za błędy w 
procesie rezerwacji, wynikające z awarii strony internetowej lub 
systemu rezerwacyjnego
• z powodu niewystarczającej ilości miejsca na pokładzie załoga 
wymaga, aby przed wejściem na pokład oddać bagaż podręczny 
pracownikom. Przewoźnik nie bierze wówczas odpowiedzialności 
za umieszczone w nim cenne przedmioty
• w przypadku, gdy pasażer organizuje samodzielnie hotel (w wy-
niku opóźnienia/odwołania lotu), zdarza się, że linia odmawia po-
krycia całej poniesionej kwoty, powołując się na swoje wewnętrz-
ne regulacje
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PIÓRKIEM 

BOCZONIA 
POTRÓJNY FART

Jednemu trafiła się gratka:
dziewczyna, jej siostra i matka.

POWYBORCZY AKSJOMAT
Każdy radny jedno zmieni:

zasób kasy w swej kieszeni.

PROŚBA ZDESPEROWANEGO
Strzeż mnie, Boże, od przyjaciół,

bo z wrogami sam dam rady:
albo zniszczę ich z kretesem,

albo pójdę na układy.

PRZEGRANY
Najpierw ją prosił tylko o rękę.

Wziął jednak całą – na swą udrękę.

PRZYSIĘGA HIPOKR…YTY
Zamiast o zdrowie pacjenta

walczą o pobory,
gdy pacjent umiera,

twierdzą, że… system jest chory.

PSEUDOLITERACI
Wielu coś by pisać chciało,

lecz talentu mają mało.

PUNKT WIDZENIA
Kiedy był na dole,

zwierzchników nie cenił,
lecz gdy został szefem,
szybko zdanie zmienił.

RACJA
Każdy krzyczy: moja racja.
Tak wygląda demokracja.

RANDKA Z IMPOTENTEM
Ona mu do łóżka hyc,

a on, niestety, nic.

REWANŻ
Kiedyś pewna młódka

wystrychnęła go na dudka.
Za to on po cichu

wydudkał ją na strychu.

RÓŻNICA
Słowik dzienne kończył studia,

śpiewa więc partie solowe,
wróbel ćwierka pospolicie,
bo ma studia wieczorowe.

SKUTKI PROTEKCJI
Gdy masz u władzy chody,
wejdziesz na każde schody.

Tym razem kilka słów skieruję do rodzi-
ców, opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej. 
Wiem, wiem – zbliża się okres wakacyjny, 
czas przerwy od szkoły, w której szczegól-
nie w tym roku wiele się wydarzyło. Wiecie 
Państwo, że rolą fizjoterapeuty jest między 
innymi dbanie o prawidłową postawę mło-
dych ludzi, to właśnie takie zajęcia kształ-
tują nasze ciało. Żeby była pełna jasność, 
nie chodzi mi o ciągłe trwanie w idealnej 
sylwetce znanej z „wybiegów dla modelelek 
czy modeli”.

Kilkugodzinne siedzenie w ławach szkol-
nych z krótkimi przerwami na ruch to dosko-
nały trening przed dorosłym życiem. Wiele 
zawodów wykonywanych w życiu dorosłym 
to wielogodzinne trwanie w statycznej po-
zycji. To właśnie nauczyciele wpajają od 
młodych lat w organizm młodego człowieka 
pamięć ruchową, polegającą na właściwym 
nawyku przyjmowania prawidłowej postawy. 
Dlaczego taki temat w czerwcu? Dlatego że 
przed nami wakacje, czas odejścia od biurek, 
ławek szkolnych, być może również czas na 
aktywne spędzanie urlopów. I w tym miejscu 
uwaga: słowo „aktywne” dla każdego z nas 
będzie oznaczać coś zupełnie innego, więc 
pozwolę sobie na moją definicję odnoszącą 
się do młodych ludzi. Postarajmy się o to, 
aby nasze dzieci miały możliwość spędzenia 
czasu wolnego od szkoły – czynnie, ruchowo, 
poza murami domu, mieszkania. Adekwatnie 
do wieku mogą to być place zabaw, ruch na 
wolnym powietrzu, plaża, a nawet praca sezo-
nowa, która – jak myślę – nikomu nie zaszko-
dzi. Celem moim jest maksymalne, jak to tylko 
możliwe, skrócenie czasu przebywania w sta-
tycznej pozycji przy telefonach, tabletach czy 

Wszystkie dzieciaki na trzepaki!

przed ekranami telewizorów. O ile rok szkolny, 
spędzany w ławkach szkolnych, przypomina 
naszemu organizmowi pracę, o tyle wakacje 
mogą odwzorować urlop. Paradoksalnie pro-
ponuję pracę sezonową starszym dzieciom w 
trakcie urlopu. No cóż, takie jest życie, czasa-
mi urlopy w wieku dorosłym też wykorzysty-
wane są do tych celów. Podsumowując: na-
mawiam rodziców i opiekunów do negocjacji z 
dziećmi. Nasze dzieciństwo to ciągłe bieganie 
po podwórku, trzepaki, place zabaw, kopanie 
piłki, plaża. Teraz w gabinecie spotykam dużą 
liczbę młodych ludzi z wadami postawy, wywo-
łanymi postępem technologicznym. Fizjotera-
peuci, również nauczyciele, nie będą walczyć 
z rozwojem technologii, jednak ja próbuję się 
w to wpasować. Zdarza mi się przekonać ludzi 
młodych, ale również dorosłych, aby w wolnej 
chwili od komórek uprawiali sport amatorski, 
może to być pływanie, bieganie, rower, jazda 
konno, czyli w ogólnym rozumieniu: ruch.

Zbigniew Bolesławicz
fizjoterapeuta

Czy Wasza pociecha została kiedykolwiek poddana profesjonalnej ocenie postawy? Na to 
nigdy nie jest za późno! Wśród Czytelników, którzy prześlą do nas imię i wiek dziecka (do 18 
lat), rozlosujemy dwie nagrody w postaci wizyt w gabinecie naszego eksperta „Zbyszek – fizjo” 
przy ul. Żeglarskiej 4/u3. Piszcie Państwo na adres: redakcja@gizycko.pl. 

Na bezpłatną konferencję pod tytułem „Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie” 
wszystkich zainteresowanych zapraszają: giżyckie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej oraz Naukowa i Akademicka Sień Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z 
siedzibą w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca (poniedziałek) w porcie „Ekomarina”. 
Podczas konferencji (początek o godz. 11.00, wcześniej o godz. 9.30 poczęstunek) o interneto-
wych zagrożeniach, ale także o szansach, wyzwaniach i sposobach reagowania mówić będą: 
Anna Rywczyńska i Anna Kwaśnik z NASK, Bogdan Wróbel z Fundacji „Nauka i 
Wiedza” wygłosi prelekcję na temat: „Morze możliwości. Cyfrowa szkoła wyłącznie praktycznie”, 
a pracownicy Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” opowiedzą o profilaktyce i pomocy w przypad-
kach zagrożeń online. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z dy-
rektorem CPUiIS w Giżycku Ewą Ostrowską (tel. 87/429-13-36, e-mail: ewa.ostrowska@
gizycko.pl.                             bz

COŚ DLA NAUCZYCIELI

WYGRAJ WIZYTĘ W GABINECIE „ZBYSZEK – FIZJO”!
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NAGRODY BURMISTRZA OTRZYMALI

KULTURA
Jan Wiszniewski, Mariusz Kuncer, Klub Seniora „Mazury”, Miejska Biblioteka Publiczna, Katarzyna Po-
lewczak, Teatr IOTA, Piotr Konstantynowicz

SPORT – ZAWODNICY, TRENERZY, DZIAŁACZE
Roman Groński, Grzegorz Kucieński, Grzegorz Fil, Andrzej Paszkiewicz, Elżbieta Nowicka, Dominika Cheł-
kowska, Maksymilian Kopiczko, Iga Grygiencza, Krzysztof Woronko, Maciej Woronko, Julia Polasik, Nata-
lia Polasik, Monika Kułakowska, Nataniel Janicki, Piotr Gritzner, Marianna Gritzner, Milena Gritzner, Mikołaj 
Gritzner, Antonia Mościcka, Jędrzej Turliński, Karolina Korenik, Julia Wiszniewska, Filip Wiszniewski, Ka-
rolina Maczyszyn, Przemysław Nowalski, Alicja Klimaszewska, Marcin Panaś, Bogdan Dziekański, Barbara 
Ramotowska, Cezary Borkowski, Mirosław Ambroch, Konrad Dziąba, Hubert Maczyszyn, Mikołaj Strupiń-
ski, Lena Cituk, Weronika Grala, Maja Szwejk, Iwan Michalew, Jan Fuk, Michał Ciechanowicz, Kacper Woj-
czulanis, Kamil Stemplewski, Magdalena Skórnóg, Dominika Grala, Jakub Kluk, Jędrzej Cituk, Martyna 
Nowicka, Michał Warzocha, Maria Urban, Stanisław Konarzewski, Maria Konarzewska, Joanna Fabisiak, 
Jakub Kamiński, Mateusz Gigielewicz, Patryk Chełkowski, Amelia Potejko, Wojciech Klimaszewski, Julia 
Rogalska, Konstanty Sawicki, Filip Szmit, Kacper Karbownik, Maja Cituk, Bartosz Ligęza, Paweł Kuszew-
ski, Kamil Endler - Kozłowski, Tomasz Trajnowicz, Stanisław Klimaszewski, Mateusz Siedlecki, Amelia 
Dziąba, Weronika Dudar, Borys Wasilewski, Anna Charzyńska, Konstanty Białasz, Piotr Paluch, Anna Pa-
luch, Bartłomiej Modzelewski, Agata Malijonis, Natalia Kulik, Maciej Iwanicki, Mariusz Korzeb, Michalina 
Wawer, Jakub Fligiel, Weronika Biller, Martyna Kuchta, Bartłomiej Sobczak, Wojciech Dęboski, Aleksan-
der Sakowicz, Jakub Ekstowicz, Jakub Nowak, Sławomir Treszczyński, Tomasz Sztafa, Zofia Piątek, Łu-
kasz Piątek, Julia Wawer, Milena Sakowicz, Tomasz Wróblewski, Jolanta Maksymiuk, Magdalena Smędzik, 
Ewelina Tulkiewicz, Maciej Tulkiewicz, Mateusz Sylwestrzak, Zuzanna Gutowska, Paweł Bartczak, Karolina 
Kwiatkowska, Zofia Mieczkowska, Stanisław Piskorski, David Maksymiuk, Andrzej Gasiul, Piotr Gieczew-
ski, Mirosław Sroka, Bartosz Walasiewicz, Karolina Skrabowska, Hanna Borkowska, Szymon Witkoś, Ad-
rian Mikulewicz, Zdzisław Maliszewski, Marek Gabryszak, Leszek Cywiński, Leszek Lachowicz, Mirosław 
Lubas, Miłosz Kołodziejczyk, Zuzanna Burczyk, Wiktoria Wądołowska, Szymon Mycak, Rafał Graca, Nikola 
Krawczuk, Patrycja Jaworowska, Michał Mrozik, Magdalena Swacha, Laura Wajdner, Gabriela Pawłowska, 
Dawid Bełbot, Adrian Białaszonek, Hanna Połojańska, Tomasz Bańkowski, Maciej Pawlukiewicz, Błażej 
Drężek, Bartłomiej Szafran, Rafał Darda, Daniel Rocki, Wiesław Radoń, Olał Król, Kacper Mucha, Jan Iwicki, 
Ryszard Lenkiewicz, Czesław Gudan, Jerzy Gawarecki

SPORT - NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Mirosław Ambroch, Tomasz Kazukiewicz, Kamilla Tomaszewska, Renata Pawelec, Piotr Trochim, Jolanta 
Świderska, Marek Radzewicz, Anna Rogowska, Krzysztof Rogowski, Jerzy Prokopowicz, Grzegorz Bierć, Mi-
łosz Kołodziejczyk, Marcin Łobodziński, Iwona Kochanowska, Renata Szuszkiewicz, Leszek Biały, Radosław 
Budziński, Krzysztof Maksimowski, Antoni Piotrowski, Elżbieta Charzyńska, Jarosław Józwik

SPORTOWE I KULTURALNE OSOBOWOŚCI NAGRODZONE

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz jak co roku uhonorował wyróżniających się przedstawicieli kultury i 
sportu w naszym mieście, wręczając im statuetki i listy gratulacyjne. Gośćmi specjalnymi gali, która odbyła się 
21 maja w Giżyckim Centrum Kultury, byli: poseł Paweł Papke oraz eks-reprezentanci Polski w piłce ręcznej: 
giżycczanka Karolina Siódmiak i Marcin Lijewski. 
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Z Mazur na Dolny Śląsk wyjechał okazały puchar za zdobycie siat-
karskiego mistrzostwa Polski młodziczek. W trzydniowej rywalizacji w 
hali giżyckiego COS - OPO uczestniczyło najlepszych osiem krajowych 
drużyn, a zmagania zakończyły się sukcesem reprezentantek Volley 
Wrocław, które w finale pokonały UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin. 
Brąz wywalczyły siatkarki warszawskiego Metra (rok temu czwarte), w 
„małym finale” lepsze od zawodniczek WTS KDBS Bank Włocławek. 
Współorganizatorami majowej imprezy byli: Miasto Giżycko oraz Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.              bz

Pojęcia „Roman Groński” i „stagnacja” wzajemnie się wykluczają, gi-
życki biegacz co rusz rzuca więc sobie nowe wyzwania. W listopadzie ubie-
głego roku samotnie pokonał dystans 100 kilometrów, co było jego hołdem 
dla niepodległej od 100 lat Ojczyzny. Teraz Pan Roman nisko „pokłonił się” 
zmarłemu w lutym tego roku dziennikarzowi „Gazety Giżyckiej” Sławo-
mirowi Kędzierskiemu. To właśnie jemu dedykował 50-kilometrowy 
bieg z Bań Mazurskich do Giżycka z metą w lesie miejskim. Wydarzenie 
było elementem tegorocznych Ogólnopolskich Biegów Rodzinnych, a Ro-
man Groński do celu dotarł tuż przed rozpoczęciem Biegu Głównego, 
w którym – mimo ogromnego zmęczenia – postanowił wziąć udział i który 
ukończył na jednej z czołowych pozycji.                                                    bz

Wrocławianki ze złotem

Puchar za zdobycie mistrzostwa Polski świeżo upieczonym champion-
kom z Wrocławia wręczył poseł, a niegdyś świetny siatkarz Paweł Papke
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W hołdzie Sławkowi

Z Bań Mazurskich do Giżycka Roman Groński pobiegł w koszulce z 
wizerunkiem Sławomira Kędzierskiego

Przetaczanie opony o wadze 380 kg, dźwiganie niewiele lżejszych 
nosideł (tzw. yoka), podnoszenie na bark 100-kilogramowej „kulki”, 
spacer z dwoma „walizkami” (po 120 kg każda) czy „nakręcanie” ze-
gara, którego „wskazówka” waży – bagatela! -  320 kg to dziedziny, 
w których zdecydowana większość zwykłych śmiertelników zapewne 
nigdy nie będzie miała okazji się sprawdzić. Dla strongmanów to jednak 
chleb powszedni lub – pozostając w terminologii piekarskiej – „bułka 
z masłem”. 26 maja z ciężarami najlepiej poradził sobie Mateusz 
Wrzesiński z Bydgoszczy, ale sporo radości zgromadzonym nad 
Niegocinem kibicom sprawił reprezentant Giżycka Mateusz Ula-
towski, który w ostatecznej klasyfikacji uplasował się na 2. pozycji. 
Dwaj pozostali giżycczanie: Artur Masiak i Robert Kuć zakoń-
czyli rywalizację na odpowiednio 9. i 10. miejscu. Sędzią głównym za-
wodów był Marcin Mazurczyk.              Bogusław Zawadzki

Turniej lokalnych mocarzy niedaleko plaży
W nowym miejscu (nie na plaży miejskiej, ale przy kładce nad jeziorem) i chyba po raz pierwszy nie w uciążliwym upale 
rywalizowali uczestnicy Amatorskich Zawodów Strongman o Puchar Burmistrza Giżycka. W dziewiątej edycji imprezy, 
zorganizowanej przez Artura Masiaka tradycyjnie na zakończenie Dni Giżycka, o zwycięstwo zmagało się dziesięciu siłaczy. 

Mateusz Ulatowski podczas „spaceru farmera” (ciężar 240 kg)

Artur Masiak poradził sobie ze 160-kilogramowym ciężarem

Robert Kuć, a na jego ramieniu ważąca 100 kilogramów kula
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Młodzi szachiści tegoroczne Dni Giżycka uczcili tydzień przed świętem 
miasta. W turnieju w Giżyckim Centrum Kultury naprzeciw siebie zasiedli 
„zawodowcy”, czyli gracze trenujący w sekcji GCK Debiut pod okiem Hen-
ryka Gudojcia, i „amatorzy” ze Szkoły Podstawowej nr 1, w tajniki „kró-
lewskiej gry” wprowadzani przez Jolantę Cichocką. Dla tych ostatnich 
były to pierwsze poważne zawody w życiu, toteż niespecjalnie należy się 
dziwić faktowi, iż nie ustrzegli się oni charakterystycznych dla debiutantów 
błędów (które z pewnością wyeliminują w dalszych etapach swoich dyna-
micznie rozwijających się karier). Czterogodzinne zmagania zakończyły się 
sukcesem wspomnianego Grzegorza Fila. Zgromadził on 10 z 11 moż-
liwych do zdobycia punktów, ale Henryk Gudojć nie był zadowolony z 
postawy swojego najlepszego podopiecznego.

„Pudło” na razie tylko dla „zawodowców”
Z giżyckimi szachami młodzieżowymi jest trochę tak jak niegdyś z piłkarską reprezentacją naszych zachodnich 
sąsiadów. Wszyscy kibice futbolu doskonale znają powiedzenie, że „grają wszyscy, ale i tak mistrzami zostają 
Niemcy”. W naszych szachach jest podobnie – gra wielu, a zwycięża Grzegorz Fil. 

– Mimo zwycięstwa Grześ zagrał słabo – ocenia trener młodych 
giżyckich szachistów. – Zdecydowanie stać go na więcej.

W ostatniej kolejce pewny końcowego sukcesu mistrz uległ 
klubowemu koledze Jędrzejowi Kozikowskiemu, który 
dzięki tej wygranej uplasował się ostatecznie na drugiej pozycji (9 
„oczek”). Podium uzupełnił trzeci gracz GCK Debiut Radosław 
Skrabowski (8,5 pkt), a na kolejnych pozycjach sklasyfikowani 
zostali: Anna Fil, Szymon Golonko (oboje GCK - po 8 pkt), 
Kamil Kresin (SP 1, 6), Dawid Konc (SP 1, 5), Sandra 
Olkowicz (GCK, 3,5), Mateusz Dylak (SP 1, 3), Dominik 
Wojciechowski (SP 1, 2,5), Oliwier Makowski i Marcin 
Augustyniak (obaj SP 1, po 1).           Bogusław Zawadzki

W turnieju w Giżyckim Centrum Kultury rywalizowało 12 zawodni-
ków

Grzegorz Fil odbiera gratulacje od Jolanty Cichockiej. Z prawej Henryk 
Gudojć

W najbardziej prestiżowych grupach – oprócz „Pro” (dystans 41,6 km) – na trasie oglądaliśmy także reprezentantów Giżycka. W kategorii „expert” 
(31,2 km) doskonale spisali się kolarze miejscowej „Szprychy”, których aż trzech znalazło się w czołowej czwórce (wyścig ukończyło 53 zawodników). 
Zwyciężył Michał Wróblewski, 3. był Krzysztof Kindrasz, a za nim linię mety minął Łukasz Łukaszewski (w „generalce” po trzech 
etapach giżycczanie zajmują wszystkie miejsca na podium). Tłoczno na linii startu było przed rozpoczęciem ścigania w kategorii „hobby”, w której na 
trasę wyruszyło aż 91 cyklistów. Najlepiej z miejscowych wypadł Paweł Lenkiewicz (15.GBZ), sklasyfikowany na 3. pozycji. Miejsca pozostałych 
zawodników znad Niegocina: 4. Marcin Trykacz, 5. Rafał Molenda, 9. Zenon Dobrzyn, 14. Wojciech Nowalski, 16. Wojciech 
Sowa (wszyscy Szprycha), 59. Wojciech Wyszyński (niezrzeszony). Szczegółowe wyniki „Bitwy o Twierdzę Boyen” (także w kategoriach 
dziecięcych) znajdą Państwo na stronie www.mazurymtb.pl.                                                                                           Bogusław Zawadzki

Kolarze „Szprychy” rozdają karty w „expercie”
Giżycko już po raz trzeci było areną zmagań kolarzy w cyklu „Milko Mazury MTB”. W majowej „Bitwie o Twierdzę 
Boyen” – bo tak nazwano etap nad Niegocinem, trzeci z dwunastu tegorocznych – o zwycięstwo w kilku kategoriach 
rywalizowało około 250 amatorów dwóch kółek, w tym nadzieje polskiego kolarstwa na rowerkach biegowych. 

Rywalizacja w kilku dziecięcych kategoriach była nie mniej zacięta niż 
zmagania dorosłych kolarzy. Na zdjęciu uczestnicy wyścigu w katego-
rii „strider”

Taki skład na „pudle” w kategorii „expert” chcielibyśmy zobaczyć po 
ostatnim etapie. Od prawej: Łukasz Łukaszewski, Michał Wróblewski 
i Krzysztof Kindrasz. Kolarzom „Szprychy” gratuluje wiceburmistrz 
Giżycka Cezary Piórkowski
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Kończy się wiosna, także ta piłkarska. Czwartoligowi futboliści Mamr Giżycko nie powtórzą wprawdzie znakomitego wyniku sprzed roku, kiedy to 
ukończyli zmagania na czwartej pozycji, ale niezła piąta lokata jest ciągle w zasięgu naszych piłkarzy. Podopiecznych trenera Karola Lemechy 
czekają jeszcze dwa mecze. W sobotę (8 czerwca) „Gieksa” pożegna się ze swoimi kibicami pojedynkiem z Tęczą Biskupiec (zapraszamy na stadion o 
godz. 16.00), a tydzień później zakończy zmagania wyjazdową potyczką ze zdecydowanym liderem tabeli Concordią Elbląg. Więcej informacji o zespole 
znad Niegocina znajdą Państwo na stronie mamrygizycko.pl, a podsumowanie sezonu – w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika.                   bz

Meczem z Tęczą Mamry pożegnają się z kibicami 

W ostatni majowy weekend na kortach przy stadionie MOSiR ro-
zegrano pierwszą rundę Grand Prix Giżycka o Puchar Burmistrza Gi-
życka. Rywalizowano w pięciu kategoriach, a na podium uplasowało 
się czworo reprezentantów naszego miasta. W grupie mężczyźni open 
bezkonkurencyjny był nadniegociński Federer, czyli Maciej Ku-
dyk, w open kobiet triumfowała Joanna Płatek, a w rywalizacji 
chłopców do lat 14 Tymoteusz Ziemba w finale ograł Alexan-
dra Święczkowskiego. Kolejne odsłony Grand Prix Giżycka – w 

Giżycczanie, możecie bezpłatnie korzystać z kortów!
czerwcu, lipcu i sierpniu. A przy okazji przypominamy Państwu, iż w 
ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego powstał projekt bezpłat-
nych kortów tenisowych dla giżycczan, dający możliwość korzystania z 
czterech kortów z profesjonalną obsługą i zapleczem oraz ze sprzętu 
dostosowanego do wieku i umiejętności uczestników. Więcej szczegó-
łów i zapisy: tel. 791- 055-211. W czerwcu korty są czynne w godz. 
15.00 - 22.00, natomiast w wakacje w godz. 8.00 - 22.00. 

                bz

Ryszard Pawłowski – najlepszy giżycczanin w turnieju w Wilkasach

Dwóch naszych w pierwszej dziesiątce
Trzydzieści sześć osób rywalizowało w Ogólnopolskim Turnieju w Warcabach Stupolowych Osób Niewidomych 
i Słabowidzących o Puchar Mazur. Zawody w Wilkasach zorganizowali Andrzej i Grażyna Gasiulowie z Giżyckiego 
Klubu Sportowego Niewidomych „Kormoran”. 

W kilkudniowej imprezie swoje umiejętności zaprezentowali przed-
stawiciele dwunastu klubów z całej Polski (m.in. z Warszawy, Łodzi, 
Poznania, Elbląga, Przemyśla, Białegostoku, Częstochowy i Lublina), 
a zwyciężył białostoczanin Józef Tołwiński. W pierwszej dziesiątce 
uplasowało się dwóch reprezentantów giżyckiego Kormorana – na 6. 
pozycji zawody zakończył Ryszard Pawłowski, a 8. był Stani-
sław Sroka. Miejsca pozostałych giżycczan: 19. Michał Jure-
wicz, 20. Mirosława Zielińska, 27. Stanisław Piskorski, 
33. Teresa Draguńska. Przy okazji warto wspomnieć, iż dzięki 
wynikom osiągniętym przez zawodników znad Niegocina w roku ubie-
głym „Kormoran” zakwalifikował się do Drużynowych Mistrzostw Polski 
w Warcabach Stupolowych. Jesienią (najprawdopodobniej w Ustce) o 
prymat w kraju zagra 12 najlepszych ekip, a honoru Giżycka bronić 
będą: Ryszard Pawłowski, Andrzej Gasiul, Stanisław 
Sroka i Mirosława Zielińska.              Bogusław Zawadzki

Turniej został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Organizatorzy dziękują za wsparcie sponsorom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, ubojni drobiu „Górny i Synowie”, „Żegludze Mazurskiej”, masarni Eksterowicz, hurtowniom „Iwa” i 
„Pakrom”, „Cukierni u Adama”, Piekarni w Sulimach oraz Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu „Mark”. 
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